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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ privind 
serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice
(2020/2018(INL))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Rezoluția sa din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pieței 
interne în ceea ce privește comerțul electronic1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată „Conturarea 
viitorului digital al Europei” (COM(2020)0067),

– având în vedere angajamentele pe care și le-a asumat comisarul desemnat Thierry 
Breton în fața Parlamentului European, la 14 noiembrie 2019,

– având în vedere articolele 47 și 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru cultură și 
educație, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A9-
0000/2020),

A. întrucât comerțul electronic influențează viața de zi cu zi a oamenilor, întreprinderilor și 
consumatorilor din Uniune și întrucât, atunci când este practicat în condiții echitabile și 
reglementate de concurență, poate contribui în mod pozitiv la valorificarea potențialului 
pieței unice digitale, mări încrederea consumatorilor și oferi operatorilor nou-veniți, și 
în special microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, noi oportunități de 
piață pentru creșterea economică durabilă și crearea de locuri de muncă;

B. întrucât Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului2 („Directiva 
privind comerțul electronic”) este unul dintre cele mai reușite acte legislative ale 
Uniunii și a conturat piața unică digitală așa cum o cunoaștem astăzi; întrucât Directiva 
privind comerțul electronic a fost adoptată în urmă cu 20 de ani și nu mai reflectă în 
mod adecvat transformarea rapidă și expansiunea comerțului electronic în toate formele 
sale, cu multitudinea sa de servicii, furnizori și provocări emergente diverse;

C. întrucât, în pofida clarificărilor aduse de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, 
necesitatea de a depăși cadrul de reglementare existent este clar demonstrată de 

1 JO C 50 E, 21.2.2012, p. 1.
2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 

juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă 
(Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).
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abordarea fragmentată a statelor membre în ceea ce privește combaterea conținutului 
ilegal online, de lipsa de aplicare și de cooperare între statele membre, precum și de 
incapacitatea cadrului juridic existent de a promova intrarea eficace pe piață și 
experiența pozitivă a consumatorilor;

D. întrucât provocările sociale și economice generate de pandemia de COVID-19 
demonstrează reziliența sectorului comerțului electronic și potențialul său de forță 
motrice pentru relansarea economiei europene ; întrucât, în același timp, pandemia a 
scos în evidență și deficiențele grave ale cadrului de reglementare actual, care necesită 
acțiuni la nivelul Uniunii pentru a aborda dificultățile identificate și a le împiedica să se 
producă în viitor;

E. întrucât, în Comunicarea sa către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul Regiunilor din 19 februarie 2020 intitulată „Conturarea 
viitorului digital al Europei”, Comisia și-a luat angajamentul să adopte, ca parte a 
pachetului legislativ privind serviciile digitale, norme noi și revizuite pentru platformele 
online și furnizorii de servicii de informare, să consolideze supravegherea politicilor 
platformelor privind conținutul în UE și să ia în considerare norme ex ante pentru a se 
asigura că platformele mari cu efecte semnificative asupra rețelelor, care acționează 
drept controlori ai fluxului de informație, rămân echitabile și accesibile pentru inovatori, 
întreprinderi și actori noi pe piață; 

Principii generale

1. salută angajamentul Comisiei de a prezenta o propunere de pachet legislativ privind 
serviciile digitale și, în temeiul articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), invită Comisia să prezinte un astfel de pachet în temeiul articolelor 
relevante din tratate, urmând recomandările din anexă;

2. recunoaște importanța cadrului juridic stabilit de Directiva privind comerțul electronic 
în dezvoltarea serviciilor online în Uniune și, în special, a clauzei sale privind piața 
internă, prin intermediul căruia au fost instituite controlul în țara de origine și obligația 
statelor membre de a asigura libera circulație a serviciilor societății informaționale;

3. consideră că principiile de bază ale Directivei privind comerțul electronic, cum ar fi 
clauza privind piața internă, libertatea de stabilire și interdicția de a impune o obligație 
generală de monitorizare, ar trebui menținute; subliniază că principiul „ce este ilegal 
offline este ilegal și online”, precum și principiile protecției consumatorilor și siguranței 
utilizatorilor ar trebui, de asemenea, să devină principiile directoare ale viitorului cadru 
de reglementare;

4. subliniază că un cadru european cuprinzător, orientat spre viitor, precum și concurența 
loială sunt esențiale pentru a promova creșterea platformelor europene de mici 
dimensiuni, a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a start-up-urilor, a preveni 
fragmentarea pieței și a oferi întreprinderilor europene condiții de concurență echitabile, 
care să le permită să profite mai mult de piața serviciilor digitale și să fie mai 
competitive pe plan mondial; 

5. este de părere că pe piața internă sunt necesare condiții de concurență echitabile între 
economia platformelor și economia „tradițională” offline, bazate pe aceleași drepturi și 
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obligații pentru toate părțile interesate (consumatori și întreprinderi); consideră că 
protecția socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, în special ale lucrătorilor pe 
platforme online sau ale celor din economia colaborativă ar trebui să fie abordate în 
mod corespunzător printr-un instrument specific, care să însoțească viitorul cadru de 
reglementare;

6. consideră că Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să se bazeze pe valorile 
publice ale Uniunii care protejează drepturile cetățenilor, ar trebui să aibă drept scop să 
încurajeze crearea unui ecosistem online bogat și divers, cu o gamă largă de servicii 
online, un mediu digital favorabil și certitudine juridică, pentru a valorifica întregul 
potențial al pieței unice digitale;

7. consideră că Actul legislativ privind serviciile digitale oferă Uniunii o șansă de a defini 
aspectele centrale ale economiei digitale, nu doar la nivelul Uniunii, ci și ca etalon 
pentru restul lumii;

Drepturile fundamentale 

8. ia act de faptul că furnizorii de servicii ale societății informaționale, în special 
platformele online și site-urile de socializare în rețea, având în vedere capacitatea lor de 
a atinge și de a influența un public mai larg, precum și comportamentul, opiniile și 
practicile, au o responsabilitate socială semnificativă în ceea ce privește protejarea 
utilizatorilor și a societății în general și prevenirea exploatării abuzive a serviciilor lor. 

9. reamintește că scandalurile recente privind colectarea și vânzarea de date, Cambridge 
Analytica, știrile false, publicitatea și manipularea politică și o serie de alte pericole 
online (de la discursul de incitare la ură la difuzarea terorismului) au demonstrat 
necesitatea de a revizui normele existente și de a consolida drepturile fundamentale; 

10. subliniază că Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să asigure un echilibru 
adecvat între libertățile pieței interne și drepturile și principiile fundamentale stabilite în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; 

Transparență și protecția consumatorilor

11. constată că pandemia de COVID-19 a demonstrat cât de vulnerabili sunt consumatorii 
UE la practicile comerciale înșelătoare ale comercianților necinstiți care vând online 
produse contrafăcute sau ilegale care nu respectă normele Uniunii în materie de 
siguranță sau care impun consumatorilor majorări nejustificate și abuzive ale prețurilor 
sau alte condiții inechitabile;

12. subliniază că această problemă este agravată de faptul că, adesea, identitatea acestor 
societăți nu poate fi stabilită; 

13. consideră că cerințele actuale privind transparența și informarea prevăzute în Directiva 
privind comerțul electronic referitoare la furnizorii de servicii ale societății 
informaționale și clienții lor comerciali, precum și cerințele minime de informare cu 
privire la comunicările comerciale, ar trebui consolidate în mod substanțial;

14. invită Comisia să solicite furnizorilor de servicii să verifice informațiile și identitatea 
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partenerilor de afaceri cu care au o relație comercială contractuală și să se asigure că 
informațiile pe care le furnizează sunt corecte și actualizate;

15. invită Comisia să introducă obligații executorii privind furnizorii de servicii de internet 
cu scopul de a spori transparența și informarea; consideră că aceste obligații ar trebui să 
fie puse în aplicare prin sancțiuni corespunzătoare, eficiente și disuasive;

16. subliniază că obligațiile existente, prevăzute în Directiva privind comerțul electronic și 
în Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului („Directiva privind 
practicile comerciale neloiale”)3 referitoare la transparența comunicațiilor comerciale și 
a publicității digitale ar trebui consolidate; atrage atenția asupra faptului că preocupările 
stringente în materie de protecție a consumatorilor cu privire la crearea de profiluri, la 
vizare și la tarifarea personalizată nu pot fi abordate prin obligații de transparență și 
lăsate numai la alegerea consumatorilor;

Inteligența artificială (IA)

17. consideră că, deși serviciile bazate pe IA, reglementate în prezent de Directiva privind 
comerțul electronic, au un potențial enorm de a aduce beneficii consumatorilor și 
furnizorilor de servicii, noul Act legislativ privind serviciile digitale ar trebui, de 
asemenea, să abordeze provocările pe care le prezintă acestea în ceea ce privește 
asigurarea nediscriminării, a transparenței și a explicabilității algoritmilor, precum și a 
răspunderii; subliniază necesitatea de a monitoriza algoritmii și de a evalua riscurile 
asociate, de a utiliza seturi de date obiective și de înaltă calitate, precum și de a ajuta 
persoanele să obțină acces la diverse conținuturi, opinii, produse și servicii de înaltă 
calitate;

18. consideră că consumatorii ar trebui să fie informați în mod corespunzător, iar drepturile 
lor ar trebui să fie garantate efectiv atunci când interacționează cu sistemele 
automatizate de luare a deciziilor și cu alte servicii sau aplicații digitale inovatoare; 
consideră că consumatorii ar trebui să poată solicita verificări și rectificări ale 
eventualelor erori rezultate în urma deciziilor automatizate, precum și să solicite 
despăgubiri pentru orice daune legate de utilizarea sistemelor automatizate de luare a 
deciziilor; 

Combaterea conținutului ilegal din mediul online 

19. subliniază că existența și răspândirea conținutului ilegal online reprezintă o amenințare 
gravă, care subminează încrederea cetățenilor în mediul digital și care afectează, de 
asemenea, dezvoltarea economică a ecosistemelor sănătoase de platforme în cadrul 
pieței unice digitale și împiedică dezvoltarea piețelor legitime de servicii digitale;

20. ia act de faptul că nu există o soluție universală pentru toate tipurile de conținut ilegal și 
dăunător și pentru cazurile de dezinformare online; consideră, cu toate acestea, că o 
abordare mai armonizată la nivelul Uniunii, care să țină seama de diferitele tipuri de 

3 Directiva 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, p. 22).
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conținut, va spori eficacitatea luptei împotriva conținutului ilegal;

21. consideră că acțiunile voluntare și autoreglementarea de către platformele online din 
întreaga Europă au adus unele beneficii, dar că sunt necesare măsuri suplimentare 
pentru a asigura detectarea și eliminarea rapidă a conținutului ilegal online;

22. invită Comisia să abordeze diferențele tot mai mari și fragmentările normelor naționale 
din statele membre și să propună măsuri legislative concrete, inclusiv un mecanism de 
notificare și de acțiune, care să le permită utilizatorilor să notifice intermediarii online 
cu privire la 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;

23. subliniază că menținerea garanțiilor din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de găzduire în ceea ce privește conținutul încărcat 
de utilizatori și interdicția generală de monitorizare prevăzută la articolul 15 din 
Directiva privind comerțul electronic sunt încă relevante și trebuie păstrate;

Piețe online

24. constată că, deși platformele online, cum ar fi piețele online, au adus beneficii atât 
comercianților cu amănuntul, cât și consumatorilor, prin îmbunătățirea opțiunilor și 
scăderea prețurilor, ele au permis, în același timp, vânzătorilor, în special din țări terțe, 
să ofere produse care adesea nu respectă normele Uniunii privind siguranța produselor 
și nu garantează suficient drepturile consumatorilor; 

25. subliniază că este inacceptabil să fie expuși consumatorii din Uniune unor produse 
ilegale și nesigure, care conțin substanțe chimice periculoase, precum și altor riscuri 
pentru siguranță; 

26. invită Comisia să remedieze lacuna juridică actuală care le permite furnizorilor stabiliți 
în afara Uniunii să vândă online consumatorilor europeni produse care nu respectă 
normele Uniunii privind siguranța și protecția consumatorilor, fără a fi sancționați sau 
răspunzători pentru acțiunile lor și fără a oferi consumatorilor mijloace legale de a-și 
exercita drepturile sau de a primi despăgubiri pentru eventualele daune suferite; 

Reglementarea ex ante a platformelor sistemice 

27. ia act de faptul că, în prezent, unele piețe sunt caracterizate de platforme mari, cu efecte 
de rețea semnificative, care pot acționa drept controlori de facto ai fluxului de 
informație în economia digitală; 

28. consideră că, prin reducerea barierelor la intrarea pe piață și prin reglementarea 
platformelor mari, un instrument al pieței interne care să impună acestor platforme mari 
măsuri corective ex ante în materie de reglementare are potențialul de a deschide piețele 
pentru noii operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea dincolo de ceea ce poate fi realizat numai prin 
aplicarea dreptului în materie de concurență; 



PE648.474v02-00 8/21 PR\1203712RO.docx

RO

Supervizare, cooperare și punere în aplicare 

29. consideră că, având în vedere caracterul transfrontalier al serviciilor digitale, 
supravegherea și cooperarea eficace între statele membre sunt esențiale pentru 
asigurarea aplicării corespunzătoare a Actului legislativ privind serviciile digitale; 

30. consideră că ar trebui instituită o autoritate de reglementare centrală, care să fie 
responsabilă de supravegherea și respectarea Actului legislativ privind serviciile digitale 
și să dispună de competențe suplimentare pentru a aborda aspectele transfrontaliere; ar 
trebui să i se atribuie competențe de investigare și de aplicare a legii;  

31. consideră că autoritatea de reglementare centrală ar trebui să acorde prioritate cooperării 
dintre statele membre pentru a aborda aspectele transfrontaliere complexe, lucrând în 
strânsă cooperare cu o rețea de organisme naționale independente de aplicare (ONA); 

32. invită Comisia să consolideze și să modernizeze dispozițiile actuale privind soluționarea 
extrajudiciară și acțiunile în justiție pentru a permite punerea în aplicare efectivă a 
acestora și despăgubirea consumatorilor;  

Aspecte finale

33. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Comisiei, Consiliului, parlamentelor 
și guvernelor statelor membre prezenta rezoluție și recomandările detaliate în anexă.
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ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUȚIE 
RECOMANDĂRI PRIVIND CONȚINUTUL PROPUNERII SOLICITATE

I. PRINCIPII GENERALE 

Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să contribuie la consolidarea pieței interne 
prin asigurarea liberei circulații a serviciilor digitale, garantând în același timp un nivel ridicat 
de protecție a consumatorilor, inclusiv îmbunătățirea siguranței utilizatorilor online;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să vegheze ca activitățile economice online 
și offline să fie tratate egal și echitabil, ceea ce reflectă pe deplin principiul conform căruia 
„ceea ce este ilegal offline este ilegal și online”;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să le ofere consumatorilor și operatorilor 
economici, în special microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, securitate 
juridică și transparență;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să respecte cadrul general al drepturilor 
fundamentale europene ale utilizatorilor și consumatorilor, cum ar fi protecția vieții private, 
nediscriminarea, demnitatea, echitatea și libertatea de exprimare; 

Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să se întemeieze pe normele aplicabile în 
prezent platformelor online, și anume Directiva privind comerțul electronic și Regulamentul 
privind platformele și întreprinderile1.

Pachetul actului legislativ privind serviciile digitale ar trebui să includă:

 o revizuire cuprinzătoare a Directivei privind comerțul electronic care să constea în 
următoarele:

 un cadru revizuit, cu obligații clare în materie de transparență și de informare cu 
privire la diligența necesară; 

 proceduri și măsuri clare și detaliate referitoare la eliminarea conținutului online 
ilegal, inclusiv un mecanism european armonizat de notificare și de acțiune cu 
caracter juridic obligatoriu; 

 supervizare, cooperare și sancțiuni eficace;
 un instrument juridic privind piața internă care impune obligații ex ante marilor platforme 

cu rol de control al accesului în ecosistemul digital, completat de un mecanism instituțional 
eficace de asigurare a respectării legii.

II. DOMENIU DE APLICARE

În interesul securității juridice, Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să clarifice 
care sunt serviciile digitale care intră în domeniul său de aplicare. Noul act legislativ ar trebui 
să respecte caracterul orizontal al Directivei privind comerțul electronic și să se aplice nu 
numai platformelor online, ci tuturor serviciilor digitale, care nu sunt reglementate de o 

1 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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legislație specifică; 

Domeniul de aplicare teritorial al viitorului act legislativ privind serviciile digitale ar trebui 
extins pentru a include și activitățile societăților și furnizorilor de servicii stabiliți în țări terțe, 
atunci când aceștia oferă servicii sau bunuri consumatorilor sau utilizatorilor din Uniune;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să mențină derogarea prevăzută în anexa la 
Directiva privind comerțul electronic și, în special, derogarea de la obligațiile contractuale 
privind contractele încheiate cu consumatorii;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să păstreze posibilitatea ca statele membre 
să stabilească un nivel mai ridicat de protecție a consumatorilor și să urmărească obiective 
legitime de interes public în concordanță cu legislația UE; 

Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să definească în mod coerent modul în care 
dispozițiile sale interacționează cu alte instrumente juridice care urmăresc să faciliteze libera 
circulație a serviciilor, pentru a clarifica regimul juridic aplicabil serviciilor profesionale și 
neprofesionale din toate sectoarele, inclusiv activităților legate de serviciile de transport și de 
închirierile pe termen scurt, atunci când sunt necesare clarificări; 

Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui, de asemenea, să clarifice într-un mod 
coerent modul în care dispozițiile sale interacționează cu normele recent adoptate privind, 
printre altele, blocarea geografică, siguranța produselor și protecția consumatorilor;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să se aplice fără a aduce atingere normelor 
prevăzute în alte instrumente, cum ar fi Regulamentul general privind protecția datelor 
2(„RGPD”), Directiva privind drepturile de autor3 și Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale4.

III. DEFINIȚII

În definițiile sale, Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui:  

 să clarifice în ce măsură „noile servicii digitale”, cum ar fi rețelele de socializare, serviciile 
economiei colaborative, motoarele de căutare, punctele de acces WiFi, publicitatea online, 
serviciile de cloud, rețelele de furnizare de conținut și serviciile de nume de domenii se 
înscriu în domeniul de aplicare al Actului legislativ privind serviciile digitale; 

2 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).

3 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de 
autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE 
(JO L 130, 17.5.2019, p. 92).

4 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind 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 serviciilor mass-media 
audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).
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 să clarifice natura intermediarilor care găzduiesc conținut (text, imagini, conținut video sau 
audio), pe de o parte, și a piețelor comerciale online (vânzarea de bunuri fizice), pe de altă 
parte;  

 să facă o distincție clară între activitățile comerciale și furnizarea de conținut sau tranzacții 
în schimbul unei remunerații, care acoperă și practicile de publicitate și de marketing, pe 
de o parte, și activitățile și conținutul necomerciale, pe de altă parte;   

 să clarifice definiția noțiunii de „conținut ilegal” în sensul precizării faptului că o încălcare 
a normelor UE privind protecția consumatorilor, siguranța produselor sau oferirea ori 
vânzarea de produse alimentare sau produse din tutun și de medicamente contrafăcute se 
încadrează și ele în definiția conținutului ilegal; 

 să definească „operatorul sistemic” prin stabilirea unui set de indicatori economici clari 
care să permită autorităților de reglementare să identifice platformele cu un rol de control 
al accesului care joacă un rol sistemic în economia online; astfel de indicatori ar putea 
include criterii precum activitatea într-o măsură semnificativă a întreprinderii pe piețe 
multilaterale, dimensiunea rețelei sale (numărul de utilizatori), puterea sa financiară, 
accesul la date, integrarea verticală, importanța activității sale pentru accesul terților la 
aprovizionare și la piețe etc. 

IV. OBLIGAȚII PRIVIND DILIGENȚA NECESARĂ 

Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să introducă obligații clare în materie de 
transparență și de informare cu privire la diligența necesară; aceste obligații nu ar trebui să 
creeze derogări sau noi scutiri de la regimul actual al răspunderii și de la răspunderea 
secundară prevăzută la articolele 12, 13 și 14 din Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui să acopere următoarele aspecte: 

1. Cerințe generale de informare  

Dispozițiile revizuite ar trebui să adauge cerințelor generale de informare următoarele cerințe:

 ar trebui consolidate cerințele de informare prevăzute la articolul 5 din Directiva privind 
comerțul electronic și ar trebui introdus principiul „cunoașterea clientelei”; furnizorii de 
servicii ar trebui să verifice identitatea partenerilor lor comerciali, inclusiv numărul de 
înregistrare al societății sau oricare alte mijloace echivalente de identificare, inclusiv, 
dacă este necesar, verificarea identității beneficiarului real final; aceste informații ar 
trebui să fie exacte și actualizate, iar prestatorilor de servicii nu ar trebui să li se permită 
să furnizeze servicii atunci când identitatea clientului lor activitate este falsă, înșelătoare 
sau nu este valabilă; 

 măsura respectivă ar trebui să se aplice numai relațiilor dintre întreprinderi și nu ar trebui 
să aducă atingere drepturilor utilizatorilor în virtutea RGPD, precum și dreptului la 
anonimat pe internet sau la utilizarea acestuia fără a fi identificat; noile cerințe generale 
de informare ar trebui să revizuiască și să consolideze articolele 5 și 10 din Directiva 
privind comerțul electronic, pentru a alinia aceste măsuri la cerințele de informare 
stabilite în legislația adoptată recent, în special Directiva privind clauzele contractuale 
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abuzive5, Directiva privind drepturile consumatorilor și Regulamentul privind platforma 
în materie de afaceri.

2. Condiții contractuale echitabile și condiții generale 

Legea privind serviciile digitale ar trebui să le impună furnizorilor de servicii să adopte 
condiții contractuale echitabile și transparente și condiții generale care să respecte cel puțin 
următoarele cerințe:

 să prevadă în mod expres în clauzele contractuale și în condițiile generale că furnizorii 
de servicii nu vor stoca conținut ilegal; 

 să menționeze explicit în clauzele contractuale și condițiile generale ceea ce trebuie să 
se înțeleagă prin conținut ilegal în conformitate cu legislația Uniunii sau cu cea 
națională aplicabilă serviciilor furnizate; 

 să definească clauze contractuale clare și lipsite de ambiguitate într-un limbaj simplu și 
inteligibil;

 să se asigure că clauzele contractuale și condițiile generale respectă aceste cerințe și 
toate cerințele în materie de informare prevăzute de legislația Uniunii, inclusiv de 
Directiva privind clauzele contractuale abuzive, de Directiva privind drepturile 
consumatorilor și de RGPD;

 să specifice în mod clar și neechivoc în clauzele contractuale și în condițiile generale 
parametrii exacți ai sistemelor lor de IA și modul în care aceștia pot influența alegerea 
sau comportamentul utilizatorilor lor, precum și motivele de utilizare și importanța 
acestor parametri, în comparație cu alți parametri.

3. Cerințe în materie de transparență privind comunicarea comercială

 Dispozițiile revizuite ar trebui să consolideze cerințele actuale în materie de 
transparență în ceea ce privește comunicarea comercială prin stabilirea principiilor 
transparenței din momentul conceperii și a transparenței implicite; 

 pe baza articolul 6 din Directiva privind comerțul electronic, noile măsuri ar trebui să 
creeze un 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; reclamele plătite sau plasarea plătită într-o 
ierarhizare a rezultatelor căutării ar trebui să fie identificate în mod clar, concis și 
inteligibil; 

 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 oricare alte contribuții primite de către furnizorii de servicii; 

5 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii, modificată cel mai recent de Directiva (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).
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aceste cerințe ar trebui să se aplice și platformelor, chiar dacă acestea sunt stabilite în 
țări terțe; consumatorii și autoritățile publice ar trebui să poată identifica cine ar trebui 
tras la răspundere în cazul publicității false sau înșelătoare, de exemplu;

 Articolul 7 din Directiva privind comerțul electronic ar trebui revizuit pentru a proteja 
consumatorii împotriva comunicațiilor comerciale online nesolicitate.

4. Inteligența artificială și învățarea automată 

Dispozițiile revizuite ar trebui:

 să stabilească norme cuprinzătoare privind nediscriminarea, transparența, 
supravegherea și evaluarea riscurilor în ceea ce privește algoritmii serviciilor bazate pe 
IA, pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecție a consumatorilor;

 să creeze mecanisme clare în materie de responsabilitate, răspundere legală și recurs 
pentru a gestiona potențialele prejudicii rezultate în urma utilizării de aplicații care 
folosesc IA și de instrumente de învățare automată;

 să stabilească principiul securității și confidențialității implicite;

5. Sancțiuni 

Conformarea la dispozițiile privind diligența necesară ar trebui să fie întărită prin sancțiuni 
eficace, proporționale și disuasive, inclusiv aplicarea de amenzi. 

V. MĂSURI LEGATE DE COMBATEREA CONȚINUTULUI ONLINE ILEGAL 

Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să ofere claritate și orientări cu privire la 
modul în care intermediarii online ar trebui să combată conținutul online ilegal. Normele 
revizuite ale Directivei privind comerțul electronic ar trebui:

 să clarifice faptul că orice eliminare a conținutului ilegal sau blocare a accesului la 
acesta nu ar trebui să afecteze drepturile fundamentale și interesele legitime ale 
utilizatorilor și consumatorilor; 

 să consolideze rolul central al intermediarilor online în facilitarea dezbaterii publice și 
difuzarea gratuită de informații reale, opinii și idei;

 să păstreze principiul juridic fundamental potrivit căruia intermediarii online nu ar 
trebui să fie direct răspunzători pentru actele utilizatorilor lor și pot continua 
moderarea conținutului legal în condiții corecte și transparente, dacă acestea sunt 
aplicabile în mod nediscriminatoriu;

 să introducă noi măsuri de creștere a transparenței și de supraveghere independentă a 
procedurilor și instrumentelor de moderare a conținutului legate de eliminarea 
conținutului online ilegal; astfel de sisteme și proceduri ar trebui să poată fi auditate și 
testate de către autorități independente. 

1. Un mecanism de notificare și de acțiune 

Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să creeze un mecanism de notificare și de 
acțiune armonizat și funcțional din punct de vedere juridic, bazat pe un set de procese clare și 
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de calendare precise pentru fiecare etapă a procedurii de notificare și de acțiune.  Acest 
mecanism de notificare și acțiune ar trebui:

 să se aplice conținutului sau comportamentului online ilegal; 
 să clasifice diferite tipuri de furnizori, sectoare și/sau conținut ilegal; 
 să creeze proceduri ușor accesibile, sigure și ușor de utilizat;
 să permită utilizatorilor să notifice cu ușurință intermediarilor online, prin mijloace 

electronice, conținutul sau comportamentul online potențial ilegale; 
 să clarifice într-un mod inteligibil, conceptele și procesele existente, cum ar fi 

„măsurile prompte”, „cunoașterea reală și conștientizarea”, „acțiuni specifice”, „forma 
notificărilor” și „valabilitatea notificărilor”; 

 să garanteze că notificările nu vor declanșa automat răspunderea juridică și nici nu vor 
impune vreo cerință în materie de eliminare în legătură cu anumite părți ale 
conținutului sau cu evaluarea legalității;  

 să precizeze cerințele necesare pentru a se asigura că notificările sunt de bună calitate, 
permițând astfel eliminarea rapidă a conținutului ilegal; o astfel de cerință ar trebui să 
includă numele și datele de contact ale autorului notificării, linkul (URL-ul) la 
conținutul presupus ilegal în cauză, motivul formulării cererii, inclusiv o explicație a 
motivelor pentru care furnizorul de servicii de informare consideră că conținutul este 
ilegal și, dacă este necesar, în funcție de tipul de conținut, dovezi suplimentare în 
sprijinul cererii; 

 să permită depunerea de plângeri anonime; 
 să ia în considerare, dacă plângerea nu este anonimă, o declarație pe proprie 

răspundere potrivit căreia informațiile furnizate sunt corecte; 
 să prevadă garanții pentru a preveni comportamentul abuziv al utilizatorilor care, în 

mod sistematic și repetat și cu rea-credință transmit notificări incorecte sau abuzive;
 să creeze pentru intermediarii online o obligație de a verifica conținutul notificat și de 

a răspunde autorului notificării și utilizatorului care a încărcat conținutul cu o decizie 
motivată; 

 să ofere căi de contestare a deciziei printr-o contra-notificare, inclusiv în cazul în care 
conținutul a fost eliminat prin mecanisme automatizate, cu excepția cazului în care o 
astfel de contra-notificare intră în conflict cu o anchetă a autorităților de aplicare a 
legii aflată în curs. 

2. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor legate de mecanismele de notificare și de 
acțiune 

 Decizia luată de către intermediarul online de a acționa sau nu în legătură cu 
conținutul semnalat ca ilegal ar trebui să conțină o justificare clară a acțiunilor 
întreprinse în legătură cu respectivul conținut. Autorul notificării, atunci când este 
identificabil, ar trebui să primească o confirmare de primire și o comunicare care să 
indice măsurile luate ca urmare a notificării.

 Furnizorii de conținut semnalat ca fiind ilegal ar trebui să fie informați imediat în 
legătură cu avizul și, dacă este cazul, în legătură cu motivele și deciziile luate în 
vederea eliminării sau blocării accesului la conținut; toate părțile ar trebui să fie 
informate adecvat cu privire la toate opțiunile și mecanismele juridice disponibile 
pentru a contesta această decizie;

 Toate părțile interesate ar trebui să aibă dreptul de a contesta decizia prin contra-
notificare și recurgând la mecanismul de soluționare extrajudiciară a litigiilor; în acest 
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scop, ar trebui revizuite normele prevăzute la articolul 17 din Directiva privind 
comerțul electronic. 

 În cazul în care căile de atac și contra-notificarea au stabilit că activitatea sau 
informațiile notificate nu sunt ilegale, intermediarul online ar trebui să restabilească 
fără întârzieri nejustificate conținutul care a fost eliminat sau să permită reîncărcarea 
sa de către utilizator, cu respectarea condițiilor platformei.

 Mecanismele de soluționare extrajudiciară a litigiilor nu ar trebui să afecteze în niciun 
fel drepturile părților implicate de a iniția proceduri judiciare. 

3. Transparența mecanismului de notificare și de acțiune 

Mecanismele de notificare și de acțiune ar trebui să fie transparente și disponibile pentru 
toate părțile interesate; pentru aceasta, intermediarii online ar trebui să aibă obligația de a 
publica rapoarte anuale cu informații privind:

 numărul tuturor notificărilor primite în cadrul sistemului de notificare și acțiune și 
tipurile de conținut aferente;

 tipul de entități care au emis notificările (persoane fizice, organizații, corporații, 
notificatori de încredere etc.) și numărul total de notificări;

 informații privind natura ilegalității conținutului sau tipul de încălcare pentru care a 
fost eliminată;

 numărul deciziilor contestate primite de intermediarii online și modul în care au fost 
tratate;

 descrierea modelului de moderare a conținutului aplicat de intermediarul de găzduire, 
precum și deciziile algoritmice care influențează procesul de moderare a conținutului.

4. Dispozițiile privind „sfera de siguranță” de la articolele 12, 13 și 14 din Directiva 
privind comerțul electronic 

Actul privind serviciile digitale ar trebui să protejeze și să susțină actualele derogări limitate 
de la răspunderea secundară pentru furnizorii de servicii ale societății informaționale 
(intermediari online) prevăzute la articolele 12, 13 și 14 din Directiva privind comerțul 
electronic. 

5. Gazdele active și pasive

Actul privind serviciile digitale ar trebui să remedieze insecuritatea juridică în ceea ce privește 
noțiunea de gazde active și pasive. Măsurile revizuite ar trebui să clarifice dacă intervențiile 
furnizorilor de servicii de găzduire cu funcții editoriale și un anumit „grad de control asupra 
datelor”, prin marcarea, organizarea, promovarea, optimizarea, prezentarea sau altă prelucrare 
a anumitor conținuturi în scopuri lucrative și care echivalează cu adoptarea conținutului unui 
terț ca fiind conținut propriu (considerată astfel de către utilizatori sau consumatori medii) 
determină neaplicare dispozițiilor „sferei de siguranță” pe motivul naturii lor active. 

6. Interzicerea monitorizării generale - articolul 15 din Directiva privind comerțul 
electronic

Actul privind serviciile digitale ar trebui să mențină interdicția generală de monitorizare 
prevăzută la articolul 15 din actuala Directivă privind comerțul electronic. Intermediarii 
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online nu ar trebui să facă obiectul unor obligații generale de monitorizare.

VI. PIEȚELE ONLINE 

Actul privind serviciile digitale ar trebui să propună norme specifice pentru piețele online în 
privința vânzării online de produse și servicii către consumatori. 

Noile norme ar trebui:

 să acopere toate entitățile care oferă servicii și/sau produse consumatorilor din Uniune, 
inclusiv dacă sunt stabilite în afara Uniunii; 

 să facă distincția între piețele online și alte tipuri de furnizori de servicii, inclusiv alte 
activități de intermediere auxiliare în cadrul aceleiași activități a societății; dacă unul 
dintre serviciile furnizate de o întreprindere îndeplinește criteriile necesare pentru a fi 
considerat ca fiind pe piață, normele ar trebui să se aplice întru totul acelei părți a 
afacerii, indiferent de organizarea internă a societății respective;

• să se asigure că piețele online specifică în ce țară sunt furnizate produsele sau 
serviciile, indiferent dacă sunt furnizate de piața respectivă, de o parte terță sau de un 
vânzător stabilit în interiorul sau în afara Uniunii;

• să se asigure că piețele online elimină informațiile care induc în eroare comunicate de 
furnizor sau de clienți, inclusiv garanțiile înșelătoare și declarațiile făcute de furnizor; 

 în momentul în care anumite produse sunt identificate ca nesigure de către sistemele 
de alertă rapidă ale Uniunii sau de către autoritățile de protecție a consumatorilor, ar 
trebui să fie obligatorie scoaterea lor de pe piață în termen de 24 de ore;

 să oblige piețele online să informeze consumatorii cu privire la orice problemă de 
siguranță și la orice acțiune necesară pentru a se asigura că retragerile se realizează 
efectiv; 

 să se ocupe de răspunderea piețelor online atunci când platformele au o influență 
predominantă asupra furnizorilor și a unor elemente esențiale ale tranzacțiilor 
economice, cum ar fi mijloacele de plată, prețurile, condițiile implicite sau conduita, 
urmărind facilitarea vânzării de bunuri către consumatorii de pe piața europeană și nu 
există niciun producător, importator sau distribuitor stabilit în Uniune care poate fi 
considerat răspunzător; 

 să se ocupe de răspunderea piețelor online în cazul în care nu a informează 
consumatorii că un terț este furnizorul efectiv al bunurilor sau serviciilor, atribuind 
astfel pieței răspunderea contractuală față de consumator; răspunderea ar trebui luată 
în considerare și în cazul în care piața furnizează informații, garanții sau declarații 
înșelătoare; 

• să exploreze posibilitatea de a extinde angajamentul asumat de unii comercianți cu 
amănuntul din sectorul comerțului electronic și de Comisie de a elimina mai rapid 
produsele periculoase din vânzare, în cadrul sistemului de angajament voluntar pentru 
siguranța produselor (Product Safety Pledge) și să indice care dintre aceste 
angajamente ar putea deveni obligatorii.
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VII. REGLEMENTAREA EX-ANTE A PLATFORMELOR SISTEMICE

Actul privind serviciile digitale ar trebui să prezinte o propunere pentru a se asigura că rolul 
sistemic al anumitor platforme online nu va pune în pericol piața internă prin excluderea 
neloială a noilor operatori inovatori, inclusiv a IMM-urilor. 

În acest scop, Actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui:

 să instituie un mecanism ex ante pentru a împiedica (și nu doar a remedia) 
comportamentele neloial pe piață al „platformelor sistemice” în mediul digital, pe baza 
Regulamentului privind platformele și întreprinderile; acest mecanism ar trebui să 
permită autorităților de reglementare să impună acestor întreprinderi măsuri reparatorii 
pentru a remedia disfuncționalitățile pieței, fără a încălca normele de reglementare;

 să confere autorităților de reglementare competența de a emite ordine care să interzică 
întreprinderilor care au fost identificate ca „platforme sistemice”, printre altele, 
următoarele practici: discriminarea în ceea ce privește serviciile intermediare; utilizarea 
datelor pentru a face intrarea pe piață a terților mai dificilă; practicile care vizează 
blocarea consumatorilor; întreprinderile ar trebui să aibă posibilitatea de a demonstra că 
respectivul comportament este justificat, dar să suporte sarcina probei în acest sens; 

 să clarifice faptul că trebuie impuse tuturor „platformelor sistemice” anumite măsuri 
corective fără a fi necesară o decizie a unei autorități de reglementare, cum ar fi 
interdicția de a se implica în autofavorizare și în orice practici menite să îngreuneze 
schimbarea furnizorilor de către consumatori, sau alte forme de discriminare care exclud 
sau dezavantajează alte întreprinderi; 

 să abiliteze autoritățile de reglementare să adopte măsuri provizorii și să impună amenzi 
„platformelor sistemice” care nu respectă diferitele obligații de reglementare ce le sunt 
impuse;

 să se asigure că drepturile, obligațiile și principiile RGPD - printre care reducerea la 
minimum a datelor, limitarea la scop, protecția inițială și implicită a datelor, temeiul 
juridic pentru prelucrare - sunt respectate;

 să impună măsuri de interoperabilitate de nivel ridicat, care să impună „platformelor 
sistemice” să facă schimb de instrumente, date, expertiză și resurse adecvate pentru a 
limita riscurile de blocare a utilizatorilor și consumatorilor și de a lega artificial 
utilizatorii de o singură platformă sistemică, fără nicio posibilitate sau stimulent pentru 
a trece de la o platformă digitală sau de la un ecosistem de internet la altul. Ca parte a 
acestor măsuri, Comisia ar trebui să exploreze diferite tehnologii și diferite standarde și 
protocoale deschise, inclusiv posibilitatea unei interfețe mecanice (interfață de 
programare a aplicațiilor) care să permită utilizatorilor unor platforme concurente să 
ajungă pe platforma sistemică și să facă schimb de informații cu aceasta.  

VIII. SUPERVIZARE, COOPERARE ȘI APLICARE

Actul privind serviciile digitale ar trebui să consolideze clauza privind piața internă ca element 
esențial al pieței unice digitale, completând-o cu un nou mecanism de cooperare care să 
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îmbunătățească cooperarea și asistența reciprocă între statele membre, în special între țara de 
origine în care este stabilit prestatorul de servicii și țara gazdă în care își oferă serviciile. 

Supervizarea și aplicarea Actului privind serviciile digitale ar trebui îmbunătățite prin crearea 
unei autorități centrale de reglementare, care să fie responsabilă de supervizarea respectării 
ASD și să îmbunătățească monitorizarea externă, verificarea activităților platformei și controlul 
respectării normelor. 

Autoritatea de reglementare centrală ar trebui să acorde prioritate cooperării dintre statele 
membre în vederea soluționării problemelor transfrontaliere complexe; pentru aceasta, ar trebui 
să colaboreze cu rețeaua de organisme independente de aplicare a legii și să dispună de 
competențe detaliate și extinse de asigurare a respectării normelor, pentru a lansa inițiative și 
investigații cu privire la chestiuni sistemice transfrontaliere.

Autoritatea centrală de reglementare ar trebui să coordoneze activitatea diferitelor autorități 
care se ocupă de conținutul ilegal online, să asigure respectarea normelor, să aplice amenzi și 
să poată efectua audituri ale intermediarilor și platformelor. 

Această autoritate ar trebui să raporteze instituțiilor Uniunii și să țină la zi un „tablou de bord 
al platformelor”, cu informații pertinente privind performanțele platformelor online.

Actul privind serviciile digitale ar trebui, de asemenea, să introducă, la articolul 16 din Directiva 
privind comerțul electronic, noi elemente de asigurare a respectării normelor în ceea ce privește 
autoreglementarea. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Este important să se recunoască rolul esențial al Directivei privind comerțul electronic în 
stimularea comerțului electronic în Europa. De la adoptarea sa în 2000, această directivă a 
devenit piatra de temelie a pieței unice digitale, care, odată cu creșterea gradului de 
digitalizare a economiei și a societății, ar trebui să stea la baza întregului proiect al pieței 
interne. 

Cu toate acestea, în cei 20 de ani care au trecut, au apărut noi oportunități și provocări 
economice. Au fost adoptate noi norme privind furnizarea serviciilor societății informaționale, 
pentru a diminua incertitudinile și a face față provocărilor. De asemenea, numeroase servicii 
digitale noi au evoluat dincolo de cadrul juridic în vigoare al UE, în pofida încercărilor Curții 
de Justiție de a completa unele dintre actualele goluri juridice.

În contextul angajamentului Comisiei de a prezenta un nou pachet legislativ privind serviciile 
digitale, prezentul raport urmărește să ofere o serie de indicații pentru Comisia IMCO din 
cadrul Parlamentului European cu privire la reforma Directivei privind comerțul electronic, 
precum și o serie de recomandări specifice privind elementele critice ale reformei, domeniul 
de aplicare posibil și conținutul viitorului Act privind serviciile digitale anunțat de Comisie în 
comunicarea sa privind Strategia digitală din februarie 2020.

Prin urmare, raportorul a vrut să consulte actorii implicați cât mai amplu și mai transparent, 
pentru a se asigura că raportul abordează probleme reale și pentru a limita consecințele inutile 
neintenționate.

Raportorul recomandă menținerea principiilor fundamentale ale comerțului electronic ori de 
câte ori nu există dovezi suficiente pentru a justifica schimbarea lor, cum ar fi clauza privind 
piața internă și exonerarea de răspundere pentru conținuturile online ilegale în favoarea 
anumitor platforme și în anumite condiții.

Cu toate acestea, având în vedere importanța din ce în ce mai mare a platformelor online și în 
urma schimburilor de opinii cu experți și actori implicați, raportorul a constatat că este 
necesară o protecție mai bună a consumatorilor, precum și considerarea riscurilor de 
fragmentare a pieței unice digitale.

Pe baza evaluării Directivei privind comerțul electronic pe care a realizat-o, raportorul 
propune unele îmbunătățiri și o serie de sugestii specifice pentru viitoarele dispoziții ale ASD. 
Recomandările sunt prezentate în mai multe blocuri principale de bază. 

Principiile generale
Raportorul consideră că ASD ar trebui să se bazeze pe normele aplicabile în prezent serviciile 
digitale, și anume Directiva privind comerțul electronic și Regulamentul privind platformele 
și întreprinderile.

De asemenea, de părere că principalele principii ale Directivei privind comerțul electronic, 
cum ar fi clauza privind piața internă, libertatea de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, trebuie completate cu principiul că „ceea ce este ilegal 
offline este ilegal și online”, precum și cu cel al protecției consumatorilor și utilizatorilor.
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Domeniul de aplicare 
Raportorul propune ca ASD să acopere toate serviciile digitale, nu să se concentreze doar 
asupra platformelor online. Se asemenea, ar trebui să includă și întreprinderile care nu sunt 
stabilite în UE dar furnizează servicii consumatorilor din UE.

Definițiile 
Definițiile, care determină domeniul de aplicare al DCE, s-au dovedit a fi robuste în timp și 
aplicabile diferitelor modele de afaceri digitale. Cu toate acestea, sunt necesare anumite 
clarificări în ceea ce privește noile servicii digitale, așa că raportorul propune clarificarea 
definițiilor existente din Directiva privind comerțul electronic și, atunci când este necesar, 
introducerea unor elemente noi care să completeze lacunele existente.

Obligațiile privind diligența necesară 
Raportorul propune ca Actul legislativ privind serviciile digitale să introducă obligații clare de 
diligență în privința transparenței și a informării. Noile elemente ar trebui să îmbunătățească 
cerințele generale de informare, să introducă clauze contractuale și condiții generale 
echitabile și să consolideze cerințele de transparență în cazul comunicărilor comerciale. 
Aceste măsuri ar trebui consolidate prin sancțiuni eficace, proporționale și disuasive.

Inteligența artificială
Raportorul consideră că aspectele legate de serviciile bazate pe IA, cum ar fi transparența, 
responsabilitatea, evaluarea riscurilor și atribuirea răspunderii, ar trebui tratate corespunzător 
în ASD, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

Combaterea conținutului ilegal din mediul online 
Raportorul consideră că Actul privind serviciile digitale ar trebui să ofere claritate și orientare 
în privința combaterii conținutului ilegal online. 

Având în vedere faptul că a fost o reușită, logica actuală a sferelor de siguranță în privința 
răspunderii platformelor digitale din DCE (articolele 12-14: simplă transmitere, caching sau 
hosting și articolul 15) ar trebui păstrată. Pentru a crește eficiența normelor, ar trebui introdus 
în ASD un cadru complet pentru procesul de notificare și acțiune, cu dispoziții detaliate 
privind schimbul de notificări și evaluarea acestora. 

Raportorul susține această abordare și a elaborat recomandări detaliate privind drepturile, 
obligațiile, procesele și calendarele precise pentru fiecare etapă a procedurii de notificare și 
acțiune. 

Raportorul consideră însă că o abordare mai armonizată la nivel european, ținând seama de 
diferitele tipuri de conținut, va face lupta împotriva conținutului ilegal mai eficientă și 
sugerează pentru aceasta Comisiei să clarifice aplicarea divergentă și criteriul furnizorilor de 
servicii de găzduire activă și pasivă.
 
În final, dar nu mai puțin important, raportorul consideră că drepturile fundamentale ar trebui 
protejate mai bine, prin introducerea mai multor măsuri de protecție împotriva supra-
eliminării frecvente a conținuturilor legitime, cum ar fi transparența eliminării conținuturilor, 
prelucrarea, erorile, actorii implicați și notificările, precum și prin introducerea posibilității de 
adoptare a unui mecanism de soluționare extrajudiciară a litigiilor, care să ajute la 
soluționarea plângerilor utilizatorilor afectați. 
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Piețele online
Raportorul consideră că se pot aduce mai multe îmbunătățiri pachetului ASD în ceea ce 
privește piețele online, care pot facilita vânzarea și distribuirea produselor ilegale și nesigure 
care nu respectă normele UE privind siguranța produselor și care nu garantează suficient 
drepturile consumatorilor. 

Reglementarea ex ante a platformelor sistemice 
Raportul consideră că, în pachetul ASD, Comisia ar trebui să prezinte o propunere pentru a se 
asigura că rolul sistemic al anumitor platforme online nu va pune în pericol piața internă prin 
excluderea neloială a operatorilor inovatori nou intrați pe piață, inclusiv a IMM-urilor. 
Platformele mari, cu efecte de rețea semnificative, care au capacitatea de a acționa ca filtre de 
facto ale fluxurilor online, ar trebui să aibă responsabilități speciale.

Supervizarea și cooperarea
Raportorul consideră că, având în vedere caracterul transfrontalier al serviciilor digitale, 
supervizarea și cooperarea eficientă între statele membre sunt esențiale pentru asigurarea 
aplicării corespunzătoare a noului cadru juridic și, în acest scop, sugerează crearea unui 
organism european și a unei rețele de organisme de aplicare a legii.  
Aceasta implică, pe de o parte, armonizarea principalelor norme de protecție a utilizatorilor și, 
pe de altă parte, cooperarea și asistența reciprocă între autoritățile competente ale statelor 
membre însărcinate cu aplicarea normelor.


