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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, care este comisie competentă:

– includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că serviciile digitale și algoritmii subiacenți trebuie să respecte pe deplin 
drepturile fundamentale, în special viața privată, protecția datelor cu caracter personal, 
nediscriminarea, libertatea de exprimare și de informare și drepturile copilului, 
consacrate în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; invită, 
prin urmare, Comisia să introducă obligația de a garanta nediscriminarea, transparența 
și explicabilitatea algoritmilor, sancțiuni pentru a asigura respectarea acestor obligați 
și posibilitatea unei intervenții umane, precum și alte măsuri de respectare a 
conformității, cum ar fi monitorizarea, evaluarea, auditurile independente și testele 
specifice de rezistență pentru a facilita și a asigura respectarea conformității; consideră 
că ar trebui urmată o abordare bazată pe riscuri, aplicând norme mai stricte în cazul 
algoritmilor care prezintă amenințări potențiale la adresa drepturilor și libertăților 
fundamentale; subliniază că transparența și explicabilitatea algoritmilor ar trebui să se 
bazeze înainte de toate pe prezentarea informațiilor furnizate utilizatorului într-o formă 
concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu, 
în special pentru orice informații destinate în mod special copiilor;

2. subliniază că dezvoltarea rapidă a serviciilor digitale necesită un cadru legislativ solid 
și orientat către viitor pentru a proteja datele cu caracter personal și viața privată; ia act 
de faptul că Directiva privind comerțul electronic datează din 2000, dar că regimul de 
protecție a datelor a fost actualizat în mod semnificativ de atunci; reamintește, prin 
urmare, că orice viitoare dispoziție a actului legislativ privind serviciile digitale trebuie 
să respecte pe deplin cadrul general al drepturilor fundamentale și regimul european 
privind protejarea vieții private și protecția datelor; subliniază, în acest sens, că toți 
furnizorii de serviciile digitale trebuie să respecte pe deplin legislația Uniunii în 
materie de protecție a datelor, și anume Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului (RGPD) și Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), în 
prezent în curs de revizuire, libertatea de exprimare și principiul nediscriminării și să 
garanteze securitatea și protecția sistemelor și serviciilor lor;

3. subliniază că este important să se aplice datelor o criptare de la un capăt la altul 
eficace, aceasta fiind esențială pentru a garanta încrederea și securitatea pe internet și a 
împiedica accesul neautorizat din partea terților; subliniază că actul legislativ privind 
serviciile digitale ar trebui să asigure condiții de concurență echitabile, oferind 
claritate juridică în ceea ce privește conceptele și definițiile incluse în legislație și 
aplicându-se tuturor actorilor relevanți care oferă servicii digitale în Uniune, indiferent 
dacă aceștia sunt stabiliți în interiorul sau în afara Uniunii; subliniază că actul 
legislativ privind serviciile digitale ar trebui să fie adaptat la exigențele viitorului și să 
se aplice în cazul apariției unor noi tehnologii cu impact asupra pieței unice digitale; 
subliniază că actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să susțină dreptul de a 
utiliza serviciile digitale în mod anonim, în cazul în care natura serviciului sau 
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legislația în vigoare nu solicită identificarea sau autentificarea utilizatorului sau a 
clientului;

4. ia act de faptul că, întrucât activitățile online ale unei persoane permit cunoașterea în 
profunzime a personalității sale și fac posibilă manipularea sa, colectarea generală și 
nediferențiată a datelor cu caracter personal referitoare la acțiunile și interacțiunile 
online ale utilizatorilor aduce atingere în mod disproporționat dreptului la viață 
privată; confirmă că utilizatorii au dreptul să nu fie supuși unei urmăriri generale 
atunci când folosesc servicii digitale; subliniază faptul că, în spiritul jurisprudenței 
privind metadatele din sectorul comunicațiilor, autoritățile publice primesc acces la 
datele de abonat și la metadatele unui utilizator doar pentru a-i investiga pe suspecții 
de infracțiuni grave, cu autorizație judiciară prealabilă; își exprimă totuși convingerea 
că furnizorii de servicii digitale nu trebuie să păstreze date în scopul asigurării 
respectării aplicării legii, cu excepția cazului în care o autoritate publică competentă 
independentă solicită în mod direct înregistrarea datelor unui anumit utilizator, în 
conformitate cu dreptul Uniunii;

5. ia act de faptul că serviciile digitale colectează în mod inutil date cu caracter personal 
în momentul înregistrării pentru un serviciu, cum ar fi genul, numărul telefonului 
mobil, adresa de e-mail și adresa poștală, deseori din cauză că folosesc un sistem de 
autentificare unică; invită Comisia să creeze un serviciu public care să înlocuiască 
sistemele private de autentificare unică; subliniază că acest serviciu ar trebui dezvoltat 
astfel încât colectarea de date de autentificare identificabile de către furnizorul de 
acces să fie imposibilă din punct de vedere tehnic, iar datele colectate să fie limitate la 
strictul necesar; invită Comisia să introducă obligația ca serviciile digitale să ofere 
întotdeauna și o opțiune de autentificare manuală, parametrată în mod implicit; 
recomandă, de asemenea, Comisiei să creeze, ca serviciu public, un sistem de 
verificare a vârstei utilizatorilor de servicii digitale, în special pentru a proteja minorii; 
subliniază că aceste două servicii publice nu ar trebui utilizate pentru a urmări 
utilizatorii de la un site la altul sau în scopuri comerciale, ar trebui să fie sigure, 
transparente, să prelucreze numai datele necesare pentru identificarea utilizatorului și 
nu ar trebui să se aplice altor servicii digitale decât celor care necesită identificarea 
personală, autentificarea sau verificarea vârstei și nu ar trebui utilizate decât în scopuri 
legitime și nu ar trebui folosite în niciun fel pentru a limita accesul general la internet; 
subliniază că, în cazul în care este necesar un anumit tip de autentificare oficială 
offline, trebuie creat un sistem echivalent de autentificare electronică online sigur;

6. evidențiază importanța capacitării utilizatorilor în ceea ce privește exercitarea 
propriilor drepturi fundamentale în mediul online; reiterează faptul că furnizorii de 
servicii digitale trebuie să respecte și să faciliteze dreptul utilizatorilor lor la 
portabilitatea datelor, așa cum este prevăzut în dreptul Uniunii; subliniază dificultățile 
cu care se confruntă persoanele care doresc să își exercite drepturile individuale la 
protecția datelor și la viața privată împotriva platformelor dominante, care sunt active 
pe mai multe piețe și au mai multe societăți afiliate; solicită, prin urmare, statelor 
membre și furnizorilor de servicii digitale să instituie mecanisme de reclamații și de 
recurs transparente, simple, eficace, echitabile și rapide pentru a le permite 
utilizatorilor să se bucure de drepturile lor și să le exercite în conformitate cu RGPD, 
precum și să conteste retragerea de pe internet a conținuturilor lor; încurajează 
furnizorii de servicii digitale să creeze un punct unic de contact pentru toate 
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platformele lor digitale, de la care cererile utilizatorilor să poată fi transmise către 
destinatarul corect; ia act, de asemenea, de faptul că utilizatorii ar trebui să fie 
întotdeauna informați explicit dacă interacționează cu un om sau cu o mașină;

7. subliniază că datele biometrice sunt considerate a fi o categorie specială de date cu 
caracter personal, cu reguli specifice de prelucrare; ia act de faptul că datele 
biometrice pot fi și sunt utilizate din ce în ce mai des pentru a identifica și autentifica 
persoanele, inclusiv într-o serie de domenii sensibile, precum sectorul bancar și 
serviciile esențiale, precum asistența medicală, ceea care, indiferent de posibilele 
avantaje pe care le-ar putea avea, în special un nivel mai ridicat de autenticitate în 
comparație cu elementele de securitate alfanumerice sau cu codurile PIN, atunci când 
prezența fizică este dificilă pentru a obține servicii esențiale, implică riscuri 
semnificative și interferențe grave cu dreptul la viață privată și cu protecția datelor, în 
special atunci când aceste acțiuni se desfășoară fără consimțământul persoanei vizate, 
facilitând frauda de identitate; solicită, prin urmare, Comisiei să includă în actul său 
legislativ privind serviciile digitale obligația pentru furnizorii de servicii digitale de a 
stoca datele biometrice doar pe dispozitivul însăși, cu excepția cazului în care stocarea 
centralizată este autorizată prin lege, de a oferi întotdeauna utilizatorilor de servicii 
digitale o alternativă pentru utilizarea datelor biometrice configurate în mod implicit 
pentru funcționarea unui serviciu și obligația de a informa în mod clar clienții cu 
privire la riscurile pe care le implică utilizarea datelor biometrice; subliniază că un 
serviciu digital nu poate fi refuzat în cazul în care persoana nu își dă consimțământul 
pentru utilizarea datelor biometrice;

8. ia act de impactul negativ potențial al publicității personalizate, în special al celei 
orientate cu maximă precizie și al publicității comportamentale, realizate de 
intermediari care monitorizează eficacitatea reclamelor și de platforme de licitații în 
timp real, precum și al evaluării persoanelor fără ca acestea să își fi dat 
consimțământul, în special a minorilor, ea constituind o imixtiune în viața privată a 
persoanelor, ridicând semne de întrebate în ceea ce privește colectarea și utilizarea 
datelor pentru a personaliza publicitatea și potențialul său de a perturba funcționarea 
alegerilor și a proceselor democratice, de a oferi produse sau servicii sau a stabili 
prețuri; este conștient de inițiativa platformelor online de a introduce garanții, de 
exemplu transparența și un control mai bun al utilizatorilor și o gamă mai largă de 
opțiuni, după cum se subliniază în Codul de bune practici privind dezinformarea; 
invită, prin urmare, Comisia să introducă limitări stricte în ceea ce privește publicitatea 
personalizată bazată pe colectarea de date cu caracter personal, începând cu 
interzicerea publicității comportamentale în diverse contexte, fără ca acest lucru să 
afecteze IMM-urile; reamintește că, în prezent, Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice permite publicitatea orientată doar dacă se prevede 
consensul explicit, în caz contrar aceasta fiind considerată ilegală; invită Comisia să 
interzică recurgerea la practici discriminatorii pentru a furniza servicii sau produse;

9. observă modul în care cooperează serviciile digitale cu lumea offline, de exemplu în 
sectorul transporturilor și al ospitalității; constată că autoritățile locale și sectorul 
public pot folosi date provenite de la anumite tipuri de servicii digitale pentru a-și 
îmbunătăți, de exemplu, politicile de planificare urbană; reamintește că colectarea, 
utilizarea și transferul datelor cu caracter personal, inclusiv între sectorul privat și cel 
public, fac obiectul dispozițiilor RGPD; solicită, prin urmare, Comisiei ca propunerea 
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sa de act legislativ privind serviciile digitale să nu fie incompatibilă cu acest obiectiv;

10. solicită o cooperare mai strânsă în ceea ce privește supravegherea reglementară a 
serviciilor digitale; solicită, prin urmare, Comisiei să creeze un sistem de supraveghere 
a punerii în aplicare a actului legislativ privind serviciile digitale și a serviciilor 
digitale, prin cooperarea dintre organismele de supraveghere naționale și europene și 
audituri anuale independente externe, care să se concentreze pe algoritmii furnizorilor 
de servicii digitale, pe politicile interne și pe funcționarea corectă sistemelor de control 
și echilibru, cu respectarea dreptului Uniunii și, în toate circumstanțele, a drepturilor 
fundamentale ale utilizatorilor de servicii, ținând seama de importanța fundamentală a 
nediscriminării și a libertății de exprimare și de informare într-o societate deschisă și 
democratică, precum și să însărcineze agențiile UE și autoritățile naționale de 
supraveghere competente cu supravegherea punerii în aplicare a actului legislativ 
privind serviciile digitale;

11. constată, cu îngrijorare, că autoritățile de supraveghere din statele membre se află sub 
presiune deoarece au tot mai multe sarcini și responsabilități pentru a proteja datele cu 
caracter personal și nu dispun de resursele financiare și umane necesare; invită 
Comisia să ia în considerare posibilitatea ca marile companii multinaționale din 
domeniul tehnologiei să contribuie la resursele autorităților de supraveghere;

12. ia act de faptul că serviciile digitale utilizează algoritmi avansați pentru a analiza sau a 
prezice preferințele, interesele sau comportamentele personale, care sunt utilizate 
pentru a difuza și ordona conținutul prezentat utilizatorilor serviciilor lor; subliniază că 
modul în care acest algoritmi funcționează și ordonează materialul nu este vizibil sau 
explicat utilizatorilor, ceea ce îi lipsește pe aceștia de posibilitatea de a alegere și de a 
avea control, permite crearea de camere de ecou și generează neîncredere în serviciile 
digitale; invită, prin urmare, Comisia să impună, în propunerea sa referitoare la actul 
legislativ privind serviciile digitale, obligația ca aceste servicii să ofere posibilitatea de 
a vizualiza conținutul într-o ordine neorganizată, să acorde utilizatorilor un control 
sporit asupra ordinii în care conținuturile le sunt prezentate, inclusiv opțiuni privind o 
ordonare în afara obiceiurilor lor uzuale de consultare a conținutului și posibilitatea de 
a renunța complet la orice formă de organizare a conținuturilor; invită, de asemenea, 
Comisia să elaboreze un regim de obligații de diligență care să facă serviciile digitale 
responsabile de organizarea conținutului, care ar trebui să fie definit în orientări 
sectoriale detaliate, și să impună obligația de a garanta transparența cu privire la modul 
în serviciile digitale organizează conținutul;

13. subliniază că, în conformitate cu principiul minimizării datelor, prevăzut în 
Regulamentul general privind protecția datelor, actul legislativ privind serviciile 
digitale ar trebui să le ceară intermediarilor de servicii digitale să permită într-o 
măsură cât mai mare utilizarea anonimă a serviciilor lor și plata pentru acestea, 
oricând acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și nu este limitat de un 
anumit act legislativ, întrucât caracterul anonim previne în mod eficace divulgarea 
neautorizată, furtul de identitate și alte forme de utilizare abuzivă a datelor cu caracter 
personal colectate online; evidențiază că furnizorii principalelor piețe ar putea fi 
obligați să verifice identitatea întreprinderilor doar atunci când legislația în vigoare le 
impune acestora să își comunice identitatea, în timp ce în alte cazuri ar trebui să fie 
garantat dreptul de a utiliza serviciile digitale în mod anonim;
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14. evidențiază faptul că încă există diferențe între lumea online și cea offline, de exemplu 
în ceea ce privește caracterul anonim, absența unei entități de guvernare, din punctul 
de vedere al balanțelor de putere și al capacităților tehnice; subliniază că, din cauza 
naturii ecosistemului digital, conținutul ilegal online poate fi proliferat ușor și, prin 
urmare, impactul său negativ poate fi amplificat într-o perioadă de timp foarte scurtă; 
ia act de faptul că conținutul ilegal online poate submina încrederea în serviciile 
digitale și poate avea, de asemenea, consecințe grave și pe termen lung pentru 
siguranța și drepturile fundamentale ale persoanelor; consideră că este important să se 
precizeze că ceea ce este considerat conținutul ilegal offline ar trebui să considerat 
conținut ilegal și online; 

15. consideră, în acest sens, că orice măsură adoptată în actul legislativ privind serviciile 
digitale ar trebui să vizeze conținutul ilegal numai așa cum este el definit în dreptul 
Uniunii și în jurisdicțiile naționale și nu ar trebui să includă termeni nedefiniți și vagi 
din punct de vedere juridic, precum cel de „conținut dăunător”, întrucât vizarea unor 
astfel de conținuturi ar putea afecta grav drepturile fundamentale, în special libertatea 
de exprimare;

16. subliniază că responsabilitatea de a aplica legea, de a decide asupra legalității 
activităților online și a conținutului, precum și de a ordona furnizorilor de servicii de 
găzduire să elimine sau să blocheze accesul la conținutul ilegal revine autorităților 
publice competente independente; subliniază că este necesar să se garanteze că 
deciziile oficiale de a elimina conținutul sau de a bloca accesul la acesta luate de 
autoritățile publice competente independente sunt corecte, bine întemeiate și respectă 
drepturile fundamentale; 

17. solicită îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile publice competente independente și 
furnizorii de servicii de găzduire pentru a asigura un flux rapid și corect de informații, 
eliminarea corectă și în timp util a conținuturilor ilegale sau blocarea accesului la 
acestea, la ordinul autorităților publice competente independente, și garantarea unor 
anchete și acțiuni penale eficace în cazul unor potențiale infracțiuni;

18. reiterează faptul că furnizorii de conținut ar trebui să aibă acces la căi de atac, pentru a 
se respecta dreptul la o cale de atac eficace; îndeamnă, prin urmare, Comisia să adopte 
norme privind mecanisme de notificare și de acțiune transparente, care să prevadă 
garanții adecvate, mecanisme de tratare a plângerilor transparente, eficace, echitabile 
și rapide, precum și posibilități de a introduce căi de atac eficace împotriva eliminării 
conținutului; 

19. evidențiază, în acest context, faptul că, pentru a proteja libertatea de exprimare, a evita 
conflictele între legi, a preveni geoblocarea nejustificată și ineficace și a urmări 
realizarea unei piețe unice digitale armonizate, furnizorilor de servicii de găzduire nu 
ar trebui să li se ceară să aplice restricțiile naționale în materie de libertate de 
exprimare într-un alt stat membru sau să elimine sau să blocheze accesul la informații 
care sunt legale în țara în care sunt stabiliți; 

20. ia act, prin urmare, cu îngrijorare, de fragmentarea din ce în ce mai mare a legislațiilor 
naționale privind combaterea conținutului ilegal sau a conținutului care poate fi 
considerat dăunător; subliniază, prin urmare, necesitatea de a consolida cooperarea 



PE650.375v02-00 8/11 AD\1210467RO.docx

RO

între statele membre; subliniază importanța unui astfel de dialog, în special în ceea ce 
privește diferitele definiții naționale ale conceptului de „conținut ilegal”;

21. solicită furnizorilor de servicii digitale care retrag, din propria lor inițiativă, presupuse 
conținuturi ilegale de pe internet, să o facă într-un mod diligent, proporțional și fără 
discriminări și ținând cont în mod corespunzător, în toate circumstanțele, de drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor; le solicită, de asemenea, să țină cont în special de 
importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare într-o societate 
deschisă și democratică, pentru a evita eliminarea conținuturilor care nu sunt ilegale; 
evidențiază, în acest sens, faptul că intermediarii online ar trebui să fie obligați să fie 
transparenți în ceea ce privește criteriile pe care le aplică atunci când iau deciziile de a 
elimina sau bloca accesul la conținut și tehnologia folosită pentru a garanta aplicarea 
mecanismelor necesare de protecție, pentru a evita discriminarea și eliminările sau 
blocările inutile ale accesului; solicită, de asemenea, furnizorilor de servicii digitale să 
ia măsurile necesare pentru a identifica și a eticheta conținutul încărcat de boți sociali;

22. ia act, în acest sens, de faptul că, în prezent, instrumentele automatizate nu sunt în 
măsură să diferențieze conținutul ilegal de conținutul legal într-un context dat și 
subliniază că orice astfel de instrument trebuie supus supravegherii umane și 
transparenței depline în materie de proiectare și performanță; subliniază că revizuirea 
rapoartelor automate de către furnizorii de servicii sau de către personalul ori 
contractanții acestora nu rezolvă această problemă, deoarece personalul privat nu 
dispune de independența, calificarea și răspunderea autorităților publice; subliniază, 
prin urmare, că actul legislativ privind serviciile digitale ar trebui să interzică explicit 
orice obligație a furnizorilor de servicii de găzduire sau a altor intermediari tehnici de 
a utiliza instrumente automatizate pentru moderarea conținutului; solicită, în schimb, 
furnizorilor de servicii digitale care doresc să restricționeze, din proprie inițiativă, 
anumite conținuturi legale ale utilizatorilor lor să ia în considerare posibilitatea de a 
eticheta conținutul respectiv, nu de a-l retrage de pe internet;

23. subliniază că autoritățile publice nu ar trebui să le impună furnizorilor de servicii 
digitale nicio obligație generală, nici de jure nici de facto, nici prin măsuri ex ante, de 
a monitoriza informațiile pe care le transmit sau le stochează, și nici obligația generală 
de a căuta, de a modera sau de a filtra activ conținuturi ce indică o activitate ilegală; 
este convins, de asemenea, că furnizorilor de servicii digitale nu ar trebui să li se 
impună să împiedice încărcarea de conținut ilegal; sugerează, prin urmare, în cazul în 
care este fezabil din punct de vedere tehnologic, pe baza unor ordine suficient de 
motivate de către autoritățile publice competente independente și ținând seama pe 
deplin de contextul specific al conținutului, că furnizorilor de servicii digitale li se 
poate solicita să efectueze căutări periodice ale unor elemente distincte de conținut pe 
care o instanță le-a declarat ilegale, cu condiția ca monitorizarea și căutarea 
informațiilor vizate de un astfel de ordin să fie limitate la informațiile care transmit un 
mesaj al cărui conținut rămâne, în esență, neschimbat în comparație cu conținutul care 
a generat constatarea ilegalității și care să conțină elementele specificate în ordin, care, 
în conformitate cu hotărârea Curții de Justiție din 3 octombrie 2019 în cauza C-18/181, 

1 Hotărârea Curții de Justiție din 3 octombrie 2019, Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook 
Ireland Limited, C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821.
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sunt identice sau echivalente, astfel încât furnizorul de servicii de găzduire să nu fie 
constrâns să efectueze o evaluare independentă a conținutului respectiv;

24. solicită Comisiei să evalueze posibilitatea de a obliga furnizorii de servicii de găzduire 
să raporteze conținuturile ilegale care reprezintă infracțiuni grave autorității 
competente de aplicare a legii, atunci când ia cunoștință de acestea; invită, de 
asemenea, Comisia, statele membre și furnizorii de servicii de găzduire să instituie 
mecanisme de notificare transparente care să le permită utilizatorilor să informeze 
autoritățile relevante cu privire la conținutul potențial ilegal; solicită, de asemenea, 
statelor membre să îmbunătățească accesul la justiție și la mecanismele de aplicare a 
legii și eficiența lor în ceea ce privește stabilirea caracterului ilegal al conținutului 
online și soluționarea litigiilor privind eliminarea conținutului sau blocarea accesului 
la acesta;

25. evidențiază faptul că, pentru a folosi într-o manieră constructivă normele din Directiva 
privind comerțul electronic și pentru a asigura securitatea juridică, legislația aplicabilă 
ar trebui să fie proporțională și ar trebui să precizeze în mod explicit obligațiile 
furnizorilor de servicii digitale, nu să impună o obligație generală de diligență; 
subliniază că anumite sarcini pot fi specificate mai în detaliu în legislația sectorială; 
evidențiază faptul că regimul juridic al răspunderii furnizorilor digitali nu ar trebui să 
depindă de noțiuni incerte precum rolul „activ” sau „pasiv” al furnizorilor;

26. consideră că furnizorii de servicii de infrastructură, furnizorii de plăți și alte societăți 
care oferă servicii furnizorilor de servicii digitale nu ar trebui să fie trași la răspundere 
pentru conținutul pe care un utilizator îl încarcă sau îl descarcă din propria sa 
inițiativă; consideră că furnizorii de servicii digitale, care au o relație directă cu un 
utilizator și care au capacitatea de a elimina părți distincte din conținutul utilizatorului, 
ar trebui să fie trași la răspundere numai în cazul în care nu răspund cu promptitudine 
unor ordine de eliminare suficient justificate de către autoritățile publice independente 
sau în cazul în care aceștia au efectiv cunoștință de conținuturi sau activități ilegale.
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