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Amendamentul 1
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât Directiva privind comerțul 
electronic1a este cadrul juridic pentru 
servicii online pe piața internă care 
reglementează gestionarea conținutului; 
întrucât ar trebui să se evite orice 
fragmentare a cadrului respectiv care ar 
putea decurge din revizuirea Directivei 
privind comerțul electronic;
__________________

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).

Or. en

Amendamentul 2
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât Directiva (UE) 2019/7701 
privind anumite aspecte referitoare la 
contractele de furnizare de conținut digital 
și de servicii digitale și Directiva (UE) 
2019/7712 privind contractele de vânzare 
de bunuri au fost adoptate abia recent;

C. întrucât versiunea revizuită prin 
Directiva (UE) 2019/2161 1b a Directivei 
2005/29/CE1a, Directiva (UE) 2019/7701 
privind anumite aspecte referitoare la 
contractele de furnizare de conținut digital 
și de servicii digitale și Directiva (UE) 
2019/7712 privind contractele de vânzare 
de bunuri au fost adoptate abia recent;

__________________ __________________
1 Directiva (UE) 2019/770 a Parlamentului 1 Directiva (UE) 2019/770 a Parlamentului 
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European și a Consiliului din 20 mai 2019 
privind anumite aspecte referitoare la 
contractele de furnizare de conținut digital 
și de servicii digitale (JO L 136, 22.5.2019, 
p. 1).

European și a Consiliului din 20 mai 2019 
privind anumite aspecte referitoare la 
contractele de furnizare de conținut digital 
și de servicii digitale (JO L 136, 22.5.2019, 
p. 1).

1aDirectiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
11 mai 2005 privind practicile comerciale 
neloiale ale întreprinderilor de pe piața 
internă față de consumatori și de 
modificare a Directivei 84/450/CEE a 
Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 
98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale 
Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 al Parlamentului European și 
al Consiliului, JO L 149, 11.6.2005, pp. 
22-39.
1bDirectiva (UE) 2019/2161 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 noiembrie 2019 de modificare a 
Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 
2011/83/UE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului în ceea ce privește o mai 
bună asigurare a respectării normelor 
Uniunii în materie de protecție a 
consumatorilor și modernizarea acestor 
norme, JO L 328, 18.12.2019, p. 7.

2 Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 mai 2019 
privind anumite aspecte referitoare la 
contractele de vânzare de bunuri, de 
modificare a Regulamentului (UE) 
2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de 
abrogare a Directivei 1999/44/CE (JO 
L 136, 22.5.2019, p. 28).

2 Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 mai 2019 
privind anumite aspecte referitoare la 
contractele de vânzare de bunuri, de 
modificare a Regulamentului (UE) 
2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de 
abrogare a Directivei 1999/44/CE (JO 
L 136, 22.5.2019, p. 28).

Or. en

Amendamentul 3
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât platformele de găzduire 
elimină conținut atât din proprie 
inițiativă, cât și ca urmare a solicitărilor 
autorităților competente, iar autoritățile 
competente efectuează direct și blocări ale 
conținutului, toate acestea trebuind să 
aibă un temei juridic clar;

Or. en

Amendamentul 4
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât Regulamentul (UE) nr. 
2017/23941a are un rol central în 
consolidarea cooperării dintre autoritățile 
naționale în domeniul protecției 
consumatorilor;
__________________
1aRegulamentul (UE) 2017/2394 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 decembrie 2017 privind cooperarea 
dintre autoritățile naționale însărcinate să 
asigure respectarea legislației în materie 
de protecție a consumatorului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 2006/2004 (JO L 345, 27.12.2017, 
p. 1).

Or. en

Amendamentul 5
Eugen Jurzyca
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Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât Comisia a salutat 
atitudinea pozitivă adoptată de platforme 
în ceea ce privește epidemia de COVID-
19, după ce le-a trimis scrisorile din 23 
martie 2020;

Or. en

Amendamentul 6
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât unii furnizori de servicii 
online (livrare de produse alimentare, 
servicii de transport, magazine online etc.) 
necesită multă muncă fizică pentru a-și 
furniza serviciile, dar mulți din ei nu 
angajează oficial persoanele care fac 
această muncă, indiferent de relația de 
dependență dintre persoanele respective și 
furnizorul de servicii online, fapt ce poate 
genera condiții de muncă precare;

Or. en

Amendamentul 7
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât Regulamentul (UE) 
2016/6791a (RGDP) stabilește norme 



AM\1204049RO.docx 7/61 PE650.618v01-00

RO

privind prelucrarea și protecția datelor cu 
caracter personal;
__________________
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 8
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât numai datele, statisticile și 
analizele relevante, precum și aplicarea 
corespunzătoare a legii ar putea 
demonstra că sunt necesare măsuri 
suplimentare;

Or. en

Amendamentul 9
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proiect de aviz
Considerentul Cc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cc. întrucât Directiva 2002/58/CE1a 
asigură faptul că în toate comunicările de 
pe rețele publice se respectă un nivel 
ridicat de protecție a datelor și a vieții 
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private;
__________________
1aDirectiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).

Or. en

Amendamentul 10
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută „Poziția comună a CPC 
privind COVID-19”3 a Comisiei și a 
autorităților de cooperare în materie de 
protecție a consumatorului (CPC) din 
statele membre, referitoare la cele mai 
recente escrocherii și practici neloiale 
legate de epidemia de COVID-19; solicită 
tuturor platformelor să coopereze cu 
Comisia și cu autoritățile competente 
pentru a identifica mai bine practicile 
ilegale și a elimina escrocheriile și solicită 
Comisiei să revizuiască constant orientările 
comune privind introducerea pe piață și/sau 
vânzarea de articole și servicii cu un 
conținut fals, înșelător sau abuziv pentru 
consumatori; consideră că aceste orientări 
nu ar trebui să urmărească doar aplicarea 
dreptului Uniunii și a dreptului național al 
consumatorilor, ci să încerce în mod 
proactiv să creeze mijloace rapide de 
reacție la criză pe piață;

1. salută „Poziția comună a CPC 
privind COVID-19”3 a Comisiei și a 
autorităților de cooperare în materie de 
protecție a consumatorului (CPC) din 
statele membre, referitoare la cele mai 
recente escrocherii și practici neloiale 
legate de epidemia de COVID-19; 
subliniază că este nevoie să se protejeze 
mai bine consumatorii prin furnizarea de 
informații fiabile și transparente privind 
practicile frauduloase, cum ar fi 
mențiunile înșelătoare și escrocheriile 
legate de produse pentru care există 
cerere ridicată; solicită tuturor 
platformelor să coopereze cu Comisia și cu 
autoritățile competente, și anume rețeaua 
de autorități publice însărcinate cu 
aplicarea legislației și membrii Centrelor 
Europene ale Consumatorilor, pentru a 
identifica mai bine practicile ilegale și a 
elimina escrocheriile și solicită Comisiei să 
revizuiască constant orientările comune 
privind introducerea pe piață și/sau 
vânzarea de articole și servicii cu un 
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conținut fals, înșelător sau abuziv pentru 
consumatori; consideră că aceste orientări 
nu ar trebui să urmărească doar aplicarea 
dreptului Uniunii și a dreptului național al 
consumatorilor, ci să încerce în mod 
proactiv să creeze mijloace rapide de 
reacție la criză pe piață;

__________________ __________________
3 Comisia Europeană / Rețeaua pentru 
cooperare pentru protecția consumatorilor 
(CPC), Poziția comună a autorităților CPC, 
„Stoparea înșelăciunilor și combaterea 
practicilor comerciale neloiale pe 
platformele online în contextul epidemiei 
de coronavirus din UE”.

3 Comisia Europeană / Rețeaua pentru 
cooperare pentru protecția consumatorilor 
(CPC), Poziția comună a autorităților CPC, 
„Stoparea înșelăciunilor și combaterea 
practicilor comerciale neloiale pe 
platformele online în contextul epidemiei 
de coronavirus din UE”.

Or. en

Amendamentul 11
Alex Agius Saliba

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută „Poziția comună a CPC 
privind COVID-19”3 a Comisiei și a 
autorităților de cooperare în materie de 
protecție a consumatorului (CPC) din 
statele membre, referitoare la cele mai 
recente escrocherii și practici neloiale 
legate de epidemia de COVID-19; solicită 
tuturor platformelor să coopereze cu 
Comisia și cu autoritățile competente 
pentru a identifica mai bine practicile 
ilegale și a elimina escrocheriile și solicită 
Comisiei să revizuiască constant 
orientările comune privind introducerea pe 
piață și/sau vânzarea de articole și servicii 
cu un conținut fals, înșelător sau abuziv 
pentru consumatori; consideră că aceste 
orientări nu ar trebui să urmărească doar 
aplicarea dreptului Uniunii și a dreptului 
național al consumatorilor, ci să încerce 
în mod proactiv să creeze mijloace rapide 

1. salută „Poziția comună a CPC 
privind COVID-19”3 a Comisiei și a 
autorităților de cooperare în materie de 
protecție a consumatorului (CPC) din 
statele membre, referitoare la cele mai 
recente escrocherii și practici neloiale 
legate de epidemia de COVID-19; solicită 
tuturor platformelor să coopereze cu 
Comisia și cu autoritățile competente 
pentru a identifica mai bine practicile 
ilegale și a elimina escrocheriile și solicită 
Comisiei să adopte măsuri legislative 
privind introducerea pe piață și/sau 
vânzarea de articole și servicii cu un 
conținut fals, înșelător sau abuziv pentru 
consumatori;
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de reacție la criză pe piață;
__________________ __________________
3 Comisia Europeană / Rețeaua pentru 
cooperare pentru protecția consumatorilor 
(CPC), Poziția comună a autorităților CPC, 
„Stoparea înșelăciunilor și combaterea 
practicilor comerciale neloiale pe 
platformele online în contextul epidemiei 
de coronavirus din UE”.

3 Comisia Europeană / Rețeaua pentru 
cooperare pentru protecția consumatorilor 
(CPC), Poziția comună a autorităților CPC, 
„Stoparea înșelăciunilor și combaterea 
practicilor comerciale neloiale pe 
platformele online în contextul epidemiei 
de coronavirus din UE”.

Or. en

Amendamentul 12
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută „Poziția comună a CPC 
privind COVID-19”3 a Comisiei și a 
autorităților de cooperare în materie de 
protecție a consumatorului (CPC) din 
statele membre, referitoare la cele mai 
recente escrocherii și practici neloiale 
legate de epidemia de COVID-19; solicită 
tuturor platformelor să coopereze cu 
Comisia și cu autoritățile competente 
pentru a identifica mai bine practicile 
ilegale și a elimina escrocheriile și solicită 
Comisiei să revizuiască constant 
orientările comune privind introducerea 
pe piață și/sau vânzarea de articole și 
servicii cu un conținut fals, înșelător sau 
abuziv pentru consumatori; consideră că 
aceste orientări nu ar trebui să 
urmărească doar aplicarea dreptului 
Uniunii și a dreptului național al 
consumatorilor, ci să încerce în mod 
proactiv să creeze mijloace rapide de 
reacție la criză pe piață;

1. ia act de „Poziția comună a CPC 
privind COVID-19”3 a Comisiei și a 
autorităților de cooperare în materie de 
protecție a consumatorului (CPC) din 
statele membre, referitoare la cele mai 
recente escrocherii și practici neloiale 
legate de epidemia de COVID-19; solicită 
Comisiei și autorităților competente să 
identifice mai bine practicile ilegale, în loc 
să furnizeze descrieri generale, pentru a 
grăbi combaterea introducerii pe piață 
și/sau a vânzării de articole și servicii cu 
un conținut fals, înșelător sau abuziv pentru 
consumatori; consideră că controlul actual 
al dreptului Uniunii și al dreptului național 
al consumatorilor ar trebui să creeze 
mijloace rapide de reacție la criză pe piață;

__________________ __________________
3 Comisia Europeană / Rețeaua pentru 3 Comisia Europeană / Rețeaua pentru 
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cooperare pentru protecția consumatorilor 
(CPC), Poziția comună a autorităților CPC, 
„Stoparea înșelăciunilor și combaterea 
practicilor comerciale neloiale pe 
platformele online în contextul epidemiei 
de coronavirus din UE”.

cooperare pentru protecția consumatorilor 
(CPC), Poziția comună a autorităților CPC, 
„Stoparea înșelăciunilor și combaterea 
practicilor comerciale neloiale pe 
platformele online în contextul epidemiei 
de coronavirus din UE”.

Or. en

Amendamentul 13
Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută „Poziția comună a CPC 
privind COVID-19”3 a Comisiei și a 
autorităților de cooperare în materie de 
protecție a consumatorului (CPC) din 
statele membre, referitoare la cele mai 
recente escrocherii și practici neloiale 
legate de epidemia de COVID-19; solicită 
tuturor platformelor să coopereze cu 
Comisia și cu autoritățile competente 
pentru a identifica mai bine practicile 
ilegale și a elimina escrocheriile și solicită 
Comisiei să revizuiască constant 
orientările comune privind introducerea pe 
piață și/sau vânzarea de articole și servicii 
cu un conținut fals, înșelător sau abuziv 
pentru consumatori; consideră că aceste 
orientări nu ar trebui să urmărească doar 
aplicarea dreptului Uniunii și a dreptului 
național al consumatorilor, ci să încerce 
în mod proactiv să creeze mijloace rapide 
de reacție la criză pe piață;

1. salută „Poziția comună a CPC 
privind COVID-19”3 a Comisiei și a 
autorităților de cooperare în materie de 
protecție a consumatorului (CPC) din 
statele membre, referitoare la cele mai 
recente escrocherii și practici neloiale 
legate de epidemia de COVID-19; solicită 
tuturor platformelor să coopereze cu 
Comisia și cu autoritățile competente 
pentru a identifica mai bine practicile 
ilegale și a elimina escrocheriile și solicită 
Comisiei să adopte măsuri legislative 
privind introducerea pe piață și/sau 
vânzarea de articole și servicii cu un 
conținut fals, înșelător sau abuziv pentru 
consumatori; consideră că Comisia ar 
trebui să încerce în mod proactiv să creeze 
mijloace rapide de reacție la criză pe piață;

__________________ __________________
3 Comisia Europeană / Rețeaua pentru 
cooperare pentru protecția consumatorilor 
(CPC), Poziția comună a autorităților CPC, 
„Stoparea înșelăciunilor și combaterea 
practicilor comerciale neloiale pe 
platformele online în contextul epidemiei 

3 Comisia Europeană / Rețeaua pentru 
cooperare pentru protecția consumatorilor 
(CPC), Poziția comună a autorităților CPC, 
„Stoparea înșelăciunilor și combaterea 
practicilor comerciale neloiale pe 
platformele online în contextul epidemiei 
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de coronavirus din UE”. de coronavirus din UE”.

Or. en

Amendamentul 14
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută „Poziția comună a CPC 
privind COVID-19”3 a Comisiei și a 
autorităților de cooperare în materie de 
protecție a consumatorului (CPC) din 
statele membre, referitoare la cele mai 
recente escrocherii și practici neloiale 
legate de epidemia de COVID-19; solicită 
tuturor platformelor să coopereze cu 
Comisia și cu autoritățile competente 
pentru a identifica mai bine practicile 
ilegale și a elimina escrocheriile și solicită 
Comisiei să revizuiască constant orientările 
comune privind introducerea pe piață și/sau 
vânzarea de articole și servicii cu un 
conținut fals, înșelător sau abuziv pentru 
consumatori; consideră că aceste orientări 
nu ar trebui să urmărească doar aplicarea 
dreptului Uniunii și a dreptului național al 
consumatorilor, ci să încerce în mod 
proactiv să creeze mijloace rapide de 
reacție la criză pe piață;

1. salută „Poziția comună a CPC 
privind COVID-19”3 a Comisiei și a 
autorităților de cooperare în materie de 
protecție a consumatorului (CPC) din 
statele membre, referitoare la cele mai 
recente escrocherii și practici neloiale 
legate de epidemia de COVID-19; solicită 
tuturor platformelor să coopereze cu 
Comisia și cu autoritățile competente 
pentru a identifica mai bine practicile 
ilegale și a elimina escrocheriile și solicită 
Comisiei să revizuiască constant orientările 
comune privind introducerea pe piață și/sau 
vânzarea de articole și servicii cu conținut 
fals, înșelător sau abuziv pentru 
consumatori; consideră că aceste orientări 
nu ar trebui să urmărească doar aplicarea 
dreptului Uniunii și a dreptului național al 
consumatorilor, ci să încerce în mod 
proactiv să creeze mijloace rapide de 
reacție la criză pe piață;

__________________ __________________
3 Comisia Europeană / Rețeaua pentru 
cooperare pentru protecția consumatorilor 
(CPC), Poziția comună a autorităților CPC, 
„Stoparea înșelăciunilor și combaterea 
practicilor comerciale neloiale pe 
platformele online în contextul epidemiei 
de coronavirus din UE”.

3 Comisia Europeană / Rețeaua pentru 
cooperare pentru protecția consumatorilor 
(CPC), Poziția comună a autorităților CPC, 
„Stoparea înșelăciunilor și combaterea 
practicilor comerciale neloiale pe 
platformele online în contextul epidemiei 
de coronavirus din UE”.

Or. en
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Amendamentul 15
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, având în vedere 
activitățile comerciale de pe piețele online, 
autoreglementarea s-a dovedit a fi 
insuficientă și, așadar, solicită Comisiei 
să introducă garanții și obligații ferme 
privind siguranța produselor și protecția 
consumatorilor pentru activitățile 
comerciale de pe piețele online, însoțite de 
un regim de răspundere personalizat, care 
să prevadă mecanisme adecvate de 
aplicare a legii;

Or. en

Amendamentul 16
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia să introducă acte 
legislative privind notificarea și acțiunea, 
pentru a face mai rapidă și mai eficientă 
eliminarea conținutului ilegal; subliniază 
că, pentru a respecta dreptul la o cale de 
atac eficace, procedurile de notificare și 
acțiune le oferă utilizatorilor dreptul de a 
ataca deciziile care dau curs cererilor de 
eliminare, dar și deciziile prin care se 
refuză astfel de cereri;

Or. en
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Amendamentul 17
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută măsurile luate de platforme 
referitor la COVID-19 care ajută la 
eliminarea în mod proactiv a anunțurilor 
publicitare înșelătoare și a „produselor-
miracol” cu mențiuni de sănătate 
nedovedite, consolidând controlul 
automatizat și cel uman asupra 
conținutului;

Or. en

Amendamentul 18
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că, în conformitate cu 
Directiva (UE) 2018/18081a (Directiva 
privind serviciile mass-media 
audiovizuale), măsurile de control ex ante 
sau de filtrare a conținutului în momentul 
încărcării nu sunt în conformitate cu 
articolul 15 din Directiva 2000/31/CE; 
subliniază, așadar, că viitorul Act privind 
serviciile digitale ar trebui să interzică 
impunerea unor tehnologii automatizate 
obligatorii pentru a controla conținutul 
furnizorilor de servicii de găzduire și al 
altor servicii intermediare;
__________________
1a Directiva (UE) 2018/1808 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 de modificare a 
Directivei 2010/13/UE privind 
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coordonarea anumitor dispoziții stabilite 
prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor membre 
cu privire la furnizarea de servicii mass-
media audiovizuale (Directiva privind 
serviciile mass-media audiovizuale) având 
în vedere evoluția realităților pieței, JO L 
303, 28.11.2018, p. 69.

Or. en

Amendamentul 19
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită Comisia să analizeze efectul 
măsurilor de autoreglementare adoptate 
de platforme asupra publicității 
înșelătoare;

Or. en

Amendamentul 20
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. invită Comisia să îmbunătățească 
drepturile consumatorilor în cadrul 
viitorului Act privind serviciile digitale, 
introducând garanții pentru a preveni 
încălcarea drepturilor fundamentale ale 
utilizatorilor, care lipsesc din Directiva 
2000/31/CE; observă printre aceste 
garanții ar trebui să se numere cel puțin 
mecanisme interne și externe de 
soluționare a litigiilor, precum și 
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posibilitatea explicită de a exercita căi de 
atac;

Or. en

Amendamentul 21
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. salută eforturile de a face 
eliminarea conținutului mai transparentă; 
pentru a verifica respectarea normelor, 
subliniază că ar trebui să fie obligatorie 
cerința de a publica rapoarte periodice 
privind transparența și că acest lucru ar 
trebui să includă numărul de notificări, 
tipul entităților care notifică conținuturi, 
natura conținutului reclamat, timpul de 
răspuns al intermediarului și numărul 
reclamațiilor;

Or. en

Amendamentul 22
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. pentru a verifica aceste rapoarte 
privind transparența și respectarea 
obligațiilor juridice și în conformitate cu 
Recomandarea CM/Rec (2018)2 a 
Consiliului Europei, statele membre ar 
trebui, de asemenea, să pună la dispoziție, 
public și periodic, informații 
cuprinzătoare privind numărul, 
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caracterul și temeiul juridic al cererilor de 
restricționare a conținutului sau de 
divulgare a unor date cu caracter 
personal pe care le-au adresat 
intermediarilor, inclusiv al celor 
întemeiate pe tratate internaționale de 
asistență judiciară reciprocă, precum și 
privind măsurile luate ca urmare a 
acestor cereri;

Or. en

Amendamentul 23
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor; consideră că, în cazul în 
care sunt stabiliți într-o țară terță, agenții 
de publicitate și intermediarii trebuie să 
desemneze un reprezentant legal stabilit 
în Uniune, care poate fi tras la 
răspundere pentru conținutul 
anunțurilor, pentru a permite 
despăgubirea consumatorilor în caz de 
reclame false sau înșelătoare;

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor;

Or. sv

Amendamentul 24
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor; consideră că, în cazul în care 
sunt stabiliți într-o țară terță, agenții de 
publicitate și intermediarii trebuie să 
desemneze un reprezentant legal stabilit în 
Uniune, care poate fi tras la răspundere 
pentru conținutul anunțurilor, pentru a 
permite despăgubirea consumatorilor în 
caz de reclame false sau înșelătoare;

2. consideră că, atunci când este 
vorba de publicitatea online, sunt necesare 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor; evidențiază că este nevoie de 
noi măsuri de stabilire a unui nou cadru 
pentru relațiile dintre platforme și 
consumatori în ceea ce privește 
dispozițiile referitoare la transparență în 
publicitate, ghidarea pe cale digitală a 
opțiunilor și tratamentul preferențial; 
subliniază că reclamele plătite sau 
plasarea plătită într-o ierarhizare a 
rezultatelor căutării ar trebui să fie 
identificate în mod clar, concis și 
inteligibil; recomandă ca platformele să 
dezvăluie originea reclamelor plătite, în 
special a reclamelor de natură politică; 
reliefează că publicitatea direcționată 
trebuie reglementată mai strict în 
favoarea unor forme de publicitate mai 
puțin invazive și că Actul privind serviciile 
digitale ar trebui să stabilească limite 
clare în ceea ce privește condițiile de 
acumulare a datelor în acest scop, pentru 
a proteja mai bine consumatorii ; 
consideră că, în cazul în care sunt stabiliți 
într-o țară terță, agenții de publicitate și 
intermediarii trebuie să desemneze un 
reprezentant legal stabilit în Uniune, care 
poate fi tras la răspundere pentru conținutul 
anunțurilor, pentru a permite despăgubirea 
consumatorilor în caz de reclame false sau 
înșelătoare;

Or. en

Amendamentul 25
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor; consideră că, în cazul în care 
sunt stabiliți într-o țară terță, agenții de 
publicitate și intermediarii trebuie să 
desemneze un reprezentant legal stabilit în 
Uniune, care poate fi tras la răspundere 
pentru conținutul anunțurilor, pentru a 
permite despăgubirea consumatorilor în 
caz de reclame false sau înșelătoare;

2. încurajează eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt bine-venite clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor; consideră că, dacă informații 
relevante arată că există un decalaj 
important între platformele din Uniune și 
cele din țări terțe în ceea ce privește 
practicile de publicitate înșelătoare și 
aplicarea legii, este rezonabil să se ia în 
considerare opțiuni suplimentare prin 
care să se îmbunătățească respectarea 
legilor existente, inclusiv prevederea, 
pentru agenții de publicitate și și 
intermediarii stabiliți în țări terțe, a 
obligației de a desemna un reprezentant 
legal stabilit în Uniune, care poate fi tras la 
răspundere pentru conținutul anunțurilor, 
pentru a permite despăgubirea 
consumatorilor în caz de reclame false sau 
înșelătoare; solicită să se analizeze dacă 
obligațiile reciproce asumate de țări terțe 
ca reacție la noile norme ale Uniunii nu 
ar face mai dificil pentru societățile cu 
sediul în Uniune să furnizeze servicii în 
țări terțe;

Or. en

Amendamentul 26
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări 
suplimentare cu privire la funcționarea 
ecosistemului publicității online, pentru a 
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platformelor; consideră că, în cazul în 
care sunt stabiliți într-o țară terță, agenții 
de publicitate și intermediarii trebuie să 
desemneze un reprezentant legal stabilit 
în Uniune, care poate fi tras la 
răspundere pentru conținutul 
anunțurilor, pentru a permite 
despăgubirea consumatorilor în caz de 
reclame false sau înșelătoare;

putea stabili diligența profesională și 
obligațiile;

Or. en

Amendamentul 27
Marco Zullo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor; consideră că, în cazul în care 
sunt stabiliți într-o țară terță, agenții de 
publicitate și intermediarii trebuie să 
desemneze un reprezentant legal stabilit în 
Uniune, care poate fi tras la răspundere 
pentru conținutul anunțurilor, pentru a 
permite despăgubirea consumatorilor în 
caz de reclame false sau înșelătoare;

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări și 
măsuri legislative suplimentare cu privire 
la diligența profesională și pentru a stabili 
obligațiile platformelor, inclusiv obligația 
de a-i identifica pe cei care plătesc, direct 
sau indirect, publicitatea și pe cei care 
beneficiază de o poziționare mai bună în 
ierarhia rezultatelor unei căutări ca 
urmare a unei plăți; consideră că, în cazul 
în care sunt stabiliți într-o țară terță, agenții 
de publicitate și intermediarii trebuie să 
desemneze un reprezentant legal stabilit în 
Uniune, care poate fi tras la răspundere 
pentru conținutul anunțurilor, pentru a 
permite despăgubirea consumatorilor în 
caz de reclame false sau înșelătoare;

Or. it

Amendamentul 28
Marco Campomenosi
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor; consideră că, în cazul în care 
sunt stabiliți într-o țară terță, agenții de 
publicitate și intermediarii trebuie să 
desemneze un reprezentant legal stabilit în 
Uniune, care poate fi tras la răspundere 
pentru conținutul anunțurilor, pentru a 
permite despăgubirea consumatorilor în 
caz de reclame false sau înșelătoare;

2. recunoaște eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă, dar 
subliniază necesitatea unor clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor; consideră că, în cazul în care 
sunt stabiliți într-o țară terță, agenții de 
publicitate și intermediarii trebuie să 
desemneze un reprezentant legal stabilit în 
Uniune, care poate fi tras la răspundere 
pentru conținutul anunțurilor, pentru a 
permite despăgubirea consumatorilor în 
caz de reclame false sau înșelătoare; 
solicită ca lista reprezentanților legali să 
fie publicată și să fie ușor de identificat pe 
site-urile platformelor;

Or. it

Amendamentul 29
Miroslav Radačovský

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor; consideră că, în cazul în care 
sunt stabiliți într-o țară terță, agenții de 
publicitate și intermediarii trebuie să 
desemneze un reprezentant legal stabilit în 
Uniune, care poate fi tras la răspundere 
pentru conținutul anunțurilor, pentru a 
permite despăgubirea consumatorilor în 
caz de reclame false sau înșelătoare;

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor; consideră că, în cazul în care 
sunt stabiliți într-o țară terță, agenții de 
publicitate și intermediarii trebuie să 
desemneze un reprezentant stabilit în 
Uniune, care este pe deplin autorizat să 
asigure reprezentarea în legătură cu 
conținutul reclamelor și care poate fi tras 
la răspundere și sancționat pentru 
consecințele încălcării actului, pentru a 
permite despăgubirea consumatorilor în 
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caz de reclame false sau înșelătoare;

Or. sk

Amendamentul 30
Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor; consideră că, în cazul în care 
sunt stabiliți într-o țară terță, agenții de 
publicitate și intermediarii trebuie să 
desemneze un reprezentant legal stabilit în 
Uniune, care poate fi tras la răspundere 
pentru conținutul anunțurilor, pentru a 
permite despăgubirea consumatorilor în 
caz de reclame false sau înșelătoare;

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și mai 
responsabilă și consideră că sunt necesare 
clarificări și orientări suplimentare cu 
privire la diligența profesională și la 
obligațiile platformelor; consideră că, în 
cazul în care sunt stabiliți într-o țară terță, 
agenții de publicitate și intermediarii 
trebuie să desemneze un reprezentant legal 
stabilit în Uniune, care poate fi tras la 
răspundere pentru conținutul anunțurilor, 
de exemplu, pentru a permite despăgubirea 
consumatorilor în caz de reclame false sau 
înșelătoare;

Or. en

Amendamentul 31
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor; consideră că, în cazul în care 
sunt stabiliți într-o țară terță, agenții de 
publicitate și intermediarii trebuie să 

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor; consideră că, în cazul în care 
sunt stabiliți într-o țară terță, agenții de 
publicitate și intermediarii de publicitate 
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desemneze un reprezentant legal stabilit în 
Uniune, care poate fi tras la răspundere 
pentru conținutul anunțurilor, pentru a 
permite despăgubirea consumatorilor în 
caz de reclame false sau înșelătoare;

trebuie să desemneze un reprezentant legal 
stabilit în Uniune, care poate fi tras la 
răspundere pentru conținutul anunțurilor, 
pentru a permite despăgubirea 
consumatorilor în caz de reclame false sau 
înșelătoare;

Or. en

Amendamentul 32
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor; consideră că, în cazul în care 
sunt stabiliți într-o țară terță, agenții de 
publicitate și intermediarii trebuie să 
desemneze un reprezentant legal stabilit în 
Uniune, care poate fi tras la răspundere 
pentru conținutul anunțurilor, pentru a 
permite despăgubirea consumatorilor în 
caz de reclame false sau înșelătoare;

2. salută eforturile de a face 
publicitatea online mai transparentă și 
consideră că sunt necesare clarificări și 
orientări suplimentare cu privire la 
diligența profesională și la obligațiile 
platformelor; consideră că, în cazul în care 
sunt stabiliți într-o țară terță, agenții de 
publicitate și intermediarii trebuie să 
desemneze un reprezentant legal stabilit în 
Uniune, care poate fi tras la răspundere 
pentru produsele vândute de ei, pentru a 
permite despăgubirea consumatorilor în 
caz de reclame false sau înșelătoare;

Or. en

Amendamentul 33
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că site-urile 
platformelor trebuie să furnizeze 
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consumatorilor un mijloc de a depune 
ușor plângeri privind publicitatea falsă 
sau înșelătoare prezentată de terți pe 
aceste platforme;

Or. fr

Amendamentul 34
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. este de părere că lista 
reprezentanților legali stabiliți în Uniune 
care pot fi trași la răspundere pentru 
conținutul reclamelor trebuie să poată fi 
accesată ușor pe site-urile platformelor;

Or. fr

Amendamentul 35
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să clarifice ce 
sancțiuni sau alte restricții ar trebui să li se 
impună intermediarilor și platformelor de 
publicitate dacă acceptă cu bună știință 
anunțuri false sau înșelătoare; consideră că 
platformele online ar trebui să 
monitorizeze activ materialele publicitare 
publicate pe site-urile lor, pentru a se 
asigura că nu fac profit din publicitate falsă 
sau înșelătoare, inclusiv din conținuturile 
de marketing ale influențatorilor care nu 

3. consideră că platformele ar trebui 
să marcheze clar toate reclamele 
sponsorizate ca atare, astfel încât acest 
lucru să fie vizibil pentru toți 
consumatorii; solicită Comisiei să clarifice 
ce sancțiuni sau alte restricții ar trebui să li 
se impună intermediarilor și platformelor 
de publicitate dacă acceptă cu bună știință 
anunțuri false sau înșelătoare; consideră că 
platformele online ar trebui să ia măsuri 
pentru a se asigura că nu fac profit din 
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sunt declarate ca sponsorizate; subliniază 
că publicitatea pentru produse și servicii 
comerciale și publicitatea politică sau de 
altă natură sunt diferite ca formă și funcție 
și ar trebui astfel să facă obiectul unor 
orientări și norme diferite;

publicitatea falsă sau înșelătoare ce apare 
pe site-urile lor de internet, inclusiv din 
conținuturile de marketing ale 
influențatorilor care nu sunt declarate ca 
sponsorizate; subliniază că cerințele în 
materie de transparență ar trebui să 
includă obligația de a face publice 
identitatea celor care plătesc pentru 
publicitate, inclusiv a celor care 
efectuează plăți directe și indirecte sau 
aduc orice altă contribuție primită de 
către furnizorii de servicii și obligația de a 
proteja consumatorii de comunicări 
online nesolicitate; subliniază că 
publicitatea pentru produse și servicii 
comerciale și publicitatea politică sau de 
altă natură sunt diferite ca formă și funcție 
și ar trebui astfel să facă obiectul unor 
orientări și norme diferite;

Or. en

Amendamentul 36
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să clarifice ce 
sancțiuni sau alte restricții ar trebui să li se 
impună intermediarilor și platformelor de 
publicitate dacă acceptă cu bună știință 
anunțuri false sau înșelătoare; consideră că 
platformele online ar trebui să 
monitorizeze activ materialele publicitare 
publicate pe site-urile lor, pentru a se 
asigura că nu fac profit din publicitate falsă 
sau înșelătoare, inclusiv din conținuturile 
de marketing ale influențatorilor care nu 
sunt declarate ca sponsorizate; subliniază 
că publicitatea pentru produse și servicii 
comerciale și publicitatea politică sau de 
altă natură sunt diferite ca formă și funcție 
și ar trebui astfel să facă obiectul unor 

3. solicită Comisiei să clarifice și să 
publice ce sancțiuni sau alte restricții li se 
impun intermediarilor și platformelor de 
publicitate, în conformitate cu legislația 
Uniunii și cu legile naționale, și anume 
cu Directiva 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piața internă față de consumatori, 
astfel cum a fost modificată prin Directiva 
(UE) 2019/2161 și Directiva 2006/114/CE 
privind publicitatea înșelătoare și 
comparativă, dacă acceptă cu bună știință 
anunțuri false sau înșelătoare; recunoaște 
că platformelor online le este greu să 
depisteze publicitatea înșelătoare, 
consideră că platformele online ar trebui să 
fie încurajate să monitorizeze activ și să 
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orientări și norme diferite; elimine materialele publicitare înșelătoare 
publicate pe site-urile lor, pentru a se 
asigura că nu fac profit din publicitate falsă 
sau înșelătoare, inclusiv din conținuturile 
de marketing ale influențatorilor care nu 
sunt declarate ca sponsorizate; reamintește 
totuși că acest lucru ar trebui să se facă în 
concordanță cu principiul potrivit căruia 
nu trebuie să existe măsuri de 
monitorizare generală; subliniază că 
publicitatea pentru produse și servicii 
comerciale și publicitatea politică sau de 
altă natură sunt diferite ca formă și funcție 
și ar trebui astfel să facă obiectul unor 
orientări și norme diferite;

Or. en

Amendamentul 37
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să clarifice ce 
sancțiuni sau alte restricții ar trebui să li se 
impună intermediarilor și platformelor de 
publicitate dacă acceptă cu bună știință 
anunțuri false sau înșelătoare; consideră că 
platformele online ar trebui să 
monitorizeze activ materialele publicitare 
publicate pe site-urile lor, pentru a se 
asigura că nu fac profit din publicitate 
falsă sau înșelătoare, inclusiv din 
conținuturile de marketing ale 
influențatorilor care nu sunt declarate ca 
sponsorizate; subliniază că publicitatea 
pentru produse și servicii comerciale și 
publicitatea politică sau de altă natură sunt 
diferite ca formă și funcție și ar trebui 
astfel să facă obiectul unor orientări și 
norme diferite;

3. solicită Comisiei să clarifice ce 
sancțiuni sau alte restricții ar trebui să li se 
impună intermediarilor de publicitate dacă 
acceptă cu bună știință anunțuri false sau 
înșelătoare; subliniază că publicitatea 
pentru produse și servicii comerciale și 
publicitatea politică sau anunțurile de 
interes public sunt diferite ca formă și 
funcție și ar trebui astfel să facă obiectul 
unor orientări și norme diferite;
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Or. en

Amendamentul 38
Marco Zullo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să clarifice ce 
sancțiuni sau alte restricții ar trebui să li se 
impună intermediarilor și platformelor de 
publicitate dacă acceptă cu bună știință 
anunțuri false sau înșelătoare; consideră că 
platformele online ar trebui să 
monitorizeze activ materialele publicitare 
publicate pe site-urile lor, pentru a se 
asigura că nu fac profit din publicitate falsă 
sau înșelătoare, inclusiv din conținuturile 
de marketing ale influențatorilor care nu 
sunt declarate ca sponsorizate; subliniază 
că publicitatea pentru produse și servicii 
comerciale și publicitatea politică sau de 
altă natură sunt diferite ca formă și funcție 
și ar trebui astfel să facă obiectul unor 
orientări și norme diferite;

3. solicită Comisiei să clarifice ce 
sancțiuni sau alte restricții ar trebui să li se 
impună intermediarilor și platformelor de 
publicitate dacă acceptă cu bună știință 
anunțuri false sau înșelătoare; consideră că 
platformele online ar trebui să 
monitorizeze activ materialele publicitare 
publicate pe site-urile lor, precum și 
recenziile false, pentru a se asigura că nu 
fac profit din publicitate falsă sau 
înșelătoare, inclusiv din conținuturile de 
marketing ale influențatorilor care nu sunt 
declarate ca sponsorizate; consideră că 
platformele ar trebui, de asemenea, să 
protejeze consumatorii de comunicațiile 
comerciale nesolicitate; subliniază că 
publicitatea pentru produse și servicii 
comerciale și publicitatea politică sau de 
altă natură sunt diferite ca formă și funcție 
și ar trebui astfel să facă obiectul unor 
orientări și norme diferite;

Or. it

Amendamentul 39
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să clarifice ce 
sancțiuni sau alte restricții ar trebui să li se 

3. solicită Comisiei să clarifice ce 
sancțiuni sau alte restricții ar trebui să li se 
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impună intermediarilor și platformelor de 
publicitate dacă acceptă cu bună știință 
anunțuri false sau înșelătoare; consideră că 
platformele online ar trebui să 
monitorizeze activ materialele publicitare 
publicate pe site-urile lor, pentru a se 
asigura că nu fac profit din publicitate 
falsă sau înșelătoare, inclusiv din 
conținuturile de marketing ale 
influențatorilor care nu sunt declarate ca 
sponsorizate; subliniază că publicitatea 
pentru produse și servicii comerciale și 
publicitatea politică sau de altă natură sunt 
diferite ca formă și funcție și ar trebui 
astfel să facă obiectul unor orientări și 
norme diferite;

impună intermediarilor și platformelor de 
publicitate dacă acceptă cu bună știință 
anunțuri false sau înșelătoare; subliniază 
că este important să existe o înțelegere 
comună a ceea ce constituie publicitate 
falsă sau înșelătoare; subliniază că 
publicitatea pentru produse și servicii 
comerciale și publicitatea politică sau de 
altă natură sunt diferite ca formă și funcție 
și ar trebui astfel să facă obiectul unor 
orientări și norme diferite;

Or. en

Amendamentul 40
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să clarifice ce 
sancțiuni sau alte restricții ar trebui să li se 
impună intermediarilor și platformelor de 
publicitate dacă acceptă cu bună știință 
anunțuri false sau înșelătoare; consideră că 
platformele online ar trebui să 
monitorizeze activ materialele publicitare 
publicate pe site-urile lor, pentru a se 
asigura că nu fac profit din publicitate falsă 
sau înșelătoare, inclusiv din conținuturile 
de marketing ale influențatorilor care nu 
sunt declarate ca sponsorizate; subliniază 
că publicitatea pentru produse și servicii 
comerciale și publicitatea politică sau de 
altă natură sunt diferite ca formă și funcție 
și ar trebui astfel să facă obiectul unor 
orientări și norme diferite;

3. solicită Comisiei să clarifice ce 
sancțiuni sau alte restricții ar trebui să li se 
impună intermediarilor și platformelor de 
publicitate dacă acceptă cu bună știință 
anunțuri false sau înșelătoare; consideră că 
platformele online ar trebui să 
monitorizeze activ materialele publicitare 
publicate pe site-urile lor, prin măsuri 
adoptate voluntar, pentru a se asigura că 
nu fac profit din publicitate falsă sau 
înșelătoare, inclusiv din conținuturile de 
marketing ale influențatorilor care nu sunt 
declarate ca sponsorizate; subliniază că 
publicitatea pentru produse și servicii 
comerciale și publicitatea politică sau de 
altă natură sunt diferite ca formă și funcție 
și ar trebui astfel să facă obiectul unor 
orientări și norme diferite;
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Or. en

Amendamentul 41
Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să clarifice ce 
sancțiuni sau alte restricții ar trebui să li se 
impună intermediarilor și platformelor de 
publicitate dacă acceptă cu bună știință 
anunțuri false sau înșelătoare; consideră că 
platformele online ar trebui să 
monitorizeze activ materialele publicitare 
publicate pe site-urile lor, pentru a se 
asigura că nu fac profit din publicitate falsă 
sau înșelătoare, inclusiv din conținuturile 
de marketing ale influențatorilor care nu 
sunt declarate ca sponsorizate; subliniază 
că publicitatea pentru produse și servicii 
comerciale și publicitatea politică sau de 
altă natură sunt diferite ca formă și funcție 
și ar trebui astfel să facă obiectul unor 
orientări și norme diferite;

3. solicită Comisiei să clarifice ce 
sancțiuni sau alte restricții ar trebui să li se 
impună intermediarilor și platformelor de 
publicitate dacă acceptă cu bună știință 
anunțuri false sau înșelătoare; consideră că 
platformele online ar trebui să 
monitorizeze activ materialele publicitare 
publicate pe site-urile lor, pentru a se 
asigura că nu fac profit din publicitate falsă 
sau înșelătoare, inclusiv din conținuturile 
de marketing ale influențatorilor care nu 
sunt declarate ca sponsorizate; subliniază 
că publicitatea pentru produse și servicii 
comerciale și publicitatea politică sau de 
altă natură sunt diferite ca formă și funcție 
și ar trebui astfel să facă obiectul unor 
orientări și norme diferite, dar 
complementare;

Or. en

Amendamentul 42
Marco Campomenosi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să clarifice ce 
sancțiuni sau alte restricții ar trebui să li se 
impună intermediarilor și platformelor de 
publicitate dacă acceptă cu bună știință 
anunțuri false sau înșelătoare; consideră că 
platformele online ar trebui să 

3. solicită Comisiei să clarifice ce 
sancțiuni sau alte restricții ar trebui să li se 
impună intermediarilor și platformelor de 
publicitate dacă acceptă anunțuri false sau 
înșelătoare; consideră că platformele online 
ar trebui să monitorizeze activ materialele 
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monitorizeze activ materialele publicitare 
publicate pe site-urile lor, pentru a se 
asigura că nu fac profit din publicitate falsă 
sau înșelătoare, inclusiv din conținuturile 
de marketing ale influențatorilor care nu 
sunt declarate ca sponsorizate; subliniază 
că publicitatea pentru produse și servicii 
comerciale și publicitatea politică sau de 
altă natură sunt diferite ca formă și funcție 
și ar trebui astfel să facă obiectul unor 
orientări și norme diferite;

publicitare publicate pe site-urile lor, 
pentru a se asigura că nu fac profit din 
publicitate falsă sau înșelătoare, inclusiv 
din conținuturile de marketing ale 
influențatorilor care nu sunt declarate ca 
sponsorizate; subliniază că publicitatea 
pentru produse și servicii comerciale și 
publicitatea politică sau de altă natură sunt 
diferite ca formă și funcție și ar trebui 
astfel să facă obiectul unor orientări și 
norme diferite;

Or. it

Amendamentul 43
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. evidențiază că platformele de 
partajare a materialelor video și 
platformele de comunicare socială pot da 
amploare conținutului ilegal; solicită 
întreprinderilor să facă transparenți 
algoritmii potrivit cărora se fac 
recomandările, pentru a le permite 
consumatorilor și cercetătorilor să 
înțeleagă aceste procese, în special în ceea 
ce privește datele utilizate, scopul 
algoritmului, personalizare, rezultatele 
algoritmului și pericolele potențiale pe 
care le prezintă, respectând, în același 
timp, principiile explicabilității, echității și 
responsabilității; subliniază că este 
necesar să se garanteze și să se pună în 
aplicare în mod corespunzător dreptul 
utilizatorilor de a renunța la serviciile 
recomandate și personalizate;

Or. en
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Amendamentul 44
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că obligațiile existente 
referitoare la transparența comunicațiilor 
comerciale și a publicității digitale, 
prevăzute de Directiva privind comerțul 
electronic și de Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”), trebuie să devină mai 
coerente;

Or. en

Amendamentul 45
Marco Zullo

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că lipsa de transparență 
în utilizarea așa-zișilor „roboți de chat” 
poate cauza dificultăți anumitor categorii 
de persoane foarte vulnerabile;

Or. it

Amendamentul 46
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reliefează că transparența 
algoritmilor este importantă pentru 
protecția consumatorilor, și anume prin 
faptul că face posibil să se explice și să se 
auditeze luarea automatizată a deciziilor 
atât în contextul publicității, cât și în cel 
al moderării conținutului;

Or. en

Amendamentul 47
Marco Zullo

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. îndeamnă Comisia să introducă 
obligația ca site-urile web și conturile de 
pe platformele de socializare să 
menționeze clar și neechivoc dacă 
utilizatorul interacționează cu algoritmi 
de inteligență artificială care simulează o 
conversație umană;

Or. it

Amendamentul 48
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari dintre normele 
naționale ale statelor membre și 
fragmentarea tot mai mare a acestora și 
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să propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
le notifice intermediarilor online existența 
unui conținut sau a unui comportament 
online potențial ilegal; este de părere că 
astfel de măsuri ar garanta un nivel 
ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același 
timp încrederea consumatorilor în 
economia online;

Or. en

Amendamentul 49
Marco Zullo

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. îndeamnă Comisia să evalueze 
obligația ca influențatorii să comunice 
clar, inteligibil și vizibil la începutul unei 
postări dacă influențatorul a fost plătit, 
direct sau indirect, sau a primit produse 
gratuit sau cu preț redus datorită postării 
respective;

Or. it

Amendamentul 50
Marco Zullo

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. invită Comisia să promoveze 
tehnologii care protejează sfera privată a 
utilizatorilor în publicitate, acordând o 
atenție deosebită grupurilor celor mai 
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vulnerabile;

Or. it

Amendamentul 51
Alex Agius Saliba

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei - recunoscând 
totodată eforturile anterioare - să analizeze 
mai în profunzime practica contractelor de 
licență de utilizator final (CLUF) și să 
caute modalități de a permite un 
angajament mai mare și mai ușor în 
favoarea consumatorilor, inclusiv în ceea 
ce privește alegerea clauzelor; observă că 
CLUF sunt adesea acceptate de utilizatori 
fără a le citi; remarcă, în plus, faptul că, 
atunci când un CLUF permite utilizatorilor 
să renunțe la anumite clauze, platformele 
pot le solicita să facă acest lucru la fiecare 
utilizare;

4. solicită Comisiei - recunoscând 
totodată eforturile anterioare - să analizeze 
mai în profunzime practica contractelor de 
licență de utilizator final (CLUF) și să 
caute modalități de a le face mai echitabile 
și de a asigura conformitatea cu legislația 
Uniunii, pentru a permite un angajament 
mai mare și mai ușor în favoarea 
consumatorilor; consideră că restricțiile 
privind utilizarea conținutului digital și a 
serviciilor digitale care, deși sunt impuse 
de libertatea contractuală între titularii de 
drepturi și prestatorii de servicii, ar trebui 
să fie interzise pentru că nu satisfac 
așteptările rezonabile ale consumatorilor, 
protejate de Directiva (UE) 2019/770 
privind anumite aspecte referitoare la 
contractele de furnizare de conținut 
digital și de servicii digitale; observă că 
CLUF sunt adesea acceptate de utilizatori 
fără a le citi; remarcă, în plus, faptul că, 
atunci când un CLUF permite utilizatorilor 
să renunțe la anumite clauze, platformele 
pot le solicita să facă acest lucru la fiecare 
utilizare;

Or. en

Amendamentul 52
Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei - recunoscând 
totodată eforturile anterioare - să analizeze 
mai în profunzime practica contractelor de 
licență de utilizator final (CLUF) și să 
caute modalități de a permite un 
angajament mai mare și mai ușor în 
favoarea consumatorilor, inclusiv în ceea 
ce privește alegerea clauzelor; observă că 
CLUF sunt adesea acceptate de utilizatori 
fără a le citi; remarcă, în plus, faptul că, 
atunci când un CLUF permite utilizatorilor 
să renunțe la anumite clauze, platformele 
pot le solicita să facă acest lucru la fiecare 
utilizare;

4. solicită Comisiei - recunoscând 
totodată eforturile anterioare - să analizeze 
mai în profunzime practica contractelor de 
licență de utilizator final (CLUF) și să 
caute modalități de a asigura 
conformitatea cu legislația Uniunii, 
pentru a permite un angajament mai mare 
și mai ușor în favoarea consumatorilor; 
consideră că restricțiile privind utilizarea 
conținutului digital și a serviciilor digitale 
care, deși sunt impuse de libertatea 
contractuală între titularii de drepturi și 
prestatorii de servicii, ar trebui să fie 
interzise pentru că nu satisfac așteptările 
rezonabile ale consumatorilor, protejate 
de Directiva (UE) 2019/770 privind 
anumite aspecte referitoare la contractele 
de furnizare de conținut digital și de 
servicii digitale; observă că CLUF sunt 
adesea acceptate de utilizatori fără a le citi; 
remarcă, în plus, faptul că, atunci când un 
CLUF permite utilizatorilor să renunțe la 
anumite clauze, platformele pot le solicita 
să facă acest lucru la fiecare utilizare;

Or. en

Amendamentul 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Maria 
Grapini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei - recunoscând 
totodată eforturile anterioare - să analizeze 
mai în profunzime practica contractelor de 
licență de utilizator final (CLUF) și să 
caute modalități de a permite un 
angajament mai mare și mai ușor în 
favoarea consumatorilor, inclusiv în ceea 

4. solicită Comisiei - recunoscând 
totodată eforturile anterioare - să analizeze 
mai în profunzime practica contractelor de 
licență de utilizator final (CLUF) și să 
caute modalități de a permite un 
angajament mai mare și mai ușor în 
favoarea consumatorilor, inclusiv în ceea 
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ce privește alegerea clauzelor; observă că 
CLUF sunt adesea acceptate de utilizatori 
fără a le citi; remarcă, în plus, faptul că, 
atunci când un CLUF permite utilizatorilor 
să renunțe la anumite clauze, platformele 
pot le solicita să facă acest lucru la fiecare 
utilizare;

ce privește alegerea clauzelor, pentru a 
permite un consimțământ în mai bună 
cunoștință de cauză; observă că CLUF 
sunt adesea acceptate de utilizatori fără a le 
citi; remarcă, în plus, faptul că, atunci când 
un CLUF permite utilizatorilor să renunțe 
la anumite clauze, platformele pot le 
solicita să facă acest lucru la fiecare 
utilizare; constată că majoritatea CLUF 
pot fi modificate unilateral de către 
platforme, fără informarea 
consumatorilor, cu efecte negative asupra 
protecției acestora, și solicită o mai bună 
protecție a consumatorilor prin luarea de 
măsuri eficace;

Or. en

Amendamentul 54
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei - recunoscând 
totodată eforturile anterioare - să analizeze 
mai în profunzime practica contractelor de 
licență de utilizator final (CLUF) și să 
caute modalități de a permite un 
angajament mai mare și mai ușor în 
favoarea consumatorilor, inclusiv în ceea 
ce privește alegerea clauzelor; observă că 
CLUF sunt adesea acceptate de utilizatori 
fără a le citi; remarcă, în plus, faptul că, 
atunci când un CLUF permite utilizatorilor 
să renunțe la anumite clauze, platformele 
pot le solicita să facă acest lucru la fiecare 
utilizare;

4. solicită Comisiei - recunoscând 
totodată eforturile anterioare - să analizeze 
mai în profunzime practica contractelor de 
licență de utilizator final (CLUF) și să 
caute modalități de a permite un 
angajament mai mare și mai ușor în 
favoarea consumatorilor, inclusiv în ceea 
ce privește alegerea clauzelor; observă că, 
până în prezent, consumatorul nu are altă 
opțiune decât să fie de acord cu termenii 
CLUF; remarcă, în plus, faptul că, atunci 
când un CLUF permite utilizatorilor să 
renunțe la anumite clauze, platformele pot 
le solicita să facă acest lucru la fiecare 
utilizare; solicită Comisiei să introducă 
orientări pentru platforme pentru o mai 
bună informare a consumatorilor în 
legătură cu condițiile CLUF, cum ar fi un 
mesaj pop-up care conține informații-
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cheie despre acestea;

Or. en

Amendamentul 55
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei - recunoscând 
totodată eforturile anterioare - să analizeze 
mai în profunzime practica contractelor de 
licență de utilizator final (CLUF) și să 
caute modalități de a permite un 
angajament mai mare și mai ușor în 
favoarea consumatorilor, inclusiv în ceea 
ce privește alegerea clauzelor; observă că 
CLUF sunt adesea acceptate de utilizatori 
fără a le citi; remarcă, în plus, faptul că, 
atunci când un CLUF permite utilizatorilor 
să renunțe la anumite clauze, platformele 
pot le solicita să facă acest lucru la fiecare 
utilizare;

4. solicită Comisiei - recunoscând 
totodată eforturile anterioare -  să analizeze 
mai în profunzime practica contractelor de 
licență de utilizator final (CLUF) și a 
acordurilor privind termenele și condițiile 
(T&C) și să caute modalități de a permite 
un angajament mai mare și mai ușor în 
favoarea consumatorilor, inclusiv în ceea 
ce privește alegerea clauzelor; observă că 
CLUF și T&C sunt adesea acceptate de 
utilizatori fără a le citi; remarcă, în plus, 
faptul că, atunci când un CLUF sau un 
acord privind termenele și condițiile 
permite utilizatorilor să renunțe la anumite 
clauze, prestatorii de servicii le pot solicita 
să facă acest lucru la fiecare utilizare, 
deseori cu rea-credință, pentru a încuraja 
acceptarea lor;

Or. en

Amendamentul 56
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei - recunoscând 
totodată eforturile anterioare - să analizeze 
mai în profunzime practica contractelor de 
licență de utilizator final (CLUF) și să 

4. solicită Comisiei - recunoscând 
totodată eforturile anterioare -  să analizeze 
mai în profunzime practica contractelor de 
licență de utilizator final (CLUF) și să 
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caute modalități de a permite un 
angajament mai mare și mai ușor în 
favoarea consumatorilor, inclusiv în ceea 
ce privește alegerea clauzelor; observă că 
CLUF sunt adesea acceptate de utilizatori 
fără a le citi; remarcă, în plus, faptul că, 
atunci când un CLUF permite utilizatorilor 
să renunțe la anumite clauze, platformele 
pot le solicita să facă acest lucru la fiecare 
utilizare;

caute modalități de a permite un 
angajament mai ușor în favoarea 
consumatorilor, inclusiv în ceea ce privește 
alegerea clauzelor; observă că CLUF sunt 
adesea acceptate de utilizatori fără a le citi; 
remarcă, în plus, faptul că, atunci când un 
CLUF permite utilizatorilor să renunțe la 
anumite clauze, platformele pot le solicita 
să facă acest lucru la fiecare utilizare;

Or. en

Amendamentul 57
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că la începutul oricărui 
astfel de acord ar trebui să figureze un 
text sintetic al T & C și CLUF, redactat 
într-un limbaj simplu și clar, care să 
includă posibilitatea de a renunța cu 
ușurință la clauze opționale; consideră că 
Comisia ar trebui să stabilească un model 
pentru rezumatele T & C și CLUF;

Or. en

Amendamentul 58
Alex Agius Saliba

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că CLUF ar trebui să 
prevadă întotdeauna că schimbul de date cu 
părți terțe este opțional, cu excepția cazului 
în care este vital pentru funcționarea 
serviciilor; solicită Comisiei să se asigure 

5. subliniază că CLUF ar trebui să 
prevadă întotdeauna că schimbul de date cu 
părți terțe este opțional, cu excepția cazului 
în care este vital pentru funcționarea 
serviciilor, cu stabilirea unui nivel înalt de 
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că consumatorii pot continua să utilizeze 
dispozitivele conectate pentru toate 
funcțiile lor principale, chiar dacă își retrag 
acordul de a partaja date neoperaționale cu 
producătorii dispozitivelor sau cu părți 
terțe;

protecție a datelor și securitate; recomandă 
ca orice măsură de recurs în materie de 
acces la date să fie impusă numai pentru 
a remedia disfuncționalitățile pieței, să fie 
în conformitate cu Regulamentul general 
privind protecția datelor, să le ofere 
consumatorilor dreptul de a se opune 
schimbului de date și să le ofere soluții 
tehnice pentru a-i ajuta să controleze și să 
gestioneze fluxurile de informații cu 
caracter personal și să dispună de căi de 
atac; solicită Comisiei să se asigure că 
consumatorii pot continua să utilizeze 
dispozitivele conectate pentru toate 
funcțiile lor principale, chiar dacă își retrag 
acordul de a partaja date neoperaționale cu 
producătorii dispozitivelor sau cu părți 
terțe;

Or. en

Amendamentul 59
Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că CLUF ar trebui să 
prevadă întotdeauna că schimbul de date cu 
părți terțe este opțional, cu excepția cazului 
în care este vital pentru funcționarea 
serviciilor; solicită Comisiei să se asigure 
că consumatorii pot continua să utilizeze 
dispozitivele conectate pentru toate 
funcțiile lor principale, chiar dacă își retrag 
acordul de a partaja date neoperaționale cu 
producătorii dispozitivelor sau cu părți 
terțe;

5. subliniază că CLUF ar trebui să 
prevadă întotdeauna că schimbul de date cu 
părți terțe este opțional, cu excepția cazului 
în care este vital pentru funcționarea 
serviciilor, cu stabilirea unui nivel înalt de 
protecție a datelor și securitate; 
recomandă ca orice măsură de recurs în 
materie de acces la date să fie impusă 
numai pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței, să fie în 
conformitate cu Regulamentul general 
privind protecția datelor, să le ofere 
consumatorilor dreptul de a se opune 
schimbului de date și să le oferi soluții 
tehnice pentru a-i ajuta să controleze și să 
gestioneze fluxurile de informații cu 
caracter personal și să dispună de căi de 
atac; solicită Comisiei să se asigure că 
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consumatorii pot continua să utilizeze 
dispozitivele conectate pentru toate 
funcțiile lor principale, chiar dacă își retrag 
acordul de a partaja date neoperaționale cu 
producătorii dispozitivelor sau cu părți 
terțe;

Or. en

Amendamentul 60
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că CLUF ar trebui să 
prevadă întotdeauna că schimbul de date cu 
părți terțe este opțional, cu excepția 
cazului în care este vital pentru 
funcționarea serviciilor; solicită Comisiei 
să se asigure că consumatorii pot continua 
să utilizeze dispozitivele conectate pentru 
toate funcțiile lor principale, chiar dacă își 
retrag acordul de a partaja date 
neoperaționale cu producătorii 
dispozitivelor sau cu părți terțe;

5. subliniază că CLUF ar trebui să 
prevadă întotdeauna că schimbul oricăror 
date cu părți terțe depinde de acordul 
utilizatorului. solicită Comisiei să se 
asigure că consumatorii pot continua să 
utilizeze dispozitivele conectate pentru 
toate funcțiile lor principale, chiar dacă își 
retrag acordul de a partaja date 
neoperaționale cu producătorii 
dispozitivelor sau cu părți terțe; solicită să 
fie elaborate mecanisme de punere în 
aplicare care monitorizează respectarea 
drepturilor consumatorilor de a-și da 
consimțământul în cunoștință de cauză și 
de a dispune de libertatea de alegere 
atunci când își pun la dispoziție datele;

Or. en

Amendamentul 61
Marco Campomenosi

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că CLUF ar trebui să 
prevadă întotdeauna că schimbul de date cu 
părți terțe este opțional, cu excepția 
cazului în care este vital pentru 
funcționarea serviciilor; solicită Comisiei 
să se asigure că consumatorii pot continua 
să utilizeze dispozitivele conectate pentru 
toate funcțiile lor principale, chiar dacă își 
retrag acordul de a partaja date 
neoperaționale cu producătorii 
dispozitivelor sau cu părți terțe;

5. subliniază că CLUF ar trebui să 
prevadă întotdeauna că schimbul de date cu 
părți terțe este opțional și că, în cazul în 
care un asemenea schimb de date este 
necesar pentru funcționarea serviciilor, 
utilizatorul final ar trebui să fie informat 
adecvat în mod clar, prompt și 
transparent; solicită Comisiei să se asigure 
că consumatorii pot continua să utilizeze 
dispozitivele conectate pentru toate 
funcțiile lor principale, chiar dacă își retrag 
acordul de a partaja date neoperaționale cu 
producătorii dispozitivelor sau cu părți 
terțe;

Or. it

Amendamentul 62
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că CLUF ar trebui să 
prevadă întotdeauna că schimbul de date 
cu părți terțe este opțional, cu excepția 
cazului în care este vital pentru 
funcționarea serviciilor; solicită Comisiei 
să se asigure că consumatorii pot continua 
să utilizeze dispozitivele conectate pentru 
toate funcțiile lor principale, chiar dacă își 
retrag acordul de a partaja date 
neoperaționale cu producătorii 
dispozitivelor sau cu părți terțe;

5. subliniază că, în conformitate cu 
termenii CLUF, consumatorii ar trebui să 
aibă libertatea de a-și da consimțământul 
pentru schimbul unei părți sau a totalității 
datelor lor cu părți terțe, cu excepția 
cazului în care există temeiuri juridice 
pentru legalitatea schimbului de date; 
solicită Comisiei să se asigure că 
consumatorii pot continua să utilizeze 
dispozitivele conectate pentru toate 
funcțiile lor principale, chiar dacă 
consumatorii nu își dau acordul de a 
partaja date neoperaționale cu producătorii 
dispozitivelor sau cu părți terțe sau și-l 
retrag;

Or. en



PE650.618v01-00 42/61 AM\1204049RO.docx

RO

Amendamentul 63
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că CLUF ar trebui să 
prevadă întotdeauna că schimbul de date cu 
părți terțe este opțional, cu excepția cazului 
în care este vital pentru funcționarea 
serviciilor; solicită Comisiei să se asigure 
că consumatorii pot continua să utilizeze 
dispozitivele conectate pentru toate 
funcțiile lor principale, chiar dacă își retrag 
acordul de a partaja date neoperaționale cu 
producătorii dispozitivelor sau cu părți 
terțe;

5. subliniază că CLUF ar trebui să 
prevadă întotdeauna că schimbul de date cu 
părți terțe este opțional, cu excepția cazului 
în care este vital pentru funcționarea 
serviciilor; solicită Comisiei să se asigure, 
când este rezonabil să o facă, că 
consumatorii pot continua să utilizeze 
dispozitivele conectate pentru toate 
funcțiile lor principale, chiar dacă își retrag 
acordul de a partaja date neoperaționale cu 
producătorii dispozitivelor sau cu părți 
terțe;

Or. en

Amendamentul 64
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că CLUF ar trebui să 
prevadă întotdeauna că schimbul de date cu 
părți terțe este opțional, cu excepția cazului 
în care este vital pentru funcționarea 
serviciilor; solicită Comisiei să se asigure 
că consumatorii pot continua să utilizeze 
dispozitivele conectate pentru toate 
funcțiile lor principale, chiar dacă își retrag 
acordul de a partaja date neoperaționale cu 
producătorii dispozitivelor sau cu părți 
terțe;

5. subliniază că CLUF și T & C ar 
trebui să prevadă întotdeauna că schimbul 
de date cu părți terțe este opțional, cu 
excepția cazului în care este vital pentru 
funcționarea serviciilor; solicită Comisiei 
să se asigure că consumatorii pot continua 
să utilizeze dispozitivele conectate pentru 
toate funcțiile lor principale, chiar dacă își 
retrag acordul de a partaja date 
neoperaționale cu producătorii 
dispozitivelor sau cu părți terțe;

Or. en
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Amendamentul 65
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că CLUF ar trebui să 
prevadă întotdeauna că schimbul de date cu 
părți terțe este opțional, cu excepția cazului 
în care este vital pentru funcționarea 
serviciilor; solicită Comisiei să se asigure 
că consumatorii pot continua să utilizeze 
dispozitivele conectate pentru toate 
funcțiile lor principale, chiar dacă își retrag 
acordul de a partaja date neoperaționale cu 
producătorii dispozitivelor sau cu părți 
terțe;

5. subliniază că CLUF ar trebui să 
prevadă întotdeauna că schimbul de date cu 
părți terțe este opțional, cu excepția cazului 
în care este vital pentru funcționarea 
serviciilor; solicită Comisiei să se asigure 
că consumatorii pot continua să utilizeze 
dispozitivele conectate pentru toate 
funcțiile lor principale, chiar dacă își retrag 
acordul de a partaja date neoperaționale cu 
producătorii dispozitivelor sau cu părți 
terțe; reiterează necesitatea transparenței 
CLUF în ceea ce privește posibilitatea 
schimbului de date cu părțile terțe și 
amploarea acestuia;

Or. en

Amendamentul 66
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să includă în 
viitorul Act legislativ privind serviciile 
digitale o obligație de interoperabilitate 
pentru „controlorii accesului digital”, 
pentru a restabili condiții de concurență 
echitabile pentru IMM-uri, punând astfel 
la dispoziția consumatorilor o gamă mai 
largă de posibilități de alegere și oferind 
astfel o mai mare diversitate online;
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Or. en

Amendamentul 67
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că Directiva (UE) 
2019/770 și Directiva (UE) 2019/771 nu 
sunt încă transpuse și aplicate 
corespunzător; solicită Comisiei să țină 
seama de acest lucru înainte de a lua alte 
măsuri;

6. subliniază că Directiva (UE) 
2019/770 și Directiva (UE) 2019/771 nu 
sunt încă transpuse și aplicate 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 68
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că Directiva (UE) 
2019/770 și Directiva (UE) 2019/771 nu 
sunt încă transpuse și aplicate 
corespunzător; solicită Comisiei să țină 
seama de acest lucru înainte de a lua alte 
măsuri;

6. subliniază că Directiva (UE) 
2019/2161, Directiva (UE) 2019/770 și 
Directiva (UE) 2019/771 nu sunt încă 
transpuse și aplicate corespunzător; solicită 
Comisiei să țină seama de acest lucru 
înainte de a lua alte măsuri;

Or. en

Amendamentul 69
Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că Directiva (UE) 
2019/770 și Directiva (UE) 2019/771 nu 
sunt încă transpuse și aplicate 
corespunzător; solicită Comisiei să țină 
seama de acest lucru înainte de a lua alte 
măsuri;

6. subliniază că Directiva (UE) 
2019/770 și Directiva (UE) 2019/771 nu 
sunt încă transpuse și aplicate 
corespunzător; solicită Comisiei să țină 
seama de acest lucru când ia alte măsuri;

Or. en

Amendamentul 70
Alex Agius Saliba

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că Directiva (UE) 
2019/770 și Directiva (UE) 2019/771 nu 
sunt încă transpuse și aplicate 
corespunzător; solicită Comisiei să țină 
seama de acest lucru înainte de a lua alte 
măsuri;

6. subliniază că Directiva (UE) 
2019/770 și Directiva (UE) 2019/771 nu 
sunt încă transpuse și aplicate 
corespunzător; solicită Comisiei să țină 
seama de acest lucru când ia alte măsuri;

Or. en

Amendamentul 71
Marco Campomenosi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. constată răspândirea „contractelor 
inteligente” bazate pe tehnologiile 
registrelor distribuite; solicită Comisiei să 
verifice dacă anumite aspecte ale 
„contractelor inteligente” trebuie clarificate 
și dacă trebuie oferite orientări pentru a 
asigura securitatea juridică a 
întreprinderilor și consumatorilor; solicită, 

7. constată răspândirea „contractelor 
inteligente” bazate pe tehnologiile 
registrelor distribuite; solicită Comisiei să 
verifice dacă anumite aspecte ale 
„contractelor inteligente” trebuie 
clarificate, propunând, printre altele, o 
definiție neechivocă a „contractului 
inteligent” și a „tehnologiei DLT”, și dacă 
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în special, Comisiei să ia măsuri pentru a 
garanta că aceste contracte cu consumatorii 
sunt valabile și obligatorii în întreaga 
Uniune, că respectă standardele prevăzute 
în dreptul consumatorilor, de exemplu 
dreptul de retragere prevăzut de Directiva 
2011/83/UE4 și că nu se lovesc de bariere 
naționale în aplicarea lor, cum ar fi 
cerințele notariale;

trebuie oferite orientări pentru a asigura 
securitatea juridică a întreprinderilor și 
consumatorilor; subliniază că aceste 
orientări ar trebui să țină cont de 
legislația specifică și de baza industrială a 
fiecărui stat membru; solicită, în special, 
Comisiei să ia măsuri pentru a garanta că 
aceste contracte cu consumatorii sunt 
valabile și obligatorii în întreaga Uniune, 
că respectă standardele prevăzute în dreptul 
consumatorilor, de exemplu dreptul de 
retragere prevăzut de Directiva 
2011/83/UE4 și că nu se lovesc de bariere 
naționale în aplicarea lor, cum ar fi 
cerințele notariale;

__________________ __________________
4 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

4 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

Or. it

Amendamentul 72
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. constată răspândirea „contractelor 
inteligente” bazate pe tehnologiile 
registrelor distribuite; solicită Comisiei să 
verifice dacă anumite aspecte ale 
„contractelor inteligente” trebuie 
clarificate și dacă trebuie oferite orientări 
pentru a asigura securitatea juridică a 
întreprinderilor și consumatorilor; solicită, 

7. constată răspândirea „contractelor 
inteligente” bazate pe tehnologiile 
registrelor distribuite fără o bază juridică 
clară; solicită Comisiei să evalueze 
dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor 
registrelor distribuite, inclusiv a 
„contractelor inteligente”, în special a 
aspectelor legate de legalitate și de 
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în special, Comisiei să ia măsuri pentru a 
garanta că aceste contracte cu 
consumatorii sunt valabile și obligatorii în 
întreaga Uniune, că respectă standardele 
prevăzute în dreptul consumatorilor, de 
exemplu dreptul de retragere prevăzut de 
Directiva 2011/83/UE4 și că nu se lovesc 
de bariere naționale în aplicarea lor, cum 
ar fi cerințele notariale;

aplicarea contractelor inteligente în 
situații transfrontaliere, și să facă 
propuneri pentru un cadru juridic adecvat 
pentru a asigura securitatea juridică a 
întreprinderilor și consumatorilor; solicită, 
în special, Comisiei să își actualizeze 
documentul de orientare existent cu 
privire la Directiva 2011/83/UE4 
(Directiva privind drepturile 
consumatorilor) pentru a clarifica dacă 
consideră că contractele inteligente se 
înscriu printre excepțiile de la articolul 3 
alineatul (2) litera (l) și, în caz afirmativ, 
în ce circumstanțe și pentru a clarifica 
problema dreptului de retragere; solicită 
orientări privind tranzacțiile 
transfrontaliere și normele existente în 
materie de cerințe notariale;

__________________ __________________
4 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

4 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

Or. en

Amendamentul 73
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. constată răspândirea „contractelor 
inteligente” bazate pe tehnologiile 
registrelor distribuite; solicită Comisiei să 
verifice dacă anumite aspecte ale 
„contractelor inteligente” trebuie clarificate 

7. constată răspândirea „contractelor 
inteligente”, precum cele bazate pe 
tehnologiile registrelor distribuite; solicită 
Comisiei să verifice dacă anumite aspecte 
ale „contractelor inteligente” trebuie 
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și dacă trebuie oferite orientări pentru a 
asigura securitatea juridică a 
întreprinderilor și consumatorilor; solicită, 
în special, Comisiei să ia măsuri pentru a 
garanta că aceste contracte cu 
consumatorii sunt valabile și obligatorii în 
întreaga Uniune, că respectă standardele 
prevăzute în dreptul consumatorilor, de 
exemplu dreptul de retragere prevăzut de 
Directiva 2011/83/UE4 și că nu se lovesc 
de bariere naționale în aplicarea lor, cum 
ar fi cerințele notariale;

clarificate și dacă trebuie oferite orientări 
pentru a asigura securitatea juridică a 
întreprinderilor și consumatorilor; solicită, 
în special, Comisiei să ia măsuri pentru a 
garanta că aceste contracte respectă 
standardele prevăzute în dreptul 
consumatorilor, de exemplu dreptul de 
retragere prevăzut de Directiva 
2011/83/UE4

__________________ __________________
4 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

4 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

Or. en

Amendamentul 74
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. constată răspândirea „contractelor 
inteligente” bazate pe tehnologiile 
registrelor distribuite; solicită Comisiei să 
verifice dacă anumite aspecte ale 
„contractelor inteligente” trebuie clarificate 
și dacă trebuie oferite orientări pentru a 
asigura securitatea juridică a 
întreprinderilor și consumatorilor; solicită, 
în special, Comisiei să ia măsuri pentru a 
garanta că aceste contracte cu consumatorii 
sunt valabile și obligatorii în întreaga 

7. constată răspândirea „contractelor 
inteligente” bazate pe tehnologiile 
registrelor distribuite; solicită Comisiei să 
verifice anumite aspecte ale „contractelor 
inteligente”, care trebuie clarificate și să 
ofere orientări pentru aceasta, pentru a 
asigura securitatea juridică a 
întreprinderilor și consumatorilor; solicită, 
în special, Comisiei să ia măsuri pentru a 
garanta că aceste contracte cu consumatorii 
sunt valabile și obligatorii în întreaga 
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Uniune, că respectă standardele prevăzute 
în dreptul consumatorilor, de exemplu 
dreptul de retragere prevăzut de Directiva 
2011/83/UE4 și că nu se lovesc de bariere 
naționale în aplicarea lor, cum ar fi 
cerințele notariale;

Uniune, că respectă standardele prevăzute 
în dreptul consumatorilor, de exemplu 
dreptul de retragere prevăzut de Directiva 
2011/83/UE4; și că „contractele 
inteligente” nu se lovesc de bariere 
naționale în aplicarea lor în ceea ce 
privește cerințele lor de valabilitate, în 
calitate de contracte încheiate cu 
consumatorii;

__________________ __________________
4 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

4 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

Or. en

Amendamentul 75
Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. constată răspândirea „contractelor 
inteligente” bazate pe tehnologiile 
registrelor distribuite; solicită Comisiei să 
verifice dacă anumite aspecte ale 
„contractelor inteligente” trebuie clarificate 
și dacă trebuie oferite orientări pentru a 
asigura securitatea juridică a 
întreprinderilor și consumatorilor; solicită, 
în special, Comisiei să ia măsuri pentru a 
garanta că aceste contracte cu consumatorii 
sunt valabile și obligatorii în întreaga 
Uniune, că respectă standardele prevăzute 
în dreptul consumatorilor, de exemplu 
dreptul de retragere prevăzut de Directiva 
2011/83/UE4 și că nu se lovesc de bariere 

7. constată răspândirea „contractelor 
inteligente” bazate pe tehnologiile 
registrelor distribuite; solicită Comisiei să 
verifice dacă anumite aspecte ale 
„contractelor inteligente” trebuie clarificate 
și dacă trebuie oferite orientări pentru a 
asigura securitatea juridică a 
întreprinderilor și consumatorilor; solicită, 
în special, Comisiei să ia măsuri pentru a 
garanta că aceste contracte cu consumatorii 
respectă standardele prevăzute în dreptul 
consumatorilor, inclusiv dreptul de 
retragere prevăzut de Directiva 
2011/83/UE4 și că nu se lovesc de bariere 
naționale în aplicarea lor, cum ar fi 
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naționale în aplicarea lor, cum ar fi 
cerințele notariale;

cerințele notariale;

__________________ __________________
4 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

4 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

Or. en

Amendamentul 76
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că orice viitoare 
propunere legislativă va trebui să 
urmărească eliminarea obstacolelor 
actuale și evitarea celor potențiale în ceea 
ce privește furnizarea de servicii digitale 
de către platformele online; subliniază, în 
același timp, că noile obligații ale 
platformelor impuse de Uniune trebuie să 
fie proporționale și clare, pentru a evita 
complicațiile reglementare și restricțiile 
inutile; subliniază că trebuie evitate 
practicile statelor membre de 
suprareglementare în raport cu legislația 
Uniunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 77
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
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Agius Saliba, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că orice viitoare 
propunere legislativă va trebui să 
urmărească eliminarea obstacolelor 
actuale și evitarea celor potențiale în ceea 
ce privește furnizarea de servicii digitale de 
către platformele online; subliniază, în 
același timp, că noile obligații ale 
platformelor impuse de Uniune trebuie să 
fie proporționale și clare, pentru a evita 
complicațiile reglementare și restricțiile 
inutile; subliniază că trebuie evitate 
practicile statelor membre de 
suprareglementare în raport cu legislația 
Uniunii.

8. subliniază faptul că orice viitoare 
propunere legislativă va trebui să 
urmărească evitarea de potențiale noi 
obstacole nejustificate în ceea ce privește 
furnizarea de servicii digitale și inovare de 
către platformele online, întărind, în 
același timp, protecția consumatorilor, 
realizarea unei creșteri durabile și 
inteligente și abordarea provocărilor 
tehnologice, legate de conectivitate, 
precum și garantarea faptului că piața 
digitală unică este echitabilă și sigură 
pentru toți; subliniază, în același timp, că 
noile obligații ale platformelor impuse de 
Uniune trebuie să fie proporționale și clare, 
pentru a evita complicațiile reglementare și 
restricțiile inutile, pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pentru 
întreprinderi, inclusiv pentru IMM-uri, 
un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor și pentru a proteja 
sănătatea, siguranța și bunăstarea 
cetățenilor noștri; subliniază importanța și 
beneficiile unui cadru de reglementare 
armonizat al serviciilor digitale în 
întreaga Uniune în contextul pieței unice 
digitale și necesitatea de a crea o 
autoritate centrală de reglementare care 
să fie responsabilă de supravegherea și 
respectarea actului legislativ privind 
serviciile digitale și care să aibă 
prerogative suplimentare de soluționare a 
aspectelor transfrontaliere, precum și 
prerogative de investigare și de executare.

Or. en

Amendamentul 78
Jordi Cañas
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că orice viitoare 
propunere legislativă va trebui să 
urmărească eliminarea obstacolelor actuale 
și evitarea celor potențiale în ceea ce 
privește furnizarea de servicii digitale de 
către platformele online; subliniază, în 
același timp, că noile obligații ale 
platformelor impuse de Uniune trebuie să 
fie proporționale și clare, pentru a evita 
complicațiile reglementare și restricțiile 
inutile; subliniază că trebuie evitate 
practicile statelor membre de 
suprareglementare în raport cu legislația 
Uniunii.

8. subliniază faptul că orice viitoare 
propunere legislativă va trebui să 
urmărească eliminarea obstacolelor actuale 
și evitarea celor potențiale în ceea ce 
privește furnizarea de servicii digitale de 
către platformele online; subliniază, în 
același timp, că noile obligații ale 
platformelor impuse de Uniune trebuie să 
fie proporționale și clare, pentru a evita 
complicațiile reglementare și restricțiile 
inutile; în acest sens, subliniază 
importanța adoptării unei abordări 
echilibrate la nivelul Uniunii, cu scopul 
final de a asigura un comportament 
responsabil și nediscriminatoriu al 
platformelor online, în conformitate cu 
valorile Uniunii și cu drepturile 
fundamentale; subliniază că trebuie evitate 
practicile statelor membre de 
suprareglementare în raport cu legislația 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 79
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că orice viitoare 
propunere legislativă va trebui să 
urmărească eliminarea obstacolelor actuale 
și evitarea celor potențiale în ceea ce 
privește furnizarea de servicii digitale de 
către platformele online; subliniază, în 
același timp, că noile obligații ale 
platformelor impuse de Uniune trebuie să 
fie proporționale și clare, pentru a evita 

8. subliniază faptul că orice viitoare 
propunere legislativă va trebui să 
urmărească eliminarea obstacolelor actuale 
și evitarea celor potențiale nejustificate în 
ceea ce privește furnizarea de servicii 
digitale de către platformele online, 
precum și să promoveze un mediu online 
lipsit de conținut ilegal care ar afecta 
consumatorii din Uniune și economia 
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complicațiile reglementare și restricțiile 
inutile; subliniază că trebuie evitate 
practicile statelor membre de 
suprareglementare în raport cu legislația 
Uniunii.

Uniunii; subliniază, în același timp, că 
noile obligații ale platformelor impuse de 
Uniune trebuie să fie proporționale și clare, 
pentru a evita complicațiile reglementare și 
restricțiile inutile; subliniază că trebuie 
evitate practicile statelor membre de 
suprareglementare în raport cu legislația 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 80
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că orice viitoare 
propunere legislativă va trebui să 
urmărească eliminarea obstacolelor actuale 
și evitarea celor potențiale în ceea ce 
privește furnizarea de servicii digitale de 
către platformele online; subliniază, în 
același timp, că noile obligații ale 
platformelor impuse de Uniune trebuie să 
fie proporționale și clare, pentru a evita 
complicațiile reglementare și restricțiile 
inutile; subliniază că trebuie evitate 
practicile statelor membre de 
suprareglementare în raport cu legislația 
Uniunii.

8. subliniază faptul că orice viitoare 
propunere legislativă va trebui să 
urmărească eliminarea obstacolelor actuale 
și evitarea celor potențiale, a dependenței 
de furnizori și a reducerii concurenței în 
ceea ce privește furnizarea de servicii 
digitale de către platformele online; 
subliniază, în același timp, că noile 
obligații ale platformelor impuse de 
Uniune trebuie să aibă ca principiu de 
bază urmărirea binelui public, să fie 
proporționale și clare, pentru a evita 
complicațiile reglementare și restricțiile 
inutile; subliniază că trebuie evitate 
practicile statelor membre de 
suprareglementare în raport cu legislația 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 81
Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că orice viitoare 
propunere legislativă va trebui să 
urmărească eliminarea obstacolelor actuale 
și evitarea celor potențiale în ceea ce 
privește furnizarea de servicii digitale de 
către platformele online; subliniază, în 
același timp, că noile obligații ale 
platformelor impuse de Uniune trebuie să 
fie proporționale și clare, pentru a evita 
complicațiile reglementare și restricțiile 
inutile; subliniază că trebuie evitate 
practicile statelor membre de 
suprareglementare în raport cu legislația 
Uniunii.

8. subliniază faptul că orice viitoare 
propunere legislativă va trebui să 
urmărească eliminarea obstacolelor actuale 
și evitarea celor potențiale în ceea ce 
privește furnizarea de servicii digitale de 
către platformele online; subliniază, în 
același timp, că noile obligații ale 
platformelor impuse de Uniune trebuie să 
fie proporționale și clare, pentru a evita 
complicațiile reglementare și restricțiile 
inutile și să urmărească obiective în 
materie de protecția consumatorului și de 
siguranța produselor; subliniază că trebuie 
evitate practicile statelor membre de 
suprareglementare în raport cu legislația 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 82
Eugen Jurzyca

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că orice viitoare 
propunere legislativă va trebui să 
urmărească eliminarea obstacolelor actuale 
și evitarea celor potențiale în ceea ce 
privește furnizarea de servicii digitale de 
către platformele online; subliniază, în 
același timp, că noile obligații ale 
platformelor impuse de Uniune trebuie să 
fie proporționale și clare, pentru a evita 
complicațiile reglementare și restricțiile 
inutile; subliniază că trebuie evitate 
practicile statelor membre de 
suprareglementare în raport cu legislația 
Uniunii.

8. subliniază faptul că orice viitoare 
propunere legislativă ar trebui să fie 
făcută pe bază de dovezi și va trebui să 
urmărească eliminarea obstacolelor actuale 
și evitarea celor potențiale în ceea ce 
privește furnizarea de servicii digitale de 
către platformele online; subliniază, în 
același timp, că noile obligații ale 
platformelor impuse de Uniune trebuie să 
fie proporționale și clare, pentru a evita 
complicațiile reglementare și restricțiile 
inutile; subliniază că trebuie evitate 
practicile statelor membre de 
suprareglementare în raport cu legislația 
Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 83
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că orice viitoare 
propunere legislativă de adaptare a noilor 
norme comerciale și civile pentru 
entitățile comerciale care operează online 
ar trebui să combată utilizările 
anticoncurențiale ale publicității digitale 
și să permită crearea unei piețe echitabile; 
subliniază că un astfel de cadru este 
esențial pentru a stimula inovarea și 
creșterea IMM-urilor în Uniune și 
întreprinderile nou-înființate, 
permițându-le să profite de piața unică 
digitală;

Or. en

Amendamentul 84
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. salută acordul Comisiei cu 
platformele de economie colaborativă, 
care permite Eurostat să publice date 
esențiale privind cazarea turistică, ca un 
prim pas; solicită Comisiei să introducă 
obligații de informare suplimentare 
pentru platformele de economie 
colaborativă, în conformitate cu normele 
de protecție a datelor, deoarece acest 
lucru este esențial pentru autoritățile 
locale, pentru a asigura disponibilitatea 
de locuințe la prețuri accesibile.
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Or. en

Amendamentul 85
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei să revizuiască 
Regulamentul (UE) nr. 910/20141a 
(Regulamentul e-IDAS), în lumina 
dezvoltării de tehnologii de identificare 
virtuală, inclusiv utilizarea de aplicații de 
identificare, pentru a se asigura că un act 
de identitate virtual poate fi folosit în 
același mod ca un card fizic atunci când 
consumatorii cumpără sau plătesc pentru 
produse și servicii;
__________________
1a Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 iulie 2014 privind identificarea 
electronică și serviciile de încredere 
pentru tranzacțiile electronice pe piața 
internă și de abrogare a Directivei 
1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).
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Amendamentul 86
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că orice regulament de 
stabilire a standardelor și a procedurilor 
de moderare a conținutului ar trebui să se 
aplice oricărui tip de moderare a 
conținutului de către platformele online 
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(voluntar sau la solicitarea autorităților 
competente) și supravegherii sau blocării 
conținutului de către autoritățile 
competente.

Or. en

Amendamentul 87
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. consideră că pachetul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui (i) să 
remedieze în special deficiențele legislației 
actuale în ceea ce privește drepturile și 
protecția socială a persoanelor care 
lucrează pentru prestatorii de servicii 
online, indiferent dacă aceștia sunt 
angajați în mod oficial sau nu și (ii) să 
creeze mecanisme pentru a garanta că 
prestatorii de servicii se conformează.

Or. en

Amendamentul 88
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită Comisiei să analizeze 
posibilitatea de a prezenta, ca parte a 
pachetului legislativ privind serviciile 
digitale, mai multe propuneri, inclusiv cu 
privire la drepturile contractuale în 
contextul furnizării de servicii digitale, 
așa cum se menționează în recomandările 
din anexă;
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Amendamentul 89
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Anexă (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

ANEXĂ LA PROPUNEREA DE 
REZOLUȚIE
RECOMANDĂRI DETALIATE 
REFERITOARE LA CONȚINUTUL 
PROPUNERILOR FORMULATE 
A. PRINCIPIILE ȘI OBIECTIVELE 
PROPUNERILOR FORMULATE ÎN 
LEGĂTURĂ CU PACHETUL PRIVIND 
SERVICIILE DIGITALE
Pachetul actului legislativ privind 
serviciile digitale ar trebui să constea în 
următoarele:
· o propunere legislativă cuprinzătoare, 
care să revizuiască Directiva privind 
comerțul electronic, cu scopul de a 
îmbunătăți funcționarea pieței interne și 
libera circulație a serviciilor digitale;
· o propunere legislativă privind 
reglementarea ex-ante a marilor 
platforme mari care să crească 
transparența, pe baza Regulamentului 
(UE) nr. 2019/11501a („regulamentul 
privind relațiile dintre platforme și 
întreprinderi”);
· propuneri privind drepturile 
contractuale în contextul furnizării de 
servicii digitale, conexe Actului privind 
serviciile digitale, ca parte a unui pachet, 
pe baza recomandărilor prevăzute în 
prezenta anexă, în urma unei analize 
aprofundate a transpunerii și a punerii în 
aplicare a instrumentelor juridice recent 
adoptate în domeniul protecției 
consumatorilor.
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B. RECOMANDĂRI
Scopul recomandării 1
Propunerile ar trebui să vizeze 
consolidarea normelor de drept civil și 
comercial aplicabile entităților comerciale 
care operează online în ceea ce privește 
serviciile digitale, inclusiv aspectele de 
drept civil și comercial ale tehnologiilor 
registrelor distribuite și, în special, 
contractele inteligente.
Propunerile ar trebui, de asemenea, să 
urmărească să facă mai inteligibile 
acordurile vizând termenele și condițiile și 
să ofere persoanelor posibilitatea reală de 
a refuza anumite clauze sau de a negocia 
anumite termene.
Sfera recomandării 2
Propunerile privind drepturile 
contractuale ar trebui să se concentreze 
numai asupra aspectelor de drept civil și 
comercial și nu ar trebui să afecteze 
Directiva privind comerțul electronic. 
Acestea nu ar trebui să aducă atingere 
normelor privind publicitatea prevăzute 
de Directiva 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale.
Recomandarea 3 - Principii generale
Principiul transparenței
Toate termenele și condițiile sau alte 
clauze de utilizare ar trebui să fie ușor 
accesibile și ușor de înțeles, iar limbajul 
clar și simplu ar trebui utilizat, inclusiv în 
ceea ce privește contractele de licență cu 
utilizatorul final (CLUF). Propunerea ar 
trebui să stabilească un model de acord 
privind termenele și condițiile sau un 
rezumat al CLUF, care să fie afișat la 
începutul oricărui astfel de acord.
Principiul corectitudinii
Toate termenele și condițiile sau alte 
clauze de utilizare care nu sunt strict 
esențiale pentru furnizarea unui serviciu 
digital sau prevăzute de lege ar trebui să 
poată fi modificate sau eliminate înainte 
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de acceptarea de către utilizatorul final 
(clauze de exceptare).
Întreprinderile ar putea, de asemenea, să 
limiteze anumite servicii dacă utilizatorul 
recurge la astfel de clauze de exceptare, 
dar nu să refuze accesul complet sau să 
limiteze elemente esențiale ale unui 
serviciu digital sau ale unui produs fizic 
legat de un serviciu digital sau aferent 
acestuia.
Principiul securității juridice
Ar trebui să se stabilească în mod clar că 
ori de câte ori termenele și condițiile, 
CLUF și contractele inteligente, printre 
altele, intră sub incidența definiției legale 
a unui contract, se aplică toate dispozițiile 
relevante privind protecția consumatorilor 
prevăzute în Directiva privind drepturile 
consumatorilor.
Propunerea ar trebui să urmărească să 
stabilească cu claritate dacă poate fi 
prezumat consimțământul explicit prin 
simpla acceptare a termenelor și 
condițiilor de utilizare unui serviciu 
digital, fără dovada că utilizatorul final a 
citit acest acord de termene și condiții sau 
alte clauze de utilizare.
Sancțiuni
Statele membre ar trebui să stabilească 
normele privind sancțiunile aplicabile în 
cazul încălcării normelor privind 
drepturile contractuale și să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a acestora. 
Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, 
proporționale și cu efect de descurajare.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2019/1150 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind promovarea 
echității și a transparenței pentru 
întreprinderile utilizatoare de servicii de 
intermediere online (JO L 186, 11.7.2019, 
p. 57).
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