
AD\1209436RO.docx PE648.599v02-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

2020/2022(INI)

9.7.2020

AVIZ
al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind 
drepturile fundamentale
(2020/2022(INI))

Raportor pentru aviz: Adam Bielan



PE648.599v02-00 2/7 AD\1209436RO.docx

RO

PA_NonLeg



AD\1209436RO.docx 3/7 PE648.599v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută angajamentul Comisiei de a introduce o abordare armonizată privind obligațiile 
impuse furnizorilor de servicii digitale, inclusiv intermediarilor online, pentru a evita 
fragmentarea pieței interne și aplicarea inconsecventă a reglementărilor; subliniază că 
toate măsurile noi introduse de actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să țină 
seama de posibilul impact asupra funcționării pieței interne, respectând totodată pe 
deplin drepturile și libertățile fundamentale ale utilizatorilor din întreaga Uniune; invită, 
de asemenea, Comisia să evite „exportul” reglementărilor naționale și, în schimb, să 
propună cele mai eficiente și mai eficace soluții pentru piața internă în ansamblul său, 
încercând, în același timp, să evite crearea de noi sarcini administrative și să mențină 
piața unică digitală deschisă, echitabilă, sigură și competitivă pentru toți participanții la 
aceasta;

2. consideră că actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să respecte cadrul 
general al drepturilor fundamentale ale utilizatorilor și consumatorilor pe piața internă, 
cum ar fi protecția vieții private, nediscriminarea și demnitatea și că, în primul rând, nu 
ar trebui să submineze libertatea de exprimare; reamintește, în plus, că utilizarea 
mecanismelor de eliminare a conținutului fără garanția unui proces echitabil contravine 
articolului 10 din Convenția europeană a drepturilor omului; 

3. recunoaște necesitatea de a moderniza legislația, atunci când este necesar, pentru a 
răspunde mai bine provocărilor generate de tehnologiile în evoluție; afirmă, cu toate 
acestea, că dispozițiile privind răspunderea limitată prevăzute în Directiva privind 
comerțul electronic1 trebuie menținute în actul legislativ privind serviciile digitale, 
inclusiv principiul consacrat care interzice obligațiile de monitorizare generală, în 
special pentru a proteja drepturile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare și 
pentru a menține libertatea de a presta servicii; subliniază importanța acestor măsuri de 
protecție pentru a consolida în continuare și a proteja mai bine încrederea 
consumatorilor în mediul online și pentru a promova dezvoltarea întreprinderilor 
europene și în special a IMM-urilor și a microîntreprinderilor;

4. recunoaște faptul că intermediarii online, inclusiv IMM-urile, microîntreprinderile și 
societățile de mari dimensiuni, dispun de capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția asupra faptului că supraîncărcarea întreprinderilor 
cu noi obligații disproporționate ar putea afecta și mai mult dezvoltarea IMM-urilor și 
le-ar putea împiedica să intre pe piață; invită, prin urmare, Comisia să garanteze 
deschiderea și competitivitatea pieței unice digitale;

5. reamintește că Directiva privind comerțul electronic este cadrul juridic pentru servicii 
online pe piața internă care reglementează gestionarea conținutului; subliniază că ar 

1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva 
privind comerțul electronic”), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
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trebui să se evite fragmentarea nejustificată a cadrului respectiv care ar putea decurge 
din revizuirea Directivei privind comerțul electronic prin pachetul privind serviciile 
digitale; ia act de faptul că pachetul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să 
includă, de asemenea, un instrument ex ante care să impună obligații platformelor care 
reprezintă o amenințare la adresa condițiilor de concurență echitabile, pentru a aborda 
disfuncționalitățile pieței și comportamentele abuzive, a proteja drepturile fundamentale 
ale consumatorilor și a consolida libertatea de a presta servicii, în special pentru IMM-
uri; 

6. ia act de diferențele semnificative dintre serviciile digitale și, prin urmare, solicită 
evitarea unei abordări unice și consideră că Comisia ar trebui să examineze în 
continuare, utilizând, printre altele, consultarea publică lansată înainte de propunerea sa 
legislativă referitoare la actul legislativ privind serviciile digitale, posibilitatea ca 
diferite dispoziții să fie necesare pentru a aborda diferitele servicii, circumstanțe și 
situații digitale;

7. reamintește faptul că dezinformarea și conținutul înșelător sau dăunător nu au 
întotdeauna caracter ilegal; reamintește că tipurile de conținut ilegal pot varia de la un 
stat membru la altul; solicită, prin urmare, instituirea unui proces de notificare și de 
acțiune bine definit, armonizat și transparent, în cadrul actualelor principii de 
răspundere limitată, ținând seama de diferențele semnificative dintre furnizorii de 
servicii digitale în ceea ce privește gradul de extindere și capacitățile lor operaționale, 
astfel încât să se evite sarcinile de reglementare inutile; sprijină dezvoltarea unui dialog 
mai intens între statele membre, autoritățile competente și părțile interesate relevante, cu 
scopul de a dezvolta, evalua și îmbunătăți abordările bazate pe instrumente juridice fără 
caracter obligatoriu, cum ar fi Codul de bune practici la nivelul UE privind 
dezinformarea, pentru a reduce în continuare dezinformarea și alte categorii de conținut 
dăunător;

8. subliniază proliferarea inducerii în eroare și a dezinformării cu conținuturi de date false 
sau înșelătoare și a escrocheriilor care vizează consumatorii prin intermediul unor 
produse nesigure sau contrafăcute; subliniază că actul legislativ privind serviciile 
digitale ar trebui să facă distincția între conținutul „ilegal”, conținutul „dăunător” și alte 
tipuri de conținut; consideră că conținutul dăunător nu ar trebui să fie reglementat sau 
definit în actul legislativ privind serviciile digitale;

9. solicită introducerea unor garanții adecvate, obligații ale unei proceduri juste și 
instrumente de contra-notificare pentru a permite proprietarilor de conținut și 
persoanelor care încarcă conținutul să își apere drepturile în mod adecvat și în timp util, 
inclusiv printr-o supraveghere umană, atunci când le este notificată o retragere de 
conținut; subliniază că delegarea responsabilității de a stabili limite privind libertatea de 
exprimare către societăți private este inacceptabilă și creează riscuri atât pentru 
persoane, cât și pentru întreprinderi; consideră că eliminarea conținutului ilegal ar trebui 
să fie urmărită atunci când este necesar de către autoritățile de aplicare a legii sau de 
supraveghere judiciară și că, în cazul în care o cale de atac judiciară sau o procedură de 
contra-notificare stabilește că activitatea sau informațiile în cauză nu sunt ilegale, 
intermediarul online ar trebui să restabilească fără întârzieri nejustificate conținutul 
eliminat;
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10. consideră că experiența din trecut a dovedit eficacitatea permiterii unui model de afaceri 
inovator pentru a dezvolta și a consolida piața unică digitală prin eliminarea barierelor 
din calea liberei circulații a serviciilor digitale și prin prevenirea introducerii de noi 
bariere naționale nejustificate și că menținerea acestei abordări ar reduce fragmentarea 
pieței interne; consideră, de asemenea, că actul legislativ privind serviciile digitale poate 
oferi oportunități de dezvoltare a cunoștințelor și a competențelor cetățenilor în 
domeniul digitalizării, garantând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, inclusiv prin garantarea siguranței online;

11. încurajează Comisia să evalueze, pe baza legislației existente și a noilor date 
justificative din consultările sale publice, printre alte surse, măsura în care actul 
legislativ privind serviciile digitale ar trebui să răspundă la provocările legate de 
algoritmi și de alte instrumente automatizate, în special în ceea ce privește transparența 
unor astfel de sisteme, sau, alternativ, să descrie ce legislație ar trebui să abordeze 
aceste aspecte; subliniază importanța accesului nediferențiat la diverse conținuturi și 
opinii, precum și faptul că rețelele și accesul la rețele nu ar trebui să fie împiedicate fără 
motive juridice justificate.
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