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Amendamentul 38
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O fragmentare a pieței interne 
poate fi evitată în mod eficient numai 
dacă statele membre nu pot aplica norme 
naționale specifice tipurilor de 
întreprinderi și servicii care intră sub 
incidența prezentului regulament. În 
același timp, întrucât prezentul regulament 
urmărește să completeze modalitățile de 
asigurare a respectării legislației în materie 
de concurență, ar trebui să se precizeze că 
regulamentul nu aduce atingere articolelor 
101 și 102 din TFUE, normelor naționale 
corespunzătoare în materie de concurență 
și altor norme naționale în materie de 
concurență referitoare la comportamentul 
unilateral, care se bazează pe o evaluare 
individualizată a pozițiilor și a 
comportamentului pe piață, inclusiv a 
efectelor probabile ale acestora și a 
domeniului de aplicare precis al 
comportamentului interzis, și care prevăd 
posibilitatea ca întreprinderile să prezinte 
argumente în materie de eficiență și 
justificare obiectivă pentru 
comportamentul în cauză. Cu toate 
acestea, aplicarea normelor din urmă nu 
ar trebui să afecteze obligațiile impuse 
gatekeeperilor în temeiul prezentului 
regulament și aplicarea lor uniformă și 
efectivă pe piața internă.

(9) Nicio dispoziție din prezentul 
regulament nu împiedică statele membre 
să impună întreprinderilor obligații 
identice mai stricte pentru a urmări 
interese publice legitime, respectând 
dreptul Uniunii. Interesele publice 
legitime pot fi, printre altele, protecția 
consumatorilor, combaterea actelor de 
concurență neloială sau protecția 
libertății și pluralismului. În special, nicio 
dispoziție din prezentul regulament nu 
împiedică statele membre să urmărească 
aceste interese legitime, impunând 
obligații întreprinderilor gatekeeperi în 
sensul prezentului regulament. Întrucât 
prezentul regulament urmărește să 
completeze modalitățile de asigurare a 
respectării legislației în materie de 
concurență, ar trebui să se precizeze că 
regulamentul nu aduce atingere articolelor 
101 și 102 din TFUE, normelor naționale 
corespunzătoare în materie de concurență 
și altor norme naționale în materie de 
concurență referitoare la comportamentul 
unilateral, care se bazează pe o evaluare 
individualizată a pozițiilor și a 
comportamentului pe piață, inclusiv a 
efectelor probabile ale acestora și a 
domeniului de aplicare precis al 
comportamentului interzis, și care prevăd 
posibilitatea ca întreprinderile să prezinte 
argumente în materie de eficiență și 
justificare obiectivă pentru 
comportamentul în cauză.

Or. fr

Amendamentul 39



PE696.323v01-00 4/113 AM\1237090RO.docx

RO

Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) De asemenea, prezentul regulament 
ar trebui să completeze, fără a aduce 
atingere aplicării acestora, normele care 
rezultă din alte acte ale dreptului Uniunii 
prin care sunt reglementate anumite 
aspecte ale furnizării de servicii aflate sub 
incidența prezentului regulament, în special 
Regulamentul (UE) 2019/1150 al 
Parlamentului European și al Consiliului26, 
Regulamentul (UE) xx/xx al Parlamentului 
European și al Consiliului [Actul legislativ 
privind serviciile digitale]27, Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului28, Directiva (UE) 
2019/790 a Parlamentului European și a 
Consiliului29, Directiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European și a Consiliului30și 
Directiva (UE) 2010/13 a Parlamentului 
European și a Consiliului31, precum și 
normele naționale care au obiectivul de a 
asigura respectarea sau de a pune în 
aplicare legislația Uniunii menționată 
anterior.

(11) De asemenea, prezentul regulament 
ar trebui să completeze, fără a aduce 
atingere aplicării acestora, normele care 
rezultă din alte acte ale dreptului Uniunii 
prin care sunt reglementate anumite 
aspecte ale furnizării de servicii aflate sub 
incidența prezentului regulament, în special 
Regulamentul (UE) 2019/1150 al 
Parlamentului European și al Consiliului26, 
Regulamentul (UE) xx/xx al Parlamentului 
European și al Consiliului [Actul legislativ 
privind serviciile digitale]27, Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului28, Directiva 2002/58/CE, 
Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului29, Directiva (UE) 
2015/2366 a Parlamentului European și a 
Consiliului30 și Directiva (UE) 2010/13 a 
Parlamentului European și a Consiliului31, 
precum și normele naționale care au 
obiectivul de a asigura respectarea sau de a 
pune în aplicare legislația Uniunii 
menționată anterior. Prezentul regulament 
nu precizează sau nu înlocuiește niciuna 
dintre obligațiile serviciilor de platformă 
esențiale în temeiul Regulamentului (UE) 
2016/679 și al Directivei 2002/58/CE.

_________________ _________________
26 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).

26 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).

27 Regulamentul (UE) …/.. al 
Parlamentului European și al Consiliului – 
propunere privind o piață unică pentru 
serviciile digitale (Actul legislativ privind 
serviciile digitale) și de modificare a 

27 Regulamentul (UE) …/.. al 
Parlamentului European și al Consiliului – 
propunere privind o piață unică pentru 
serviciile digitale (Actul legislativ privind 
serviciile digitale) și de modificare a 
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Directivei 2000/31/CE. Directivei 2000/31/CE.
28 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).

28 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).

29 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).

29 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).

30 Directiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de 
plată în cadrul pieței interne, de modificare 
a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 
2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 
1093/2010, și de abrogare a Directivei 
2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

30 Directiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de 
plată în cadrul pieței interne, de modificare 
a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 
2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 
1093/2010, și de abrogare a Directivei 
2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

31 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).

31 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).

Or. en

Amendamentul 40
Ondřej Kovařík, Fabienne Keller

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În special, serviciile de (13) În special, serviciile de 
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intermediere online, motoarele de căutare 
online, sistemele de operare, rețelele de 
socializare online, serviciile oferite de 
platformele de partajare a materialelor 
video, serviciile de comunicații 
interpersonale care nu se bazează pe 
numere, serviciile de cloud computing și 
serviciile de publicitate online au 
capacitatea de a afecta un număr mare de 
utilizatori finali și comerciali, ceea ce 
determină un risc de practici comerciale 
neloiale. Prin urmare, acestea ar trebui să 
fie incluse în definiția serviciilor de 
platformă esențiale și să facă obiectul 
prezentului regulament. Serviciile de 
intermediere online pot fi, de asemenea, 
active în domeniul serviciilor financiare și 
pot să aibă rolul de intermediari sau să fie 
utilizate pentru a furniza astfel de servicii, 
astfel cum sunt enumerate neexhaustiv în 
anexa II la Directiva (UE) 2015/1535 a 
Parlamentului European și a Consiliului32. 
În anumite circumstanțe, noțiunea de 
utilizatori finali ar trebui să includă 
utilizatorii care sunt considerați în mod 
tradițional utilizatori comerciali, dar într-o 
anumită situație nu utilizează serviciile de 
platformă esențiale pentru a furniza bunuri 
sau servicii altor utilizatori finali, de 
exemplu întreprinderile care utilizează 
servicii de cloud computing în scopuri 
proprii.

intermediere online, motoarele de căutare 
online, sistemele de operare, rețelele de 
socializare online, serviciile oferite de 
platformele de partajare a materialelor 
video, serviciile de comunicații 
interpersonale care nu se bazează pe 
numere, serviciile de cloud computing, 
serviciile de publicitate online și 
browserele web au capacitatea de a afecta 
un număr mare de utilizatori finali și 
comerciali, ceea ce determină un risc de 
practici comerciale neloiale. Prin urmare, 
acestea ar trebui să fie incluse în definiția 
serviciilor de platformă esențiale și să facă 
obiectul prezentului regulament. Serviciile 
de intermediere online pot fi, de asemenea, 
active în domeniul serviciilor financiare și 
pot să aibă rolul de intermediari sau să fie 
utilizate pentru a furniza astfel de servicii, 
astfel cum sunt enumerate neexhaustiv în 
anexa II la Directiva (UE) 2015/1535 a 
Parlamentului European și a Consiliului32. 
În anumite circumstanțe, noțiunea de 
utilizatori finali ar trebui să includă 
utilizatorii care sunt considerați în mod 
tradițional utilizatori comerciali, dar într-o 
anumită situație nu utilizează serviciile de 
platformă esențiale pentru a furniza bunuri 
sau servicii altor utilizatori finali, de 
exemplu întreprinderile care utilizează 
servicii de cloud computing în scopuri 
proprii.

_________________ _________________
32 Directiva (UE) 2015/1535 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 septembrie 2015 referitoare la 
procedura de furnizare de informații în 
domeniul reglementărilor tehnice și al 
normelor privind serviciile societății 
informaționale, JO L 241, 17.9.2015, p. 1.

32 Directiva (UE) 2015/1535 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 septembrie 2015 referitoare la 
procedura de furnizare de informații în 
domeniul reglementărilor tehnice și al 
normelor privind serviciile societății 
informaționale, JO L 241, 17.9.2015, p. 1.

Or. en

Amendamentul 41
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier
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Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În cazul în care gatekeeperul are 
mai multe servicii esențiale de platformă, 
trebuie să fie posibilă autentificarea 
separată, cum ar fi crearea unui cont de 
utilizator pentru fiecare serviciu esențial 
de platformă. Conturile utilizatorilor 
comerciali sau ale utilizatorilor finali nu 
pot fi obligatoriu partajate și conectate.

Or. fr

Amendamentul 42
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Gatekeeperii pot furniza și servicii 
auxiliare destinate utilizatorilor finali, pe 
lângă serviciile lor de bază și în mod 
nediferențiat pentru utilizatorul mediu. 
Astfel de servicii auxiliare pot concura cu 
utilizatorii profesionali ai serviciului de 
bază al platformei, pot contribui 
substanțial la dezechilibrul de pe o 
anumită piață și, în cele din urmă, pot 
crește în mod inechitabil puterea 
gatekeeperului, inclusiv față de partenerii 
săi comerciali, cum ar fi furnizorii de 
bunuri sau servicii, care depind de 
serviciul auxiliar respectiv. Pentru a 
împiedica gatekeeperii să beneficieze 
injust de efectul de levier generat de 
serviciile auxiliare, aceste servicii 
auxiliare ar trebui să fie supuse și 
obligațiilor aplicabile serviciilor de 
platformă esențiale.

Or. fr



PE696.323v01-00 8/113 AM\1237090RO.docx

RO

Amendamentul 43
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Simplul fapt că un serviciu digital 
se califică drept serviciu de platformă 
esențial, având în vedere utilizarea sa larg 
răspândită și curentă și importanța sa 
pentru a face legătura între utilizatorii 
comerciali și utilizatorii finali, nu este 
suficient pentru a genera preocupări 
importante în ceea ce privește 
contestabilitatea și practicile neloiale. 
Astfel de preocupări apar numai dacă un 
serviciu de platformă esențial constituie un 
punct de acces important și este operat de 
un furnizor care are un impact semnificativ 
în cadrul pieței interne și o poziție solidă și 
durabilă sau de un furnizor care va avea în 
mod previzibil o astfel de poziție în viitorul 
apropiat. În consecință, setul specific de 
norme armonizate prevăzut în prezentul 
regulament ar trebui să se aplice numai 
întreprinderilor desemnate pe baza acestor 
trei criterii obiective, precum și să se aplice 
numai acelora dintre serviciile lor de 
platformă esențiale care constituie, în mod 
individual, un punct de acces important 
care le permite utilizatorilor comerciali să 
ajungă la utilizatorii finali.

(15) Simplul fapt că un serviciu digital 
se califică drept serviciu de platformă 
esențial, având în vedere utilizarea sa larg 
răspândită și curentă și importanța sa 
pentru a face legătura între utilizatorii 
comerciali și utilizatorii finali, nu este 
suficient pentru a genera preocupări 
importante în ceea ce privește 
contestabilitatea și practicile neloiale. 
Astfel de preocupări apar numai dacă un 
serviciu de platformă esențial constituie un 
punct de acces important și este operat de 
un furnizor care are un impact semnificativ 
în cadrul pieței interne și o poziție solidă și 
durabilă sau de un furnizor care va avea în 
mod previzibil o astfel de poziție în viitorul 
apropiat. În consecință, setul specific de 
norme armonizate prevăzut în prezentul 
regulament ar trebui să se aplice numai 
întreprinderilor desemnate pe baza a două 
dintre aceste trei criterii obiective, precum 
și să se aplice numai acelora dintre 
serviciile lor de platformă esențiale care 
constituie, în mod individual, un punct de 
acces important care le permite 
utilizatorilor comerciali să ajungă la 
utilizatorii finali.

Or. en

Amendamentul 44
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) O cifră de afaceri foarte importantă 
în Uniune și furnizarea unui serviciu de 
platformă esențial în cel puțin trei state 
membre constituie indicii convingătoare că 
furnizorul unui serviciu de platformă 
esențial are un impact semnificativ asupra 
pieței interne. Acest lucru este valabil și în 
cazul în care furnizorul unui serviciu de 
platformă esențial în cel puțin trei state 
membre are o capitalizare bursieră foarte 
semnificativă sau o valoare justă de piață 
echivalentă. Prin urmare, ar trebui să se 
presupună că un furnizor de servicii de 
platformă esențiale are un impact 
semnificativ asupra pieței interne atunci 
când acesta furnizează un serviciu de 
platformă esențial în cel puțin trei state 
membre și fie cifra de afaceri a grupului 
realizată în SEE este egală cu sau depășește 
un prag ridicat specific, fie capitalizarea 
bursieră a grupului este egală cu sau 
depășește o anumită valoare absolută 
ridicată. Pentru furnizorii de servicii de 
platformă esențiale care aparțin unor 
întreprinderi necotate la bursă, ar trebui 
avută în vedere valoarea justă de piață 
echivalentă care depășește o anumită 
valoare absolută ridicată. Comisia ar trebui 
să își utilizeze competența de a adopta acte 
delegate pentru a elabora o metodologie 
obiectivă de calculare a valorii respective. 
O cifră de afaceri ridicată realizată de un 
grup în SEE coroborată cu pragul 
numărului de utilizatori din Uniune ai 
serviciilor de platformă esențiale reflectă o 
capacitate relativ puternică de a monetiza 
acești utilizatori. O capitalizare bursieră 
ridicată în raport cu pragul numărului de 
utilizatori din Uniune reflectă un potențial 
relativ semnificativ de monetizare a 
utilizatorilor respectivi în viitorul apropiat. 
La rândul său, acest potențial de 
monetizare reflectă, în principiu, rolul de 
punct de acces al întreprinderilor în cauză. 
Ambii indicatori reflectă, în plus, 
capacitatea lor financiară, inclusiv 
capacitatea de a-și utiliza accesul la piețele 

(17) O cifră de afaceri foarte importantă 
în Uniune și furnizarea unui serviciu de 
platformă esențial în cel puțin trei state 
membre constituie indicii convingătoare că 
furnizorul unui serviciu de platformă 
esențial are un impact semnificativ asupra 
pieței interne. Acest lucru este valabil și în 
cazul în care furnizorul unui serviciu de 
platformă esențial în cel puțin trei state 
membre are o capitalizare bursieră foarte 
semnificativă sau o valoare justă de piață 
echivalentă. Prin urmare, ar trebui să se 
presupună că un furnizor de servicii de 
platformă esențiale are un impact 
semnificativ asupra pieței interne atunci 
când acesta își oferă serviciile în cel puțin 
trei state membre și fie cifra de afaceri a 
grupului realizată în SEE este egală cu sau 
depășește un prag ridicat specific, fie 
capitalizarea bursieră a grupului este egală 
cu sau depășește o anumită valoare 
absolută ridicată. Ar trebui să se considere 
că un furnizor își oferă serviciul într-un 
stat membru dacă serviciul este, de 
exemplu, tradus în una dintre limbile 
oficiale ale statului membru sau dacă 
furnizorul caută în mod activ oportunități 
de afaceri în statul membru respectiv. 
Simpla disponibilitate a unui serviciu într-
un stat membru nu ar trebui să fie 
considerată o ofertă proactivă de serviciu 
a unui furnizor. Pentru furnizorii de 
servicii de platformă esențiale care aparțin 
unor întreprinderi necotate la bursă, ar 
trebui avută în vedere valoarea justă de 
piață echivalentă care depășește o anumită 
valoare absolută ridicată. Comisia ar trebui 
să își utilizeze competența de a adopta acte 
delegate pentru a elabora o metodologie 
obiectivă de calculare a valorii respective. 
O cifră de afaceri ridicată realizată de un 
grup în SEE coroborată cu pragul 
numărului de utilizatori din Uniune ai 
serviciilor de platformă esențiale reflectă o 
capacitate relativ puternică de a monetiza 
acești utilizatori. O capitalizare bursieră 
ridicată în raport cu pragul numărului de 
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financiare pentru a-și consolida poziția. 
Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, 
atunci când accesul sporit respectiv este 
utilizat pentru a achiziționa alte 
întreprinderi, ceea ce s-a dovedit că poate 
avea efecte negative asupra inovării. 
Capitalizarea bursieră poate reflecta, de 
asemenea, poziția viitoare estimată a 
furnizorilor în cauză și impactul viitor 
estimat al acestora asupra pieței interne, 
chiar și atunci când cifra de afaceri actuală 
este relativ scăzută. Valoarea capitalizării 
bursiere se poate baza pe un nivel care 
reflectă capitalizarea bursieră medie a celor 
mai mari întreprinderi cotate la bursă din 
Uniune pe o perioadă adecvată.

utilizatori din Uniune reflectă un potențial 
relativ semnificativ de monetizare a 
utilizatorilor respectivi în viitorul apropiat. 
La rândul său, acest potențial de 
monetizare reflectă, în principiu, rolul de 
punct de acces al întreprinderilor în cauză. 
Ambii indicatori reflectă, în plus, 
capacitatea lor financiară, inclusiv 
capacitatea de a-și utiliza accesul la piețele 
financiare pentru a-și consolida poziția. 
Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, 
atunci când accesul sporit respectiv este 
utilizat pentru a achiziționa alte 
întreprinderi, ceea ce s-a dovedit că poate 
avea efecte negative asupra inovării. 
Capitalizarea bursieră poate reflecta, de 
asemenea, poziția viitoare estimată a 
furnizorilor în cauză și impactul viitor 
estimat al acestora asupra pieței interne, 
chiar și atunci când cifra de afaceri actuală 
este relativ scăzută. Valoarea capitalizării 
bursiere se poate baza pe un nivel care 
reflectă capitalizarea bursieră medie a celor 
mai mari întreprinderi cotate la bursă din 
Uniune pe o perioadă adecvată.

Or. en

Amendamentul 45
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Gatekeeperii desemnați ar trebui să 
respecte obligațiile prevăzute în prezentul 
regulament în ceea ce privește fiecare 
dintre serviciile de platformă esențiale 
menționate în decizia de desemnare 
relevantă. Normele obligatorii ar trebui să 
se aplice ținând seama, după caz, de 
statutul de conglomerat al gatekeeperilor. 
În plus, măsurile de punere în aplicare pe 
care Comisia le poate impune prin decizie 
gatekeeperului în urma unui dialog de 

(29) Gatekeeperii desemnați ar trebui să 
respecte obligațiile prevăzute în prezentul 
regulament în ceea ce privește fiecare 
dintre serviciile de platformă esențiale 
menționate în decizia de desemnare 
relevantă. Normele obligatorii ar trebui să 
se aplice ținând seama, după caz, de 
statutul de conglomerat al gatekeeperilor. 
În plus, măsurile de punere în aplicare pe 
care Comisia le poate impune prin decizie 
gatekeeperului în urma unui dialog de 
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reglementare ar trebui să fie concepute în 
mod eficace, având în vedere 
caracteristicile serviciilor de platformă 
esențiale și posibilele riscuri de eludare, și 
să respecte principiul proporționalității și 
drepturile fundamentale ale întreprinderilor 
în cauză și ale terților.

reglementare ar trebui să fie concepute în 
mod eficace, având în vedere 
caracteristicile serviciilor de platformă 
esențiale și posibilele riscuri de eludare, și 
să respecte principiul proporționalității și 
drepturile fundamentale ale întreprinderilor 
în cauză și ale terților. Participanții, 
agenda și rezultatele dialogului în materie 
de reglementare ar trebui să fie făcute 
publice. Dialogul în materie de 
reglementare în sine nu ar trebui să 
dureze mai mult de 6 luni. 

Or. en

Amendamentul 46
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Obligațiile prevăzute în prezentul 
regulament se limitează la ceea ce este 
necesar și justificat pentru a împiedica 
practicile neloiale identificate ale 
gatekeeperilor și pentru a asigura 
contestabilitatea în ceea ce privește 
serviciile de platformă esențiale furnizate 
de gatekeeperi. Prin urmare, obligațiile ar 
trebui să corespundă practicilor considerate 
neloiale având în vedere caracteristicile 
sectorului digital și în cazul cărora 
experiența dobândită, de exemplu în ceea 
ce privește asigurarea respectării normelor 
UE în materie de concurență, arată că 
acestea au un impact direct deosebit de 
negativ asupra utilizatorilor comerciali și a 
utilizatorilor finali. În plus, este necesar să 
se prevadă posibilitatea unui dialog de 
reglementare cu gatekeeperii pentru a 
adapta obligațiile care ar putea necesita 
măsuri specifice de punere în aplicare, 
astfel încât să se asigure eficacitatea și 
proporționalitatea acestora. Obligațiile ar 
trebui actualizate numai după o examinare 

(33) Obligațiile prevăzute în prezentul 
regulament se limitează la ceea ce este 
necesar și justificat pentru a împiedica 
practicile neloiale identificate ale 
gatekeeperilor și pentru a asigura 
contestabilitatea în ceea ce privește 
serviciile de platformă esențiale furnizate 
de gatekeeperi. Prin urmare, obligațiile ar 
trebui să corespundă practicilor considerate 
neloiale având în vedere caracteristicile 
sectorului digital și în cazul cărora 
experiența dobândită, de exemplu în ceea 
ce privește asigurarea respectării normelor 
UE în materie de concurență, arată că 
acestea au un impact direct deosebit de 
negativ asupra utilizatorilor comerciali și a 
utilizatorilor finali. În plus, este necesar să 
se prevadă posibilitatea unui dialog de 
reglementare succint cu gatekeeperii 
pentru a adapta obligațiile care ar putea 
necesita măsuri specifice de punere în 
aplicare, astfel încât să se asigure 
eficacitatea și proporționalitatea acestora. 
Obligațiile ar trebui actualizate numai după 
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amănunțită a naturii și impactului 
eventualelor practici specifice în legătură 
cu care s-a constatat, în urma unei 
investigații aprofundate, că sunt neloiale 
sau limitează contestabilitatea în același 
mod ca practicile neloiale prevăzute în 
prezentul regulament dar care, în același 
timp, s-ar putea afla în afara domeniului de 
aplicare al setului actual de obligații.

o examinare amănunțită a naturii și 
impactului eventualelor practici specifice 
în legătură cu care s-a constatat, în urma 
unei investigații aprofundate, că sunt 
neloiale sau limitează contestabilitatea în 
același mod ca practicile neloiale prevăzute 
în prezentul regulament dar care, în același 
timp, s-ar putea afla în afara domeniului de 
aplicare al setului actual de obligații.

Or. en

Amendamentul 47
Fabienne Keller

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Practica de a combina datele 
utilizatorilor finali din diferite surse sau de 
a autentifica utilizatorii în cadrul unor 
servicii diferite ale gatekeeperilor le oferă 
acestora avantaje potențiale în ceea ce 
privește acumularea de date, ridicând astfel 
bariere la intrare. Pentru a se garanta că 
gatekeeperii nu subminează în mod 
nejustificat contestabilitatea serviciilor de 
platformă esențiale, aceștia ar trebui să le 
permită utilizatorilor finali să aleagă în 
mod liber dacă doresc să participe la astfel 
de practici comerciale, oferind și o 
alternativă mai puțin personalizată. 
Această posibilitate ar trebui să acopere 
toate sursele posibile de date cu caracter 
personal, inclusiv propriile servicii ale 
gatekeeperului, precum și site-urile web 
ale părților terțe, și ar trebui să fie 
prezentată în mod proactiv utilizatorului 
final într-un mod explicit, clar și simplu.

(36) Practica de a combina datele 
utilizatorilor finali din diferite surse sau de 
a autentifica utilizatorii în cadrul unor 
servicii diferite ale controlorilor fluxului 
de informație le oferă acestora avantaje 
potențiale în ceea ce privește acumularea 
de date, ridicând astfel bariere la intrare. 
Pentru a se garanta că gatekeeperii nu 
subminează în mod nejustificat 
contestabilitatea serviciilor de platformă 
esențiale, aceștia ar trebui să le permită 
utilizatorilor finali să aleagă în mod liber 
dacă doresc să participe la astfel de practici 
comerciale, oferind și o alternativă mai 
puțin personalizată, dar echivalentă și fără 
a condiționa serviciul de platformă 
esențial sau anumite funcționalități ale 
acestuia de consimțământul utilizatorului 
final în sensul articolului 6 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul (UE) 
2016/679. Alternativa mai puțin 
personalizată nu ar trebui să fie diferită 
sau de calitate inferioară în comparație 
cu serviciul oferit utilizatorilor finali care 
își dau acordul pentru combinarea datelor 
lor cu caracter personal. Posibilitatea 
combinării datelor ar trebui să acopere 
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toate sursele posibile de date cu caracter 
personal, inclusiv propriile servicii de 
platformă esențiale și alte servicii oferite 
de gatekeeper, precum și serviciile 
furnizate de terți (în cazul în care datele 
sunt obținute, de exemplu, prin 
intermediul cookie-urilor sau al 
butoanelor „like” incluse pe site-urile 
părților terțe ). Atunci când gatekeeperul 
solicită consimțământul, acesta ar trebui 
să prezinte în mod proactiv utilizatorilor 
finali o soluție ușor de utilizat pentru a 
oferi, modifica sau revoca 
consimțământul într-un mod explicit, clar 
și simplu. Consimțământul ar trebui 
acordat în mod clar, în cunoștință de 
cauză și specific de către utilizatorul final, 
care ar trebui să fie informat că un refuz 
ar putea duce la o ofertă mai puțin 
personalizată, dar că calitatea și 
funcționalitățile serviciului de platformă 
esențial vor rămâne neschimbate.

Or. en

Amendamentul 48
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a asigura un mediu 
comercial echitabil și a proteja 
contestabilitatea sectorului digital, este 
important să se garanteze dreptul 
utilizatorilor comerciali de a atrage atenția 
autorităților administrative sau altor 
autorități publice relevante cu privire la 
comportamentele neloiale ale 
gatekeeperilor. De exemplu, utilizatorii 
comerciali ar putea dori să formuleze 
plângeri cu privire la diferite tipuri de 
practici neloiale, cum ar fi condițiile 
discriminatorii de acces, închiderea 
nejustificată a conturilor utilizatorilor 

(39) Pentru a asigura un mediu 
comercial echitabil și a proteja 
contestabilitatea sectorului digital, este 
important să se garanteze dreptul 
utilizatorilor comerciali sau al 
utilizatorilor finali de a atrage atenția 
autorităților administrative sau altor 
autorități publice relevante cu privire la 
comportamentele neloiale ale 
gatekeeperilor. De exemplu, utilizatorii 
comerciali sau utilizatorii finali ar putea 
dori să formuleze plângeri cu privire la 
diferite tipuri de practici neloiale, cum ar fi 
condițiile discriminatorii de acces, 
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comerciali sau neclaritatea motivelor 
pentru delistarea produselor. Prin urmare, 
ar trebui interzisă orice practică prin care s-
ar împiedica în vreun fel posibilitatea de a 
formula plângeri sau de a exercita căile de 
atac disponibile, de exemplu clauzele de 
confidențialitate prevăzute de acorduri sau 
alte condiții scrise. Acest lucru nu ar trebui 
să aducă atingere dreptului utilizatorilor 
comerciali și al gatekeeperilor de a stabili 
în acordurile lor condițiile de utilizare, cum 
ar fi utilizarea unor mecanisme legale de 
soluționare a plângerilor, inclusiv a unor 
mecanisme de soluționare alternativă a 
litigiilor sau a jurisdicției anumitor 
instanțe, în conformitate cu dreptul Uniunii 
și cu dreptul intern. Prin urmare, acest 
lucru nu ar trebui să aducă atingere rolului 
jucat de gatekeeperi în lupta împotriva 
conținutului ilegal online.

închiderea nejustificată a conturilor 
utilizatorilor comerciali sau neclaritatea 
motivelor pentru delistarea produselor. Prin 
urmare, ar trebui interzisă orice practică 
prin care s-ar împiedica în vreun fel 
posibilitatea de a formula plângeri sau de a 
exercita căile de atac disponibile, de 
exemplu clauzele de confidențialitate 
prevăzute de acorduri sau alte condiții 
scrise. Acest lucru nu ar trebui să aducă 
atingere dreptului utilizatorilor comerciali 
și al controlorilor fluxului de informație 
de a stabili în acordurile lor condițiile de 
utilizare, cum ar fi utilizarea unor 
mecanisme legale de soluționare a 
plângerilor, inclusiv a unor mecanisme de 
soluționare alternativă a litigiilor sau a 
jurisdicției anumitor instanțe, în 
conformitate cu dreptul Uniunii și cu 
dreptul intern. Prin urmare, acest lucru nu 
ar trebui să aducă atingere rolului jucat de 
controlorii fluxului de informație în lupta 
împotriva conținutului ilegal online.

Or. en

Amendamentul 49
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a asigura un mediu 
comercial echitabil și a proteja 
contestabilitatea sectorului digital, este 
important să se garanteze dreptul 
utilizatorilor comerciali de a atrage atenția 
autorităților administrative sau altor 
autorități publice relevante cu privire la 
comportamentele neloiale ale 
gatekeeperilor. De exemplu, utilizatorii 
comerciali ar putea dori să formuleze 
plângeri cu privire la diferite tipuri de 
practici neloiale, cum ar fi condițiile 
discriminatorii de acces, închiderea 

(39) Pentru a asigura un mediu 
comercial echitabil și a proteja 
contestabilitatea sectorului digital, este 
important să se garanteze dreptul 
utilizatorilor comerciali de a atrage atenția 
autorităților administrative sau altor 
autorități publice relevante, inclusiv a 
instanțelor naționale, cu privire la 
comportamentele neloiale ale 
gatekeeperilor. De exemplu, utilizatorii 
comerciali ar putea dori să formuleze 
plângeri cu privire la diferite tipuri de 
practici neloiale, cum ar fi condițiile 
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nejustificată a conturilor utilizatorilor 
comerciali sau neclaritatea motivelor 
pentru delistarea produselor. Prin urmare, 
ar trebui interzisă orice practică prin care s-
ar împiedica în vreun fel posibilitatea de a 
formula plângeri sau de a exercita căile de 
atac disponibile, de exemplu clauzele de 
confidențialitate prevăzute de acorduri sau 
alte condiții scrise. Acest lucru nu ar trebui 
să aducă atingere dreptului utilizatorilor 
comerciali și al gatekeeperilor de a stabili 
în acordurile lor condițiile de utilizare, cum 
ar fi utilizarea unor mecanisme legale de 
soluționare a plângerilor, inclusiv a unor 
mecanisme de soluționare alternativă a 
litigiilor sau a jurisdicției anumitor 
instanțe, în conformitate cu dreptul Uniunii 
și cu dreptul intern. Prin urmare, acest 
lucru nu ar trebui să aducă atingere rolului 
jucat de gatekeeperi în lupta împotriva 
conținutului ilegal online.

discriminatorii de acces, închiderea 
nejustificată a conturilor utilizatorilor 
comerciali sau neclaritatea motivelor 
pentru delistarea produselor. Prin urmare, 
ar trebui interzisă orice practică prin care s-
ar împiedica în vreun fel posibilitatea de a 
formula plângeri sau de a exercita căile de 
atac disponibile, de exemplu clauzele de 
confidențialitate prevăzute de acorduri sau 
alte condiții scrise. Acest lucru nu ar trebui 
să aducă atingere dreptului utilizatorilor 
comerciali și al controlorilor fluxului de 
informație de a stabili în acordurile lor 
condițiile de utilizare, cum ar fi utilizarea 
unor mecanisme legale de soluționare a 
plângerilor, inclusiv a unor mecanisme de 
soluționare alternativă a litigiilor sau a 
jurisdicției anumitor instanțe, în 
conformitate cu dreptul Uniunii și cu 
dreptul intern. Prin urmare, acest lucru nu 
ar trebui să aducă atingere rolului jucat de 
controlorii fluxului de informație în lupta 
împotriva conținutului ilegal online.

Or. en

Amendamentul 50
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Serviciile de identificare sunt 
esențiale pentru activitatea utilizatorilor 
comerciali, deoarece acestea le permit nu 
numai să optimizeze serviciile, în măsura 
permisă de Regulamentul (UE) 2016/679 și 
de Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului33, ci și să 
sporească încrederea în tranzacțiile online, 
în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu 
dreptul intern. Prin urmare, gatekeeperii nu 
ar trebui să își folosească poziția de 
furnizor de servicii de platformă esențiale 
pentru a le cere utilizatorilor comerciali 

(40) Serviciile de identificare sunt 
esențiale pentru activitatea utilizatorilor 
comerciali, deoarece acestea le permit nu 
numai să optimizeze serviciile, în măsura 
permisă de Regulamentul (UE) 2016/679 și 
de Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului33, ci și să 
sporească încrederea în tranzacțiile online, 
în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu 
dreptul intern. Prin urmare, gatekeeperii nu 
ar trebui să își folosească poziția de 
furnizor de servicii de platformă esențiale 
pentru a le cere utilizatorilor comerciali 
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care depind de aceste servicii să includă 
servicii de identificare furnizate de 
gatekeeperul respectiv ca parte a furnizării 
de către utilizatorii comerciali a serviciilor 
sau produselor pentru utilizatorii lor finali, 
în cazul în care există alte servicii de 
identificare la dispoziția utilizatorilor 
comerciali.

care depind de aceste servicii să includă 
servicii de identificare sau plată furnizate 
de gatekeeperul respectiv ca parte a 
furnizării de către utilizatorii comerciali a 
serviciilor sau produselor pentru utilizatorii 
lor finali, în cazul în care există alte 
servicii de identificare sau plată la 
dispoziția utilizatorilor comerciali.

_________________ _________________
33 Directiva 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).

33 Directiva 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 51
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Gatekeeperii nu ar trebui să 
limiteze libertatea de alegere a utilizatorilor 
finali împiedicând din punct de vedere 
tehnic achiziționarea de aplicații și servicii 
software ale unui furnizor diferit sau 
abonarea la acestea. Prin urmare, 
gatekeeperii ar trebui să asigure libertatea 
de alegere, chiar dacă sunt producători de 
hardware prin intermediul căruia sunt 
accesate astfel de aplicații sau servicii 
software, și nu ar trebui să creeze bariere 
tehnice artificiale din cauza cărora 
schimbarea furnizorului să fie imposibilă 
sau ineficientă. Simpla furnizare a unui 
anumit produs sau serviciu utilizatorilor 
finali, inclusiv prin preinstalare, precum și 
îmbunătățirea ofertei pentru utilizatorii 
finali, cum ar fi reducerea prețurilor sau 
creșterea calității, nu constituie în sine o 

(41) Gatekeeperii nu ar trebui să 
limiteze libertatea de alegere a utilizatorilor 
finali împiedicând achiziționarea de 
aplicații și servicii software ale unui 
furnizor diferit sau abonarea la acestea. 
Prin urmare, gatekeeperii ar trebui să 
asigure libertatea de alegere, chiar dacă 
sunt producători de hardware prin 
intermediul căruia sunt accesate astfel de 
aplicații sau servicii software, și nu ar 
trebui să creeze bariere tehnice artificiale 
din cauza cărora schimbarea furnizorului să 
fie imposibilă sau ineficientă. Simpla 
furnizare a unui anumit produs sau serviciu 
utilizatorilor finali, inclusiv prin 
preinstalare, precum și îmbunătățirea 
ofertei pentru utilizatorii finali, cum ar fi 
reducerea prețurilor sau creșterea calității, 
nu constituie în sine o barieră în calea 
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barieră în calea schimbării furnizorului. schimbării furnizorului.

Or. en

Amendamentul 52
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Condițiile în care gatekeeperii 
furnizează servicii de publicitate online 
utilizatorilor comerciali, inclusiv agențiilor 
de publicitate și editorilor, sunt adesea 
netransparente și opace. Această opacitate 
este legată parțial de practicile câtorva 
platforme, dar este determinată, de 
asemenea, de complexitatea inerentă 
publicității programatice utilizate în 
prezent. Se consideră că sectorul a devenit 
mai netransparent după introducerea noii 
legislații privind confidențialitatea și se 
estimează că va deveni și mai opac odată 
cu eliminarea anunțată a modulelor 
cookie de la terți. Astfel, adesea agențiile 
de publicitate și editorii nu dispun de 
informații și cunoștințe cu privire la 
condițiile aplicabile serviciilor de 
publicitate pe care le-au achiziționat, ceea 
ce le subminează capacitatea de a alege 
furnizori alternativi de servicii de 
publicitate online. În plus, costurile 
publicității online sunt probabil mai mari 
decât ar fi într-un mediu al platformelor 
online care să fie mai echitabil, mai 
transparent și contestabil. Aceste costuri 
mai ridicate se vor reflecta probabil în 
prețurile pe care utilizatorii finali le plătesc 
pentru multe produse și servicii curente 
care se bazează pe publicitatea online. Prin 
urmare, obligațiile în materie de 
transparență ar trebui să le impună 
gatekeeperilor să le ofere agențiilor de 
publicitate și editorilor cărora le furnizează 
servicii de publicitate online, la cerere și în 

(42) Condițiile în care gatekeeperii 
furnizează servicii de publicitate online, 
inclusiv targhetată, bazată pe informații 
contextuale, utilizatorilor comerciali, 
inclusiv agențiilor de publicitate și 
editorilor, sunt adesea netransparente și 
opace. Această opacitate este legată parțial 
de practicile câtorva platforme, dar este 
determinată, de asemenea, de 
complexitatea inerentă publicității 
programatice utilizate în prezent. Astfel, 
adesea agențiile de publicitate și editorii nu 
dispun de informații și cunoștințe cu 
privire la condițiile aplicabile serviciilor de 
publicitate pe care le-au achiziționat, ceea 
ce le subminează capacitatea de a alege 
furnizori alternativi de servicii de 
publicitate online. În plus, costurile 
publicității online sunt probabil mai mari 
decât ar fi într-un mediu al platformelor 
online care să fie mai echitabil, mai 
transparent și contestabil. Aceste costuri 
mai ridicate se vor reflecta probabil în 
prețurile pe care utilizatorii finali le plătesc 
pentru multe produse și servicii curente 
care se bazează pe publicitatea online. Prin 
urmare, obligațiile în materie de 
transparență ar trebui să le impună 
gatekeeperilor să le ofere agențiilor de 
publicitate și editorilor cărora le furnizează 
servicii de publicitate direcționată online 
bazată pe informații contextuale, la cerere 
și în măsura posibilului, informații care să 
le permită ambelor părți să înțeleagă prețul 
plătit pentru fiecare dintre diferitele servicii 
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măsura posibilului, informații care să le 
permită ambelor părți să înțeleagă prețul 
plătit pentru fiecare dintre diferitele servicii 
de publicitate furnizate ca parte a lanțului 
valoric relevant al publicității.

de publicitate furnizate ca parte a lanțului 
valoric relevant al publicității. Informațiile 
contextuale pot include cuvinte-cheie, 
setarea limbii comunicate de dispozitivul 
utilizatorului final sau regiunea 
geografică a utilizatorilor finali cărora le 
este afișat un anunț publicitar, fără a 
permite identificarea uneia sau mai 
multor persoane fizice. Vizarea 
utilizatorilor finali folosind date cu 
caracter personal ar trebui eliminată 
treptat.

Or. en

Amendamentul 53
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Regulile pe care gatekeeperii le 
stabilesc pentru distribuirea de aplicații 
software pot, în anumite circumstanțe, să 
limiteze capacitatea utilizatorilor finali de a 
instala și de a utiliza în mod eficace 
aplicații software sau magazine de aplicații 
software terțe pe sistemele de operare sau 
hardware-ul gatekeeperului relevant, 
precum și să limiteze capacitatea 
utilizatorilor finali de a accesa aceste 
aplicații software sau magazine de aplicații 
software în afara serviciilor de platformă 
esențiale ale gatekeeperului respectiv. 
Astfel de limitări pot reduce capacitatea 
dezvoltatorilor de aplicații software de a 
utiliza canale de distribuție alternative, 
precum și capacitatea utilizatorilor finali de 
a alege între diferite aplicații software din 
diferite canale de distribuție, deci ar trebui 
interzise întrucât sunt neloiale și 
susceptibile să afecteze contestabilitatea 
serviciilor de platformă esențiale. Pentru a 
se asigura că aplicațiile software sau 
magazinele de aplicații software ale terților 

(47) Regulile pe care gatekeeperii le 
stabilesc pentru distribuirea de aplicații 
software pot, în anumite circumstanțe, să 
limiteze capacitatea utilizatorilor finali de a 
instala și de a utiliza în mod eficace 
aplicații software sau magazine de aplicații 
software sau depozite terțe pe sistemele de 
operare sau hardware-ul gatekeeperului 
relevant, precum și să limiteze capacitatea 
utilizatorilor finali de a accesa aceste 
aplicații software sau magazine de aplicații 
software sau depozite în afara serviciilor 
de platformă esențiale ale gatekeeperului 
respectiv. Astfel de limitări pot reduce 
capacitatea dezvoltatorilor de aplicații 
software de a utiliza canale de distribuție 
alternative, precum și capacitatea 
utilizatorilor finali de a alege între diferite 
aplicații software din diferite canale de 
distribuție, deci ar trebui interzise întrucât 
sunt neloiale și susceptibile să afecteze 
contestabilitatea serviciilor de platformă 
esențiale. Pentru a se asigura că aplicațiile 
software sau magazinele de aplicații 
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nu pun în pericol integritatea hardware-ului 
sau a sistemului de operare furnizat de 
gatekeeperul în cauză, acesta poate aplica 
măsuri tehnice sau contractuale 
proporționale pentru atingerea acestui 
obiectiv, în cazul în care demonstrează că 
astfel de măsuri sunt necesare și justificate 
și că nu există mijloace mai puțin 
restrictive de protejare a integrității 
hardware-ului sau a sistemului de operare.

software ale terților nu pun în pericol 
integritatea hardware-ului sau a sistemului 
de operare furnizat de gatekeeperul în 
cauză, acesta poate aplica măsuri tehnice 
sau contractuale proporționale pentru 
atingerea acestui obiectiv, în cazul în care 
demonstrează că astfel de măsuri sunt 
necesare și justificate și că nu există 
mijloace mai puțin restrictive de protejare a 
integrității hardware-ului sau a sistemului 
de operare.

Or. en

Amendamentul 54
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Gatekeeperii sunt adesea integrați 
vertical și oferă anumite produse sau 
servicii utilizatorilor finali prin intermediul 
propriilor servicii de platformă esențiale 
sau prin intermediul unui utilizator 
comercial asupra căruia exercită un 
control, ceea ce conduce adesea la 
conflicte de interese. Aceasta poate include 
situația în care un gatekeeper își oferă 
propriile servicii de intermediere online 
prin intermediul unui motor de căutare 
online. Atunci când oferă aceste produse 
sau servicii prin intermediul serviciului de 
platformă esențial, gatekeeperii își pot 
rezerva o poziție mai bună pentru propria 
lor ofertă, în ceea ce privește ierarhizarea, 
față de produsele terților care utilizează 
respectivul serviciu de platformă esențial. 
Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, 
în cazul produselor sau serviciilor, inclusiv 
al altor servicii de platformă esențiale, care 
sunt ierarhizate în rezultatele comunicate 
de motoarele de căutare online sau care 
sunt integrate parțial sau pe deplin în 
rezultatele motoarelor de căutare online, în 

(48) Gatekeeperii sunt adesea integrați 
vertical și oferă anumite produse sau 
servicii utilizatorilor finali prin intermediul 
propriilor servicii de platformă esențiale 
sau prin intermediul unor utilizatori 
comerciali asupra cărora au controlul sau 
cu care au încheiat anumite acorduri de 
cooperare, sau pe care îi preferă datorită 
altor motive nelegate de relevanța 
propriu-zisă a serviciului lor, ceea ce 
conduce adesea la conflicte de interese. 
Aceasta poate include situația în care un 
gatekeeper își oferă propriile servicii de 
intermediere online prin intermediul unui 
motor de căutare online. Atunci când oferă 
aceste produse sau servicii prin intermediul 
serviciului de platformă esențial, 
gatekeeperii își pot rezerva o poziție mai 
bună pentru propria lor ofertă, în ceea ce 
privește ierarhizarea, față de produsele 
terților intermediate tot prin respectivul 
serviciu de platformă esențial. Acest lucru 
se poate întâmpla, de exemplu, în cazul 
produselor sau serviciilor, inclusiv al altor 
servicii de platformă esențiale, care sunt 
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grupurile de rezultate specializate pe o 
anumită temă, afișate împreună cu 
rezultatele unui motor de căutare online, 
care sunt considerate sau utilizate de 
anumiți utilizatori finali drept un serviciu 
distinct sau suplimentar față de motorul de 
căutare online. Alte exemple sunt 
aplicațiile software care sunt distribuite 
prin intermediul magazinelor de aplicații 
software, produsele sau serviciile care 
beneficiază de vizibilitate și sunt afișate în 
fluxul de știri al unei rețele sociale, precum 
și produsele sau serviciile ierarhizate în 
rezultatele căutării sau afișate pe o 
platformă multilaterală. În situațiile 
menționate, gatekeeperul are un dublu rol, 
de intermediar pentru furnizorii terți și de 
furnizor direct al produselor sau serviciilor 
sale. În consecință, gatekeeperul respectiv 
are capacitatea de a submina în mod direct 
contestabilitatea pentru produsele sau 
serviciile din cadrul acestor servicii de 
platformă esențiale, în detrimentul 
utilizatorilor comerciali care nu sunt 
controlați de gatekeeper.

ierarhizate în rezultatele comunicate de 
motoarele de căutare online sau care sunt 
integrate parțial sau pe deplin în rezultatele 
motoarelor de căutare online, în grupurile 
de rezultate specializate pe o anumită temă, 
afișate împreună cu rezultatele unui motor 
de căutare online, care sunt considerate sau 
utilizate de anumiți utilizatori finali drept 
un serviciu distinct sau suplimentar față de 
motorul de căutare online. Alte exemple 
sunt aplicațiile software care sunt 
distribuite prin intermediul magazinelor de 
aplicații software, produsele sau serviciile 
care beneficiază de vizibilitate și sunt 
afișate în fluxul de știri al unei rețele 
sociale, precum și produsele sau serviciile 
ierarhizate în rezultatele căutării sau afișate 
pe o platformă multilaterală. În situațiile 
menționate, gatekeeperul are un dublu rol, 
de intermediar pentru furnizorii terți și de 
furnizor direct al produselor sau serviciilor 
sale. În consecință, gatekeeperul respectiv 
are capacitatea de a submina în mod direct 
contestabilitatea pentru produsele sau 
serviciile din cadrul acestor servicii de 
platformă esențiale, în detrimentul 
utilizatorilor comerciali care nu sunt 
controlați de gatekeeper.

Or. en

Amendamentul 55
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) În astfel de situații, gatekeeperul nu 
ar trebui să aplice niciun fel de tratament 
diferențiat sau preferențial în ceea ce 
privește ierarhizarea realizată în cadrul 
serviciului de platformă esențial, prin 
mijloace juridice, comerciale sau tehnice, 
în favoarea produselor sau serviciilor pe 
care acesta le oferă în mod direct sau prin 

(49) În astfel de situații de conflict de 
interese, gatekeeperul nu ar trebui să 
încorporeze parțial sau integral un astfel 
de produs sau serviciu distinct în 
rezultatele sau grupurile de rezultate ale 
motoarelor de căutare online. 
Gatekeeperul își poate ierarhiza produsele 
sau serviciile, cu condiția să nu aplice 
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intermediul unui utilizator comercial pe 
care îl controlează. Pentru a asigura 
eficacitatea acestei obligații, ar trebui, de 
asemenea, să se asigure faptul că și 
condițiile care se aplică ierarhizării sunt 
în general echitabile. În acest context, 
ierarhizarea ar trebui să acopere toate 
formele de vizibilitate relativă, inclusiv 
afișarea, notarea, crearea de linkuri sau 
rezultatele vocale. Pentru a se garanta că 
această obligație este efectivă și nu poate 
fi eludată, ea ar trebui să se aplice, de 
asemenea, oricărei măsuri care ar putea 
avea un efect echivalent cu tratamentul 
diferențiat sau preferențial în cadrul 
ierarhizării. Orientările adoptate în 
temeiul articolului 5 din Regulamentul 
(UE) 2019/1150 ar trebui, de asemenea, 
să faciliteze punerea în aplicare și 
asigurarea respectării acestei obligații34

niciun fel de tratament diferențiat sau 
preferențial în ceea ce privește ierarhizarea 
realizată în cadrul serviciului de platformă 
esențial, prin mijloace juridice, comerciale 
sau tehnice, în favoarea produselor sau 
serviciilor pe care acesta le oferă în mod 
direct sau prin intermediul unui utilizator 
comercial pe care îl controlează sau cu 
care cooperează sau pe care îl preferă din 
orice alt motiv nelegat de relevanța 
produsului sau a serviciului. În special, 
dacă pagina de rezultate a motorului de 
căutare online a unui gatekeeper include 
ierarhizarea unor produse sau servicii 
separate în același format și în aceleași 
condiții de utilizare. În cazul în care acest 
lucru are loc în schimbul unei 
remunerații, pentru a se evita orice 
conflict de interese, produsul sau serviciul 
separat al gatekeeperului este tratat ca o 
entitate comercială separată și este viabil 
din punct de vedere comercial ca serviciu 
de sine stătător, oferit în afara serviciului 
de platformă esențial al gatekeeperului.

_________________
34 Comunicarea Comisiei: Orientări 
privind transparența ierarhizării în 
temeiul Regulamentului (UE) 2019/1150 
al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO C 424, 8.12.2020, p. 1).

Or. en

Amendamentul 56
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Gatekeeperii pot avea, de 
asemenea, un rol dublu ca dezvoltatori de 
sisteme de operare și producători de 
dispozitive, inclusiv în ceea ce privește 
funcționalitățile tehnice ale acestor 

(52) Gatekeeperii pot avea, de 
asemenea, un rol dublu ca dezvoltatori de 
sisteme de operare și producători de 
dispozitive, inclusiv în ceea ce privește 
funcționalitățile tehnice ale acestor 
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dispozitive. De exemplu, un gatekeeper 
care este producătorul unui dispozitiv poate 
restricționa accesul la unele dintre 
funcționalitățile acestui dispozitiv, cum ar 
fi tehnologia de comunicare în câmp 
apropiat și software-ul utilizat pentru 
operarea tehnologiei respective, care pot fi 
necesare pentru furnizarea efectivă a unui 
serviciu auxiliar de către gatekeeper, 
precum și de către orice furnizor terț 
potențial al unui astfel de serviciu auxiliar. 
Acest acces poate fi necesar, de asemenea, 
aplicațiilor software legate de serviciile 
auxiliare relevante pentru a oferi în mod 
eficace funcționalități similare cu cele 
oferite de gatekeeperi. Dacă acest dublu rol 
este utilizat într-un mod care împiedică 
furnizorii alternativi de servicii auxiliare 
sau de aplicații software să aibă acces, în 
condiții egale, la aceleași caracteristici ale 
sistemului de operare, hardware-ului sau 
software-ului care sunt disponibile sau 
utilizate pentru furnizarea oricăror servicii 
auxiliare de către gatekeeper, acest lucru ar 
putea submina în mod semnificativ 
inovarea de către furnizorii de servicii 
auxiliare, precum și alegerea acestor 
servicii auxiliare de către utilizatorii finali. 
Prin urmare, gatekeeperii ar trebui să fie 
obligați să asigure accesul în condiții egale 
și interoperabilitatea cu aceleași 
caracteristici ale sistemului de operare, ale 
hardware-ului sau ale software-ului care 
sunt disponibile sau utilizate pentru 
furnizarea oricăror servicii auxiliare de 
către gatekeeper.

dispozitive. De exemplu, un gatekeeper 
care este producătorul unui dispozitiv poate 
restricționa accesul la unele dintre 
funcționalitățile acestui dispozitiv, cum ar 
fi tehnologia de comunicare în câmp 
apropiat și software-ul utilizat pentru 
operarea tehnologiei respective, care pot fi 
necesare pentru furnizarea efectivă a unui 
serviciu auxiliar de către gatekeeper, 
precum și de către orice furnizor terț 
potențial al unui astfel de serviciu auxiliar. 
Acest acces poate fi necesar, de asemenea, 
aplicațiilor software legate de serviciile 
auxiliare relevante pentru a oferi în mod 
eficace funcționalități similare cu cele 
oferite de gatekeeperi. Dacă acest dublu rol 
este utilizat într-un mod care împiedică 
utilizatorii finali sau furnizorii alternativi 
de servicii auxiliare sau de aplicații 
software să aibă acces, în condiții egale, la 
aceleași caracteristici ale sistemului de 
operare, hardware-ului sau software-ului 
care sunt disponibile sau utilizate pentru 
furnizarea oricăror servicii auxiliare de 
către gatekeeper, acest lucru ar putea 
submina în mod semnificativ inovarea de 
către furnizorii de servicii auxiliare, 
precum și alegerea acestor servicii 
auxiliare de către utilizatorii finali. Prin 
urmare, gatekeeperii ar trebui să fie 
obligați să asigure accesul în condiții egale 
și interoperabilitatea cu aceleași 
caracteristici ale sistemului de operare, ale 
hardware-ului sau ale software-ului care 
sunt disponibile sau utilizate pentru 
furnizarea oricăror servicii auxiliare de 
către gatekeeper.

Or. en

Amendamentul 57
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 53



AM\1237090RO.docx 23/113 PE696.323v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Condițiile în care gatekeeperii 
furnizează servicii de publicitate online 
utilizatorilor comerciali, inclusiv agențiilor 
de publicitate și editorilor, sunt adesea 
netransparente și opace. Astfel, adesea 
agențiile de publicitate și editorii nu dispun 
de informații cu privire la efectul unui 
anumit anunț. Prin urmare, pentru a spori 
suplimentar echitatea, transparența și 
contestabilitatea serviciilor de publicitate 
online desemnate în temeiul prezentului 
regulament, precum și ale celor care sunt 
pe deplin integrate cu alte servicii de 
platformă esențiale ale aceluiași furnizor, 
gatekeeperii desemnați ar trebui să le ofere 
agențiilor de publicitate și editorilor, la 
cerere, acces gratuit la instrumentele de 
măsurare a performanței ale gatekeeperului 
și la informațiile necesare agenților de 
publicitate, agențiilor de publicitate care 
acționează în numele unei societăți care 
plasează publicitate și editorilor, pentru ca 
aceștia să poată efectua propria verificare 
independentă a furnizării serviciilor 
relevante de publicitate online.

(53) Condițiile în care gatekeeperii 
furnizează servicii de publicitate 
direcționată online bazată pe informații 
contextuale utilizatorilor comerciali, 
inclusiv agențiilor de publicitate și 
editorilor, sunt adesea netransparente și 
opace. Astfel, adesea agențiile de 
publicitate și editorii nu dispun de 
informații cu privire la efectul unui anumit 
anunț. Prin urmare, pentru a spori 
suplimentar echitatea, transparența și 
contestabilitatea serviciilor de publicitate 
online desemnate în temeiul prezentului 
regulament, precum și ale celor care sunt 
pe deplin integrate cu alte servicii de 
platformă esențiale ale aceluiași furnizor, 
gatekeeperii desemnați ar trebui să le ofere 
agențiilor de publicitate și editorilor, la 
cerere, acces gratuit la instrumentele de 
măsurare a performanței ale gatekeeperului 
în scopul publicității direcționate online 
bazate pe informații contextuale și la 
informațiile necesare agenților de 
publicitate, agențiilor de publicitate care 
acționează în numele unei societăți care 
plasează publicitate și editorilor, pentru ca 
aceștia să poată efectua propria verificare 
independentă a furnizării serviciilor 
relevante de publicitate online.

Or. en

Amendamentul 58
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Utilizatorii comerciali ai serviciilor 
esențiale ale marilor platforme oferite de 
gatekeeperi și utilizatorii finali ai acestor 
utilizatori comerciali furnizează și 
generează un volum mare de date, inclusiv 

(55) Utilizatorii comerciali ai serviciilor 
esențiale ale marilor platforme oferite de 
gatekeeperi și utilizatorii finali ai acestor 
utilizatori comerciali furnizează și 
generează un volum mare de date, inclusiv 
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datele rezultate din aceste utilizări. Pentru a 
se asigura accesul utilizatorilor comerciali 
la datele relevante astfel generate, 
gatekeeperul ar trebui, la cererea acestora, 
să permită accesul liber și gratuit la aceste 
date. Un astfel de acces ar trebui să fie 
acordat, de asemenea, terților cu care 
utilizatorul comercial a încheiat un contract 
și care acționează ca persoane 
împuternicite să prelucreze aceste date 
pentru utilizatorul comercial. Datele 
furnizate sau generate de aceiași utilizatori 
comerciali și de aceiași utilizatori finali ai 
utilizatorilor comerciali respectivi în 
contextul altor servicii furnizate de același 
gatekeeper pot fi vizate în cazul în care 
acest lucru este indisolubil legat de cererea 
relevantă. În acest scop, un gatekeeper nu 
ar trebui să impună limitări contractuale 
sau de altă natură pentru a împiedica 
accesul utilizatorilor comerciali la datele 
relevante și ar trebui să le permită 
utilizatorilor comerciali să ceară 
consimțământul utilizatorilor lor finali în 
ceea ce privește accesul la date și 
extragerea datelor, atunci când un astfel de 
consimțământ este necesar în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679 și al 
Directivei 2002/58/CE. Gatekeeperii ar 
trebui, de asemenea, să faciliteze accesul la 
aceste date în timp real prin intermediul 
unor măsuri tehnice adecvate, cum ar fi 
crearea unor interfețe de programare a 
aplicațiilor de înaltă calitate.

datele rezultate din aceste utilizări. Pentru a 
se asigura accesul utilizatorilor comerciali 
la datele relevante astfel generate, 
gatekeeperul ar trebui, la cererea acestora, 
să permită accesul liber și gratuit la date 
agregate și fără caracter personal. Un 
astfel de acces ar trebui să fie acordat, de 
asemenea, terților cu care utilizatorul 
comercial a încheiat un contract și care 
acționează ca persoane împuternicite să 
prelucreze aceste date pentru utilizatorul 
comercial. Datele furnizate sau generate de 
aceiași utilizatori comerciali și de aceiași 
utilizatori finali ai utilizatorilor comerciali 
respectivi în contextul altor servicii 
furnizate de același gatekeeper pot fi vizate 
în cazul în care acest lucru este indisolubil 
legat de cererea relevantă. În acest scop, un 
gatekeeper nu ar trebui să impună limitări 
contractuale sau de altă natură pentru a 
împiedica accesul utilizatorilor comerciali 
la datele relevante și ar trebui să le permită 
utilizatorilor comerciali să ceară 
consimțământul utilizatorilor lor finali în 
ceea ce privește accesul la date și 
extragerea datelor, atunci când un astfel de 
consimțământ este necesar în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679 și al 
Directivei 2002/58/CE. Gatekeeperii ar 
trebui, de asemenea, să faciliteze accesul la 
aceste date în timp real prin intermediul 
unor măsuri tehnice adecvate, cum ar fi 
crearea unor interfețe de programare a 
aplicațiilor de înaltă calitate.

Or. en

Amendamentul 59
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) În special, gatekeeperii care oferă 
acces la magazinele de aplicații software 

(57) În special, gatekeeperii care oferă 
acces la magazinele de aplicații software, 
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reprezintă un punct de acces important care 
le permite utilizatorilor comerciali să 
ajungă la utilizatorii finali. Având în 
vedere dezechilibrul dintre puterea de 
negociere a acestor gatekeeperi și cea a 
utilizatorilor comerciali ai magazinelor lor 
de aplicații software, gatekeeperii nu ar 
trebui să fie autorizați să impună condiții 
generale, inclusiv condiții de stabilire a 
prețurilor, care ar fi neloiale sau ar conduce 
la o diferențiere nejustificată. Stabilirea 
prețurilor sau alte condiții generale de 
acces ar trebui considerate neloiale în cazul 
în care conduc la un dezechilibru între 
drepturile și obligațiile impuse 
utilizatorilor comerciali, îi conferă 
gatekeeperului un avantaj disproporționat 
în raport cu serviciul furnizat de acesta 
utilizatorilor comerciali sau creează un 
dezavantaj pentru utilizatorii comerciali în 
ceea ce privește furnizarea acelorași 
servicii sau a unor servicii similare cu cele 
furnizate de gatekeeper. Următoarele 
criterii de referință pot servi drept repere 
pentru a stabili dacă condițiile generale de 
acces sunt echitabile: prețurile practicate 
sau condițiile impuse pentru servicii 
identice sau similare oferite de alți 
furnizori de magazine de aplicații software; 
prețurile practicate sau condițiile impuse de 
furnizorul magazinului de aplicații 
software pentru diferite servicii conexe sau 
similare sau pentru diferite tipuri de 
utilizatori finali; prețurile practicate sau 
condițiile impuse de furnizorul 
magazinului de aplicații software pentru 
același serviciu în regiuni geografice 
diferite; prețurile practicate sau condițiile 
impuse de furnizorul magazinului de 
aplicații software pentru același serviciu pe 
care gatekeeperul și-l oferă lui însuși. 
Această obligație nu ar trebui să instituie 
un drept de acces și nu ar trebui să aducă 
atingere capacității furnizorilor de 
magazine de aplicații software de a-și 
asuma responsabilitatea necesară pentru 
combaterea conținutului ilegal și nedorit, 
astfel cum se prevede în regulament [Actul 

motoare de căutare online și servicii de 
socializare online reprezintă un punct de 
acces important care le permite 
utilizatorilor comerciali să ajungă la 
utilizatorii finali, ceea ce poate avea un 
efect negativ asupra dreptului 
utilizatorilor finali de a primi și de a 
transmite informații și idei și, în cele din 
urmă, poate afecta pluralismul mass-
mediei. Având în vedere dezechilibrul 
dintre puterea de negociere a acestor 
gatekeeperi, pe de o parte, și cea a 
utilizatorilor comerciali ai magazinelor lor 
de aplicații software, în special atunci 
când accesează motoarele lor de căutare 
online și rețele sociale online, pe de altă 
parte, gatekeeperii nu ar trebui să fie 
autorizați să impună condiții generale, 
inclusiv condiții de stabilire a prețurilor, 
care ar fi neloiale sau ar conduce la o 
diferențiere nejustificată. Stabilirea 
prețurilor sau alte condiții generale de 
acces ar trebui considerate neloiale în cazul 
în care conduc la un dezechilibru între 
drepturile și obligațiile impuse 
utilizatorilor comerciali, îi conferă 
gatekeeperului un avantaj disproporționat 
în raport cu serviciul furnizat de acesta 
utilizatorilor comerciali sau creează un 
dezavantaj pentru utilizatorii comerciali în 
ceea ce privește furnizarea acelorași 
servicii sau a unor servicii similare cu cele 
furnizate de gatekeeper. Următoarele 
criterii de referință pot servi drept repere 
pentru a stabili dacă condițiile generale de 
acces sunt echitabile: prețurile practicate 
sau condițiile impuse pentru servicii 
identice sau similare oferite de alți 
furnizori de magazine de aplicații software; 
prețurile practicate sau condițiile impuse de 
furnizorul magazinului de aplicații 
software, motorul de căutare sau serviciul 
de rețea de socializare online pentru 
diferite servicii conexe sau similare sau 
pentru diferite tipuri de utilizatori finali; 
prețurile practicate sau condițiile impuse de 
furnizor pentru același serviciu în regiuni 
geografice diferite; prețurile practicate sau 
condițiile impuse de furnizorul 
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legislativ privind serviciile digitale]. magazinului de aplicații software pentru 
același serviciu pe care gatekeeperul și-l 
oferă lui însuși. Stabilirea echității 
condițiilor generale de acces ar trebui să 
permită ca fluxul de venituri al 
furnizorilor de conținut digital să fie mai 
transparent, în special în ceea ce privește 
veniturile obținute din publicitate, precum 
și în ceea ce privește distribuirea unor 
cote adecvate din venituri autorilor 
operelor încorporate în publicațiile de 
presă. Această obligație nu ar trebui să 
instituie un drept de acces și nu ar trebui să 
aducă atingere capacității furnizorilor de 
magazine de aplicații software de a-și 
asuma responsabilitatea necesară pentru 
combaterea conținutului ilegal și nedorit, 
astfel cum se prevede în regulament [Actul 
legislativ privind serviciile digitale].

Or. en

Amendamentul 60
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) În special, gatekeeperii care oferă 
acces la magazinele de aplicații software 
reprezintă un punct de acces important care 
le permite utilizatorilor comerciali să 
ajungă la utilizatorii finali. Având în 
vedere dezechilibrul dintre puterea de 
negociere a acestor gatekeeperi și cea a 
utilizatorilor comerciali ai magazinelor lor 
de aplicații software, gatekeeperii nu ar 
trebui să fie autorizați să impună condiții 
generale, inclusiv condiții de stabilire a 
prețurilor, care ar fi neloiale sau ar conduce 
la o diferențiere nejustificată. Stabilirea 
prețurilor sau alte condiții generale de 
acces ar trebui considerate neloiale în cazul 
în care conduc la un dezechilibru între 
drepturile și obligațiile impuse 

(57) Serviciile esențiale de platformă pe 
care le prestează gatekeeperii reprezintă 
un punct de acces important care le permite 
utilizatorilor comerciali să ajungă la 
utilizatorii finali. Având în vedere 
dezechilibrul dintre puterea de negociere a 
acestor gatekeeperi și cea a utilizatorilor 
comerciali, gatekeeperii nu ar trebui să fie 
autorizați să impună condiții generale, 
inclusiv condiții de stabilire a prețurilor, 
care ar fi neloiale sau ar conduce la o 
diferențiere nejustificată. Stabilirea 
prețurilor sau alte condiții generale de 
acces ar trebui considerate neloiale în cazul 
în care conduc la un dezechilibru între 
drepturile și obligațiile impuse 
utilizatorilor comerciali, îi conferă 
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utilizatorilor comerciali, îi conferă 
gatekeeperului un avantaj disproporționat 
în raport cu serviciul furnizat de acesta 
utilizatorilor comerciali sau creează un 
dezavantaj pentru utilizatorii comerciali în 
ceea ce privește furnizarea acelorași 
servicii sau a unor servicii similare cu cele 
furnizate de gatekeeper. Următoarele 
criterii de referință pot servi drept repere 
pentru a stabili dacă condițiile generale de 
acces sunt echitabile: prețurile practicate 
sau condițiile impuse pentru servicii 
identice sau similare oferite de alți 
furnizori de magazine de aplicații 
software; prețurile practicate sau condițiile 
impuse de furnizorul magazinului de 
aplicații software pentru diferite servicii 
conexe sau similare sau pentru diferite 
tipuri de utilizatori finali; prețurile 
practicate sau condițiile impuse de 
furnizorul magazinului de aplicații 
software pentru același serviciu în regiuni 
geografice diferite; prețurile practicate sau 
condițiile impuse de furnizorul 
magazinului de aplicații software pentru 
același serviciu pe care gatekeeperul și-l 
oferă lui însuși. Această obligație nu ar 
trebui să instituie un drept de acces și nu ar 
trebui să aducă atingere capacității 
furnizorilor de magazine de aplicații 
software de a-și asuma responsabilitatea 
necesară pentru combaterea conținutului 
ilegal și nedorit, astfel cum se prevede în 
regulament [Actul legislativ privind 
serviciile digitale].

gatekeeperului un avantaj disproporționat 
în raport cu serviciul furnizat de acesta 
utilizatorilor comerciali sau creează un 
dezavantaj pentru utilizatorii comerciali în 
ceea ce privește furnizarea acelorași 
servicii sau a unor servicii similare cu cele 
furnizate de gatekeeper. Următoarele 
criterii de referință pot servi drept repere 
pentru a stabili dacă condițiile generale de 
acces sunt echitabile: prețurile practicate 
sau condițiile impuse pentru servicii 
identice sau similare oferite de un alt 
furnizor de servicii de platformă esențiale; 
prețurile practicate sau condițiile impuse 
pentru diferite servicii conexe sau similare 
sau pentru diferite tipuri de utilizatori 
finali; prețurile practicate sau condițiile 
impuse de furnizorul de servicii de 
platformă esențiale pentru același serviciu 
în regiuni geografice diferite; prețurile 
practicate sau condițiile impuse pentru 
același serviciu ca și cel oferit de 
gatekeeper. Această obligație nu ar trebui 
să instituie un drept de acces și nu ar trebui 
să aducă atingere capacității lor de a-și 
asuma responsabilitatea necesară pentru 
combaterea conținutului ilegal și nedorit, 
astfel cum se prevede în regulament [Actul 
legislativ privind serviciile digitale].

Or. fr

Amendamentul 61
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) În special, gatekeeperii care oferă (57) Gatekeeperii care oferă acces la 
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acces la magazinele de aplicații software 
reprezintă un punct de acces important care 
le permite utilizatorilor comerciali să 
ajungă la utilizatorii finali. Având în 
vedere dezechilibrul dintre puterea de 
negociere a acestor gatekeeperi și cea a 
utilizatorilor comerciali ai magazinelor lor 
de aplicații software, gatekeeperii nu ar 
trebui să fie autorizați să impună condiții 
generale, inclusiv condiții de stabilire a 
prețurilor, care ar fi neloiale sau ar conduce 
la o diferențiere nejustificată. Stabilirea 
prețurilor sau alte condiții generale de 
acces ar trebui considerate neloiale în cazul 
în care conduc la un dezechilibru între 
drepturile și obligațiile impuse 
utilizatorilor comerciali, îi conferă 
gatekeeperului un avantaj disproporționat 
în raport cu serviciul furnizat de acesta 
utilizatorilor comerciali sau creează un 
dezavantaj pentru utilizatorii comerciali în 
ceea ce privește furnizarea acelorași 
servicii sau a unor servicii similare cu cele 
furnizate de gatekeeper. Următoarele 
criterii de referință pot servi drept repere 
pentru a stabili dacă condițiile generale de 
acces sunt echitabile: prețurile practicate 
sau condițiile impuse pentru servicii 
identice sau similare oferite de alți 
furnizori de magazine de aplicații 
software; prețurile practicate sau condițiile 
impuse de furnizorul magazinului de 
aplicații software pentru diferite servicii 
conexe sau similare sau pentru diferite 
tipuri de utilizatori finali; prețurile 
practicate sau condițiile impuse de 
furnizorul magazinului de aplicații 
software pentru același serviciu în regiuni 
geografice diferite; prețurile practicate sau 
condițiile impuse de furnizorul 
magazinului de aplicații software pentru 
același serviciu pe care gatekeeperul și-l 
oferă lui însuși. Această obligație nu ar 
trebui să instituie un drept de acces și nu ar 
trebui să aducă atingere capacității 
furnizorilor de magazine de aplicații 
software de a-și asuma responsabilitatea 
necesară pentru combaterea conținutului 
ilegal și nedorit, astfel cum se prevede în 

serviciile de platformă esențiale reprezintă 
un punct de acces important care le permite 
utilizatorilor comerciali să ajungă la 
utilizatorii finali. Având în vedere 
dezechilibrul dintre puterea de negociere a 
acestor gatekeeperi și cea a utilizatorilor 
comerciali ai serviciilor lor de platformă 
esențiale, gatekeeperii nu ar trebui să fie 
autorizați să impună condiții generale, 
inclusiv condiții de stabilire a prețurilor, 
care ar fi neloiale sau ar conduce la o 
diferențiere nejustificată. Stabilirea 
prețurilor sau alte condiții generale de 
acces ar trebui considerate neloiale în cazul 
în care conduc la un dezechilibru între 
drepturile și obligațiile impuse 
utilizatorilor comerciali, îi conferă 
gatekeeperului un avantaj disproporționat 
în raport cu serviciul furnizat de acesta 
utilizatorilor comerciali sau creează un 
dezavantaj pentru utilizatorii comerciali în 
ceea ce privește furnizarea acelorași 
servicii sau a unor servicii similare cu cele 
furnizate de gatekeeper. Următoarele 
criterii de referință pot servi drept repere 
pentru a stabili dacă condițiile generale de 
acces sunt echitabile: prețurile practicate 
sau condițiile impuse pentru servicii 
identice sau similare oferite de alți 
furnizori de servicii de platformă 
esențiale; prețurile practicate sau condițiile 
impuse de furnizorul magazinului de 
aplicații software pentru diferite servicii 
conexe sau similare sau pentru diferite 
tipuri de utilizatori finali; prețurile 
practicate sau condițiile impuse de 
furnizorul de servicii de platformă 
esențiale pentru același serviciu în regiuni 
geografice diferite; prețurile practicate sau 
condițiile impuse de furnizorul serviciilor 
de platformă esențiale pentru același 
serviciu pe care gatekeeperul și-l oferă lui 
însuși. Această obligație nu ar trebui să 
instituie un drept de acces și nu ar trebui să 
aducă atingere capacității furnizorilor de 
servicii de platformă esențiale de a-și 
asuma responsabilitatea necesară pentru 
combaterea conținutului ilegal și nedorit, 
astfel cum se prevede în regulament [Actul 
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regulament [Actul legislativ privind 
serviciile digitale].

legislativ privind serviciile digitale].

Or. en

Amendamentul 62
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru ca obligațiile prevăzute de 
prezentul regulament să fie eficace și, în 
același timp, să se limiteze la ceea ce este 
necesar pentru a asigura contestabilitatea și 
a combate efectele negative ale 
comportamentului inechitabil al 
gatekeeperilor, este important ca aceste 
obligații să fie definite și delimitate în mod 
clar, astfel încât gatekeeperul să fie în 
măsură să li se conformeze imediat, cu 
respectarea deplină a Regulamentului (UE) 
2016/679 și a Directivei 2002/58/CE, a 
protecției consumatorilor, a securității 
cibernetice și a siguranței produselor. 
Gatekeeperii ar trebui să asigure 
conformitatea cu prezentul regulament de 
la stadiul conceperii. Prin urmare, măsurile 
necesare ar trebui să fie integrate, în 
măsura posibilului și atunci când este 
relevant, în proiectarea tehnologică de 
către gatekeeperi. Cu toate acestea, în 
anumite cazuri poate fi oportun ca, în urma 
unui dialog cu gatekeeperul în cauză, 
Comisia să precizeze mai în detaliu unele 
dintre măsurile pe care ar trebui să le 
adopte gatekeeperul în cauză pentru a se 
conforma efectiv obligațiilor care sunt 
susceptibile să fie clarificate suplimentar. 
Posibilitatea unui dialog de reglementare 
ar trebui să faciliteze respectarea 
regulamentului de către gatekeeperi și să 
accelereze punerea în aplicare corectă a 
regulamentului.

(58) Pentru ca obligațiile prevăzute de 
prezentul regulament să fie eficace și, în 
același timp, să se limiteze la ceea ce este 
necesar pentru a asigura contestabilitatea și 
a combate efectele negative ale 
comportamentului inechitabil al 
gatekeeperilor, este important ca aceste 
obligații să fie definite și delimitate în mod 
clar, astfel încât gatekeeperul să fie în 
măsură să li se conformeze imediat, cu 
respectarea deplină a Regulamentului (UE) 
2016/679 și a Directivei 2002/58/CE, a 
protecției consumatorilor, a securității 
cibernetice și a siguranței produselor. 
Gatekeeperii ar trebui să asigure 
conformitatea cu prezentul regulament de 
la stadiul conceperii. Prin urmare, măsurile 
necesare ar trebui să fie integrate, în 
măsura posibilului și atunci când este 
relevant, în proiectarea tehnologică de 
către gatekeeperi. Cu toate acestea, în 
anumite cazuri poate fi oportun ca, în urma 
unui dialog cu gatekeeperul în cauză, 
Comisia să precizeze mai în detaliu unele 
dintre măsurile pe care ar trebui să le 
adopte gatekeeperul în cauză pentru a se 
conforma efectiv obligațiilor care sunt 
susceptibile să fie clarificate suplimentar.
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Or. en

Amendamentul 63
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) În circumstanțe excepționale 
justificate de motive limitate legate de 
moralitatea publică, sănătatea publică sau 
siguranța publică, Comisia ar trebui să 
poată decide ca obligația în cauză să nu se 
aplice unui anumit serviciu de platformă 
esențial. Efectul negativ asupra acestor 
interese publice poate indica faptul că, într-
un anumit caz excepțional, costul pentru 
societate în ansamblu al impunerii unei 
anumite obligații ar fi prea ridicat și, prin 
urmare, disproporționat. Dialogul de 
reglementare pentru a facilita 
conformitatea cu condițiile limitate pentru 
suspendare și exceptare ar trebui să asigure 
proporționalitatea obligațiilor prevăzute în 
prezentul regulament, fără a submina 
efectele ex ante preconizate asupra echității 
și a contestabilității.

(60) În circumstanțe excepționale 
justificate de motive limitate legate de 
moralitatea publică, sănătatea publică sau 
siguranța publică, Comisia ar trebui să 
poată decide ca obligația în cauză să nu se 
aplice unui anumit serviciu de platformă 
esențial. Efectul negativ asupra acestor 
interese publice poate indica faptul că, într-
un anumit caz excepțional, costul pentru 
societate în ansamblu al impunerii unei 
anumite obligații ar fi prea ridicat și, prin 
urmare, disproporționat. Dialogul de 
reglementare pentru a facilita 
conformitatea cu condițiile limitate pentru 
suspendare și exceptare ar trebui să asigure 
proporționalitatea obligațiilor prevăzute în 
prezentul regulament, fără a submina 
efectele ex ante preconizate asupra echității 
și a contestabilității. Participanții, agenda 
și rezultatele dialogului în materie de 
reglementare ar trebui să fie făcute 
publice. Dialogul în materie de 
reglementare în sine nu ar trebui să 
dureze mai mult de 6 luni. 

Or. en

Amendamentul 64
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(60) În circumstanțe excepționale 
justificate de motive limitate legate de 
moralitatea publică, sănătatea publică sau 
siguranța publică, Comisia ar trebui să 
poată decide ca obligația în cauză să nu se 
aplice unui anumit serviciu de platformă 
esențial. Efectul negativ asupra acestor 
interese publice poate indica faptul că, într-
un anumit caz excepțional, costul pentru 
societate în ansamblu al impunerii unei 
anumite obligații ar fi prea ridicat și, prin 
urmare, disproporționat. Dialogul de 
reglementare pentru a facilita 
conformitatea cu condițiile limitate pentru 
suspendare și exceptare ar trebui să asigure 
proporționalitatea obligațiilor prevăzute în 
prezentul regulament, fără a submina 
efectele ex ante preconizate asupra echității 
și a contestabilității.

(60) În circumstanțe excepționale 
justificate de motive limitate legate de 
sănătatea publică sau siguranța publică, 
Comisia ar trebui să poată decide ca 
obligația în cauză să nu se aplice unui 
anumit serviciu de platformă esențial. 
Efectul negativ asupra acestor interese 
publice poate indica faptul că, într-un 
anumit caz excepțional, costul pentru 
societate în ansamblu al impunerii unei 
anumite obligații ar fi prea ridicat și, prin 
urmare, disproporționat. Dialogul de 
reglementare pentru a facilita 
conformitatea cu condițiile limitate pentru 
suspendare și exceptare ar trebui să asigure 
proporționalitatea obligațiilor prevăzute în 
prezentul regulament, fără a submina 
efectele ex ante preconizate asupra echității 
și a contestabilității.

Or. en

Amendamentul 65
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) Serviciile și practicile din cadrul 
serviciilor de platformă esențiale și al 
piețelor pe care acestea intervin se pot 
schimba rapid și într-o măsură 
semnificativă. Pentru a se asigura faptul că 
prezentul regulament rămâne de actualitate 
și oferă un răspuns normativ eficace și 
global la problemele legate de gatekeeperi, 
este important să se prevadă o revizuire 
periodică a listelor de servicii de platformă 
esențiale, precum și a obligațiilor 
prevăzute în prezentul regulament. Acest 
lucru este important în special pentru a se 
asigura identificarea comportamentelor 
care pot limita contestabilitatea serviciilor 
de platformă esențiale sau care sunt 
neloiale. Deși este important să se 

(65) Serviciile și practicile din cadrul 
serviciilor de platformă esențiale și al 
piețelor pe care acestea intervin se pot 
schimba rapid și într-o măsură 
semnificativă. Comisia va trebui, poate, să 
evalueze în curând dacă este necesară 
adăugarea unor noi servicii, cum ar fi 
serviciile bazate pe voce, pe lista 
serviciilor de platformă esențiale. Pentru a 
se asigura faptul că prezentul regulament 
rămâne de actualitate și oferă un răspuns 
normativ eficace și global la problemele 
legate de gatekeeperi, este important să se 
prevadă o revizuire periodică a listelor de 
servicii de platformă esențiale. Deși este 
important să se efectueze o revizuire 
periodică, având în vedere caracterul 



PE696.323v01-00 32/113 AM\1237090RO.docx

RO

efectueze o revizuire periodică, având în 
vedere caracterul dinamic al sectorului 
digital, pentru a asigura securitatea juridică 
în ceea ce privește condițiile de 
reglementare, orice revizuire ar trebui 
efectuată într-un interval de timp rezonabil 
și adecvat. De asemenea, investigațiile de 
piață ar trebui să asigure faptul că Comisia 
dispune de elemente de probă solide pe 
baza cărora să poată evalua dacă ar trebui 
să propună modificarea prezentului 
regulament pentru a extinde sau a detalia 
suplimentar listele de servicii de platformă 
esențiale. Investigațiile ar trebui să asigure 
faptul că Comisia dispune de elemente de 
probă solide pe baza cărora să poată evalua 
dacă ar trebui să propună modificarea 
obligațiilor prevăzute în prezentul 
regulament sau dacă ar trebui să adopte un 
act delegat pentru a actualiza aceste 
obligații.

dinamic al sectorului digital, pentru a 
asigura securitatea juridică în ceea ce 
privește condițiile de reglementare, orice 
revizuire ar trebui efectuată într-un interval 
de timp rezonabil și adecvat. De asemenea, 
investigațiile de piață ar trebui să asigure 
faptul că Comisia dispune de elemente de 
probă solide pe baza cărora să poată evalua 
dacă ar trebui să propună modificarea 
prezentului regulament pentru a extinde 
sau a detalia suplimentar listele de servicii 
de platformă esențiale. Investigațiile ar 
trebui să asigure faptul că Comisia dispune 
de elemente de probă solide pe baza cărora 
să poată evalua dacă ar trebui să propună 
modificarea obligațiilor prevăzute în 
prezentul regulament sau dacă ar trebui să 
adopte un act delegat pentru a actualiza 
aceste obligații.

Or. en

Amendamentul 66
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Considerentul 79 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament respectă drepturile 
fundamentale și principiile consacrate în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special la articolele 16, 47 și 
50. În consecință, prezentul regulament ar 
trebui interpretat și aplicat cu privire la 
aceste drepturi și principii

Prezentul regulament respectă drepturile 
fundamentale și principiile consacrate în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special la articolele 11, 16, 47 
și 50. În consecință, prezentul regulament 
ar trebui interpretat și aplicat cu privire la 
aceste drepturi și principii.

Or. en

Amendamentul 67
Gwendoline Delbos-Corfield
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Propunere de regulament
Considerentul 79 – paragraful1 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1) Comisia ia măsuri pentru a 
asigura respectarea prezentului 
regulament într-un interval de timp 
adecvat, cu termene obligatorii din punct 
de vedere juridic. Când adoptă o decizie 
de neconformitate, Comisia are dreptul să 
precizeze măsurile pe care trebuie să le ia 
gatekeeperul pentru a garanta că își 
respectă efectiv obligațiile. Printre acestea 
s-ar putea număra, pe lângă un ordin de 
încetare, orice măsură proporțională de 
restabilire a contestabilității pieței acolo 
unde aceasta a fost afectată de faptul că 
gatekeeperul nu a respectat prezentul 
regulament. Comisia are dreptul, după 
caz, să solicite ca măsurile să fie testate, 
inclusiv testate A/B, în vederea optimizării 
eficacității lor. Comisia revizuiește 
periodic măsurile adoptate pentru a 
asigura respectarea de către gatekeeper a 
obligațiilor care îi revin în temeiul 
articolelor 5 și 6 și, dacă constată că 
măsurile nu sunt eficace, Comisia are 
dreptul de a cere modificarea lor.

Or. en

Amendamentul 68
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament stabilește 
norme armonizate de asigurare a unor piețe 
contestabile și echitabile în sectorul digital 
din întreaga Uniune unde sunt prezenți 
gatekeeperi.

1. Scopul prezentului regulament este 
de a contribui la buna funcționare a pieței 
interne stabilind norme armonizate de 
asigurare a unor piețe contestabile și 
echitabile în sectorul digital din întreaga 
Uniune unde sunt prezenți gatekeeperi.



PE696.323v01-00 34/113 AM\1237090RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 69
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special la articolele 7, 8, 11 și 47. În 
consecință, prezentul regulament se 
interpretează și se aplică cu respectarea 
acestor drepturi și principii.

Or. en

Amendamentul 70
Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prezentul regulament nu aduce 
atingere Regulamentului (UE) 2016/679 
și Directivei 2002/58/CE, și nu 
particularizează, nici nu modifică aceste 
acte legislative.

Or. en

Amendamentul 71
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prezentul regulament completează 
și nu aduce atingere Regulamentului 
(UE) 2016/679 și Directivei 2002/58/CE.

Or. en

Amendamentul 72
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prezentul regulament nu aduce 
atingere Regulamentului (UE) 2016/679 
și nici Directivei 2002/58/CE.

Or. en

Amendamentul 73
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre nu le impun 
gatekeeperilor obligații suplimentare prin 
acte cu putere de lege, reglementări sau 
acțiuni administrative în scopul asigurării 
unor piețe contestabile și echitabile. Acest 
lucru nu aduce atingere normelor care 
urmăresc alte interese publice legitime, în 
conformitate cu dreptul Uniunii. În 
special, nicio dispoziție a prezentului 
regulament nu împiedică statele membre să 
impună obligații, compatibile cu dreptul 
Uniunii, întreprinderilor, inclusiv 
furnizorilor de servicii de platformă 
esențiale, în cazul în care aceste obligații 
nu au legătură cu întreprinderile relevante 

5. Nicio dispoziție a prezentului 
regulament nu împiedică statele membre să 
impună obligații, compatibile cu dreptul 
Uniunii, întreprinderilor, inclusiv 
furnizorilor de servicii de platformă 
esențiale, în cazul în care aceste obligații 
nu au legătură cu întreprinderile relevante 
care au statut de gatekeeper în sensul 
prezentului regulament, pentru a proteja 
consumatorii sau pentru a combate actele 
de concurență neloială.
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care au statut de gatekeeper în sensul 
prezentului regulament, pentru a proteja 
consumatorii sau pentru a combate actele 
de concurență neloială.

Or. en

Amendamentul 74
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre nu le impun 
gatekeeperilor obligații suplimentare prin 
acte cu putere de lege, reglementări sau 
acțiuni administrative în scopul asigurării 
unor piețe contestabile și echitabile. Acest 
lucru nu aduce atingere normelor care 
urmăresc alte interese publice legitime, în 
conformitate cu dreptul Uniunii. În special, 
nicio dispoziție a prezentului regulament 
nu împiedică statele membre să impună 
obligații, compatibile cu dreptul Uniunii, 
întreprinderilor, inclusiv furnizorilor de 
servicii de platformă esențiale, în cazul în 
care aceste obligații nu au legătură cu 
întreprinderile relevante care au statut de 
gatekeeper în sensul prezentului 
regulament, pentru a proteja 
consumatorii sau pentru a combate actele 
de concurență neloială.

5. Statele membre nu le impun 
gatekeeperilor obligații suplimentare prin 
acte cu putere de lege, reglementări sau 
acțiuni administrative în scopul asigurării 
unor piețe contestabile și echitabile. Acest 
lucru nu aduce atingere normelor care 
urmăresc alte interese publice legitime, în 
conformitate cu dreptul Uniunii. În special, 
nicio dispoziție a prezentului regulament 
nu împiedică statele membre să impună 
obligații care urmăresc un obiectiv legitim 
de interes public.

Or. fr

Amendamentul 75
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
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5. Statele membre nu le impun 
gatekeeperilor obligații suplimentare prin 
acte cu putere de lege, reglementări sau 
acțiuni administrative în scopul asigurării 
unor piețe contestabile și echitabile. Acest 
lucru nu aduce atingere normelor care 
urmăresc alte interese publice legitime, în 
conformitate cu dreptul Uniunii. În special, 
nicio dispoziție a prezentului regulament 
nu împiedică statele membre să impună 
obligații, compatibile cu dreptul Uniunii, 
întreprinderilor, inclusiv furnizorilor de 
servicii de platformă esențiale, în cazul în 
care aceste obligații nu au legătură cu 
întreprinderile relevante care au statut de 
gatekeeper în sensul prezentului 
regulament, pentru a proteja consumatorii 
sau pentru a combate actele de concurență 
neloială.

5. Pentru a evita fragmentarea pieței 
interne, statele membre nu le impun 
gatekeeperilor obligații suplimentare prin 
acte cu putere de lege, reglementări sau 
acțiuni administrative în scopul asigurării 
unor piețe contestabile și echitabile. Acest 
lucru nu aduce atingere normelor care 
urmăresc alte interese publice legitime, în 
conformitate cu dreptul Uniunii. În special, 
nicio dispoziție a prezentului regulament 
nu împiedică statele membre să impună 
obligații, compatibile cu dreptul Uniunii, 
întreprinderilor, inclusiv furnizorilor de 
servicii de platformă esențiale, în cazul în 
care aceste obligații nu au legătură cu 
întreprinderile relevante care au statut de 
gatekeeper în sensul prezentului 
regulament, pentru a proteja consumatorii 
sau pentru a combate actele de concurență 
neloială.

Or. en

Amendamentul 76
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Prezentul regulament nu aduce 
atingere aplicării articolelor 101 și 102 din 
TFUE. De asemenea, acesta nu aduce 
atingere aplicării: normelor naționale care 
interzic acordurile anticoncurențiale, 
deciziile asociațiilor de întreprinderi, 
practicile concertate și abuzurile de poziție 
dominantă; normelor naționale în materie 
de concurență care interzic alte forme de 
comportament unilateral, în măsura în care 
acestea sunt aplicate altor întreprinderi 
decât gatekeeperii sau care impun 
obligații suplimentare gatekeeperilor; 
Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al 
Consiliului38și normele naționale privind 
controlul concentrărilor economice; 

6. Prezentul regulament nu aduce 
atingere aplicării articolelor 101 și 102 din 
TFUE. De asemenea, acesta nu aduce 
atingere aplicării: normelor naționale care 
interzic acordurile anticoncurențiale, 
deciziile asociațiilor de întreprinderi, 
practicile concertate și abuzurile de poziție 
dominantă; normelor naționale în materie 
de concurență care interzic alte forme de 
comportament unilateral, în măsura în care 
aceste norme nu au legătură cu 
întreprinderile relevante care au statut de 
gatekeeper în sensul prezentului 
regulament; Regulamentului (CE) nr. 
139/200438 al Consiliului și normelor 
naționale privind controlul concentrărilor 
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Regulamentele (UE) 2019/1150 și (UE) 
…./.. ale Parlamentului European și ale 
Consiliului39.

economice; Regulamentele (UE) 
2019/1150 și (UE) …./.. ale Parlamentului 
European și ale Consiliului39.

_________________ _________________
38 Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al 
Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind 
controlul concentrărilor economice între 
întreprinderi (Regulamentul CE privind 
concentrările economice) (JO L 24, 
29.1.2004, p. 1).

38 Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al 
Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind 
controlul concentrărilor economice între 
întreprinderi (Regulamentul CE privind 
concentrările economice, JO L 24, 
29.1.2004, p. 1).

39 Regulamentul (UE) …/.. al 
Parlamentului European și al Consiliului – 
propunere privind o piață unică pentru 
serviciile digitale (Actul legislativ privind 
serviciile digitale) și de modificare a 
Directivei 2000/31/CE.

39 Regulamentul (UE) …/.. al 
Parlamentului European și al Consiliului – 
propunere privind o piață unică pentru 
serviciile digitale (Actul legislativ privind 
serviciile digitale) și de modificare a 
Directivei 2000/31/CE.

Or. en

Amendamentul 77
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Prezentul regulament completează 
și nu aduce atingere nici Regulamentului 
(UE) 2016/679 și nici Directivei 
2002/58/CE. Prezentul regulament nu 
precizează sau nu înlocuiește niciuna 
dintre obligațiile serviciilor de platformă 
esențiale în temeiul Regulamentului (UE) 
2016/679 și al Directivei 2002/58/CE.

Or. en

Amendamentul 78
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) serviciile de publicitate, inclusiv 
orice rețea de publicitate, schimburi 
publicitare și orice alt serviciu de 
intermediere publicitară, prestat de un 
furnizor al oricăruia dintre serviciile de 
platformă esențiale enumerate la literele (a) 
– (g);

(h) serviciile de publicitate, inclusiv 
orice rețea de publicitate, schimburi 
publicitare și orice alt serviciu de 
intermediere publicitară, prestat de un 
furnizor, în cazul în care întreprinderea 
căreia îi aparține este și furnizor al 
oricăruia dintre serviciile de platformă 
esențiale enumerate la literele (a) – (g);

Or. en

Amendamentul 79
Geoffroy Didier
în numele Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) (j) asistenții vocali.

Or. fr

Amendamentul 80
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) asistența vocală;

Or. en

Amendamentul 81
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
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Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) browserele;

Or. en

Amendamentul 82
Geoffroy Didier
în numele Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) (i) browserele;

Or. fr

Amendamentul 83
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Proiectele necomerciale, fără scop 
lucrativ, de colaborare, organizate pe bază 
de voluntariat, nu ar trebui considerate 
servicii esențiale.

Or. en

Amendamentul 84
Fabienne Keller

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) „utilizator activ” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică care 
utilizează servicii de platformă esențiale și 
care a salvat, pe o platformă și pe termen 
lung, date cu caracter personal sub forma 
unui profil sau cont al utilizatorului 
respectiv sau sub o formă similară;

Or. en

Amendamentul 85
Geoffroy Didier
în numele Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) „browser” înseamnă software 
folosit de utilizatorii PC-urilor client, ai 
dispozitivelor mobile și ai altor dispozitive 
pentru a accesa și a interacționa cu 
conținutul web găzduit pe servere 
conectate la rețele precum internetul.

Or. fr

Amendamentul 86
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) „consimțământul” persoanei 
vizate înseamnă orice manifestare liberă, 
specifică, informată și lipsită de 
ambiguitate a voinței persoanei vizate, 
conform definiției de la articolul 4 
punctul 11 din Regulamentul (UE) 
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2016/679.

Or. en

Amendamentul 87
Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) „consimțământ” înseamnă 
manifestare a voinței persoanei vizate, 
conform definiției de la articolul 4 
punctul 11 din Regulamentul (UE) 
2016/679.

Or. en

Amendamentul 88
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) „creare de profiluri” înseamnă 
creare de profiluri conform definiției de la 
articolul 4 punctul 2 din Regulamentul 
(UE) 2016/679;

Or. en

Amendamentul 89
Geoffroy Didier
în numele Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

23b. „asistent vocal” înseamnă o 
aplicație software care are capacități de 
dialog oral cu un utilizator în limbaj 
natural și care servește de intermediar 
între utilizatorii finali și utilizatorii 
profesionali ai aplicațiilor bazate pe voce.

Or. fr

Amendamentul 90
Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) „creare de profiluri” înseamnă 
orice formă de prelucrare automată a 
datelor cu caracter personal, conform 
definiției de la articolul 4 punctul 4 din 
Regulamentul (UE) 2016/679;

Or. en

Amendamentul 91
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) „consimțământul” persoanei 
vizate înseamnă consimțământ astfel cum 
este definit la articolul 4 alineatul (11) din 
Regulamentul (UE) 2016/679;

Or. en

Amendamentul 92
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Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23c) „portabilitatea datelor” înseamnă 
dreptul unei persoane vizate de a primi 
datele cu caracter personal care o privesc 
pe care le-a furnizat unui operator, într-
un format structurat, utilizat în mod 
curent și prelucrabil automat, precum și 
dreptul de a transmite datele respective 
unui alt operator, astfel cum se prevede la 
articolul 20 din Regulamentul (UE) 
2016/679.

Or. en

Amendamentul 93
Tom Vandendriessche

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un furnizor de servicii de 
platformă esențiale este desemnat drept 
gatekeeper dacă:

eliminat

(a) are un impact semnificativ asupra 
pieței interne;
(b) operează un serviciu de platformă 
esențial care servește drept portal 
important prin care utilizatorii comerciali 
ajung la utilizatorii finali și
(c) beneficiază de o poziție solidă și 
durabilă în ceea ce privește operațiunile 
sale sau este previzibil că va beneficia de 
o astfel de poziție în viitorul apropiat.

Or. en
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Justificare

Articol redundant, vag și inutil din punct de vedere juridic.

Amendamentul 94
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un furnizor de servicii de platformă 
esențiale este desemnat drept gatekeeper 
dacă:

1. Un furnizor de servicii de platformă 
esențiale este desemnat drept gatekeeper 
dacă îndeplinește două din criteriile 
următoare:

Or. en

Amendamentul 95
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un furnizor de servicii de 
platformă esențiale este desemnat drept 
gatekeeper dacă:

1. O întreprindere este desemnată 
drept gatekeeper dacă:

Or. en

Amendamentul 96
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) operează un serviciu de platformă 
esențial care servește drept portal important 
prin care utilizatorii comerciali ajung la 

(b) operează un serviciu de platformă 
esențial care servește drept portal important 
prin care utilizatorii comerciali sau 



PE696.323v01-00 46/113 AM\1237090RO.docx

RO

utilizatorii finali și utilizatorii finali ajung la alți utilizatori 
comerciali sau finali; și

Or. en

Amendamentul 97
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) operează un serviciu de platformă 
esențial care servește drept portal important 
prin care utilizatorii comerciali ajung la 
utilizatorii finali și

(b) oferă un serviciu de platformă 
esențial care servește drept portal important 
prin care utilizatorii comerciali ajung la 
utilizatorii finali; și

Or. en

Amendamentul 98
Tom Vandendriessche

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se consideră că un furnizor de 
servicii de platformă esențiale 
îndeplinește:

2. Un furnizor de servicii de platformă 
esențiale este desemnat drept gatekeeper:

Or. en

Justificare

Articolul 2 precizează când se aplică definiția gatekeeperului, ceea ce este suficient.

Amendamentul 99
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se consideră că un furnizor de 
servicii de platformă esențiale 
îndeplinește:

2. Se consideră că o întreprindere 
îndeplinește:

Or. en

Amendamentul 100
Tom Vandendriessche

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerința de la alineatul (1) litera (a) 
în cazul în care întreprinderea căreia îi 
aparține realizează o cifră de afaceri anuală 
în SEE mai mare sau egală cu 6,5 miliarde 
EUR în ultimele trei exerciții financiare 
sau în cazul în care capitalizarea bursieră 
medie sau valoarea justă de piață 
echivalentă a întreprinderii căreia îi 
aparține a fost de cel puțin 65 de miliarde 
EUR în ultimul exercițiu financiar și 
furnizează un serviciu de platformă esențial 
în cel puțin trei state membre;

(a) dacă întreprinderea căreia îi 
aparține realizează o cifră de afaceri anuală 
în SEE mai mare sau egală cu 6,5 miliarde 
EUR în ultimele trei exerciții financiare 
sau în cazul în care capitalizarea bursieră 
medie sau valoarea justă de piață 
echivalentă a întreprinderii căreia îi 
aparține a fost de cel puțin 65 de miliarde 
EUR în ultimul exercițiu financiar și 
furnizează un serviciu de platformă esențial 
în cel puțin trei state membre;

Or. en

Amendamentul 101
Tom Vandendriessche

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerința de la alineatul (1) litera (b) 
în cazul în care furnizează un serviciu de 
platformă esențial care are lunar peste 45 
de milioane de utilizatori finali activi 
stabiliți în Uniune sau aflați pe teritoriul 

(b) și dacă furnizează pentru fiecare 
dintre ultimele trei exerciții financiare un 
serviciu de platformă esențial care are 
lunar peste 45 de milioane de utilizatori 
finali activi stabiliți în Uniune sau aflați pe 
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acesteia și, anual, peste 10 000 de 
utilizatori comerciali activi stabiliți în 
Uniune, în ultimul exercițiu financiar.

teritoriul acesteia și, anual, peste 10 000 de 
utilizatori comerciali activi stabiliți în 
Uniune, în ultimul exercițiu financiar;

Or. en

Amendamentul 102
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf, prin utilizatori 
finali activi lunari se înțelege numărul 
mediu lunar de utilizatori finali activi pe 
parcursul celei mai mari părți a ultimului 
exercițiu financiar;

În sensul primului paragraf, prin utilizatori 
finali activi lunari se înțelege numărul 
mediu lunar de utilizatori finali activi pe 
parcursul a cel puțin șase luni (nu 
neapărat consecutive) ale ultimului 
exercițiu financiar;

Or. en

Amendamentul 103
Tom Vandendriessche

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerința de la alineatul (1) litera (c) 
în cazul în care pragurile prevăzute la 
litera (b) au fost atinse în fiecare dintre 
ultimele trei exerciții financiare.

eliminat

Or. en

Justificare

Pragul de trei ani este inclus în amendamentul 4, îmbunătățind astfel claritatea generală a 
textului elaborat.
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Amendamentul 104
Tom Vandendriessche

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Comisia poate identifica drept 
gatekeeper, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 15, orice furnizor de 
servicii de platformă esențiale care 
îndeplinește fiecare dintre cerințele de la 
alineatul (1), dar care nu îndeplinește 
niciunul dintre pragurile prevăzute la 
alineatul (2), sau care a prezentat 
argumente justificate în mod suficient în 
conformitate cu alineatul (4).

eliminat

În acest scop, Comisia ia în considerare 
următoarele elemente:
(a) dimensiunea, inclusiv cifra de afaceri 
și capitalizarea bursieră, operațiunile și 
poziția furnizorului de servicii de 
platformă esențiale;
(b) numărul utilizatorilor comerciali care 
depind de serviciul de platformă esențial 
pentru a ajunge la utilizatorii finali și 
numărul utilizatorilor finali;
(c) barierele la intrare rezultate din 
efectele de rețea și avantajele generate de 
date, în special în ceea ce privește accesul 
furnizorului la date cu caracter personal 
și fără caracter personal și colectarea 
acestora sau capacitățile analitice ale 
furnizorului;
(d) efectele de scară și cele legate de 
domeniul de aplicare de care beneficiază 
furnizorul, inclusiv în ceea ce privește 
datele;
(e) aflarea utilizatorului comercial sau a 
utilizatorului final într-o situație de client 
captiv;
(f) alte caracteristici structurale de piață.
La efectuarea evaluării sale, Comisia ține 
seama de evoluțiile previzibile ale acestor 
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elemente.
În cazul în care furnizorul unui serviciu 
de platformă esențial care îndeplinește 
pragurile cantitative de la alineatul (2) nu 
respectă în mod semnificativ măsurile de 
investigare dispuse de Comisie, iar 
nerespectarea persistă după ce furnizorul 
a fost invitat să se conformeze într-un 
termen rezonabil și să prezinte observații, 
Comisia are dreptul de a desemna 
furnizorul respectiv drept gatekeeper.
În cazul în care furnizorul unui serviciu 
de platformă esențial care nu îndeplinește 
pragurile cantitative menționate la 
alineatul (2) nu respectă în mod 
semnificativ măsurile de investigare 
dispuse de Comisie, iar nerespectarea 
persistă după ce furnizorul a fost invitat 
să se conformeze într-un termen rezonabil 
și să prezinte observații, Comisia are 
dreptul de a desemna furnizorul respectiv 
drept gatekeeper pe baza datelor 
disponibile.

Or. en

Justificare

Numai pragurile cuantificabile pot fi utilizate ca referință. Orice altceva creează insecuritate 
juridică și cauzează litigii inutile și costisitoare.

Amendamentul 105
Tom Vandendriessche

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La efectuarea evaluării sale, Comisia ține 
seama de evoluțiile previzibile ale acestor 
elemente.

eliminat

Or. en
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Justificare

Evaluarea poate fi realizată numai pe baza cifrelor reale.

Amendamentul 106
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 6 - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care furnizorul unui serviciu 
de platformă esențial care îndeplinește 
pragurile cantitative de la alineatul (2) nu 
respectă în mod semnificativ măsurile de 
investigare dispuse de Comisie, iar 
nerespectarea persistă după ce furnizorul 
a fost invitat să se conformeze într-un 
termen rezonabil și să prezinte observații, 
Comisia are dreptul de a desemna 
furnizorul respectiv drept gatekeeper.

eliminat

Or. en

Amendamentul 107
Tom Vandendriessche

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 6 - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care furnizorul unui serviciu de 
platformă esențial care îndeplinește 
pragurile cantitative de la alineatul (2) nu 
respectă în mod semnificativ măsurile de 
investigare dispuse de Comisie, iar 
nerespectarea persistă după ce furnizorul a 
fost invitat să se conformeze într-un 
termen rezonabil și să prezinte observații, 
Comisia are dreptul de a desemna 
furnizorul respectiv drept gatekeeper.

În cazul în care furnizorul unui serviciu de 
platformă esențial care îndeplinește 
pragurile cantitative de la alineatul (2) nu 
respectă în mod semnificativ măsurile de 
investigare dispuse de Comisie, iar 
nerespectarea persistă după ce furnizorul a 
fost invitat să se conformeze în termen de 
șase luni și să prezinte observații, Comisia 
are dreptul de a desemna furnizorul 
respectiv drept gatekeeper.

Or. en
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Justificare

Termenul „rezonabil” nu exprimă un termen clar și incontestabil.

Amendamentul 108
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 6 - paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care furnizorul unui serviciu 
de platformă esențial care nu îndeplinește 
pragurile cantitative menționate la 
alineatul (2) nu respectă în mod 
semnificativ măsurile de investigare 
dispuse de Comisie, iar nerespectarea 
persistă după ce furnizorul a fost invitat 
să se conformeze într-un termen rezonabil 
și să prezinte observații, Comisia are 
dreptul de a desemna furnizorul respectiv 
drept gatekeeper pe baza datelor 
disponibile.

eliminat

Or. en

Amendamentul 109
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Gatekeeperul trebuie să asigure 
respectarea obligațiilor prevăzute la 
articolele 5 și 6 în termen de șase luni de la 
includerea pe listă a unui serviciu de 
platformă esențial în temeiul alineatului (7) 
din prezentul articol.

8. Gatekeeperul trebuie să asigure 
respectarea obligațiilor prevăzute la 
articolele 5 și 6 în termen de patru luni de 
la includerea pe listă a unui serviciu de 
platformă esențial în temeiul alineatului (7) 
din prezentul articol.

Or. en
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Amendamentul 110
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia examinează periodic, cel 
puțin odată la 2 ani, dacă gatekeeperii 
desemnați continuă să îndeplinească 
cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul 
(1) sau dacă noii furnizori de servicii de 
platformă esențiale îndeplinesc cerințele 
respective. În cadrul reexaminării periodice 
se analizează, de asemenea, dacă este 
necesară ajustarea listei serviciilor de 
platformă esențiale afectate ale 
gatekeeperului.

2. Comisia examinează periodic, cel 
puțin odată la 2 ani, dacă gatekeeperii 
desemnați continuă să îndeplinească 
cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul 
(1) sau dacă noii furnizori de servicii de 
platformă esențiale îndeplinesc cerințele 
respective. În cadrul reexaminării periodice 
se analizează, de asemenea, dacă este 
necesară ajustarea listei serviciilor de 
platformă esențiale afectate ale 
gatekeeperilor care, în mod individual, 
servesc drept portal important pentru ca 
utilizatorii comerciali să ajungă la 
utilizatorii finali, conform celor 
menționate la articolul 3 alineatul (1) 
litera (b).

Or. en

Amendamentul 111
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe baza reexaminării 
efectuate în temeiul primului paragraf, 
Comisia constată că au intervenit schimbări 
cu privire la faptele pe care s-a bazat 
desemnarea furnizorilor de servicii de 
platformă esențiale drept gatekeeperi, 
aceasta adoptă o decizie în consecință.

În cazul în care, pe baza reexaminării 
efectuate în temeiul primului paragraf, 
Comisia constată că au intervenit schimbări 
cu privire la faptele pe care s-a bazat 
desemnarea întreprinderilor care 
furnizează servicii de platformă esențiale 
drept gatekeeperi, aceasta adoptă o decizie 
în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 37a 
alineatul (2), confirmând, modificând sau 
abrogând decizia sa anterioară de 
desemnare a întreprinderilor care 
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furnizează servicii de platformă esențiale 
drept gatekeeperi.

Or. en

Amendamentul 112
Nicola Procaccini

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se abține de la combinarea datelor 
cu caracter personal obținute din aceste 
servicii de platformă esențiale cu date cu 
caracter personal provenite de la orice alt 
serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu 
caracter personal provenite de la servicii 
furnizate de terți și de la logarea 
utilizatorilor finali la alte servicii ale 
gatekeeperului, pentru a combina date cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care utilizatorului final i s-a prezentat 
respectiva opțiune, iar acesta și-a dat 
consimțământul în sensul Regulamentului 
(UE) 2016/679 ;

(a) se abține de la combinarea datelor 
cu caracter personal obținute din aceste 
servicii de platformă esențiale cu date cu 
caracter personal provenite de la orice alt 
serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu 
caracter personal provenite de la servicii 
furnizate de terți și de la logarea 
utilizatorilor finali la alte servicii ale 
gatekeeperului, pentru a combina date cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care utilizatorului final i s-a prezentat 
respectiva opțiune, iar acesta și-a dat 
consimțământul în sensul Regulamentului 
(UE) 2016/679 și cu condiția ca datele 
rezultate să fie puse la dispoziția terților 
care oferă servicii de publicitate 
concurente și să nu se fi conferit, ca 
rezultat, un avantaj în materie de date 
pentru serviciile de platformă esențiale ale 
gatekeeperului.

Or. en

Amendamentul 113
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se abține de la combinarea datelor (a) se abține de la combinarea datelor 
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cu caracter personal obținute din aceste 
servicii de platformă esențiale cu date cu 
caracter personal provenite de la orice alt 
serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu 
caracter personal provenite de la servicii 
furnizate de terți și de la logarea 
utilizatorilor finali la alte servicii ale 
gatekeeperului, pentru a combina date cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care utilizatorului final i s-a prezentat 
respectiva opțiune, iar acesta și-a dat 
consimțământul în sensul Regulamentului 
(UE) 2016/679 ;

cu caracter personal obținute din aceste 
servicii de platformă esențiale cu date cu 
caracter personal provenite de la orice alt 
serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu 
caracter personal provenite de la servicii 
furnizate de terți și de la logarea 
utilizatorilor finali la alte servicii ale 
gatekeeperului, pentru a combina date cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care utilizatorului final i s-a prezentat 
respectiva opțiune, iar acesta și-a dat 
consimțământul conform Regulamentului 
(UE) 2016/679. Opțiunile specifice nu 
încearcă să submineze sau să compromită 
autonomia, luarea deciziilor sau alegerea 
consumatorilor prin structura, funcția sau 
modul de operare al interfeței lor online 
sau al oricărei părți a acesteia;

Or. en

Amendamentul 114
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se abține de la combinarea datelor 
cu caracter personal obținute din aceste 
servicii de platformă esențiale cu date cu 
caracter personal provenite de la orice alt 
serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu 
caracter personal provenite de la servicii 
furnizate de terți și de la logarea 
utilizatorilor finali la alte servicii ale 
gatekeeperului, pentru a combina date cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care utilizatorului final i s-a prezentat 
respectiva opțiune, iar acesta și-a dat 
consimțământul în sensul Regulamentului 
(UE) 2016/679 ;

(a) se abține de la combinarea datelor 
cu caracter personal obținute din oricare 
dintre serviciile sale de platformă esențiale 
cu date cu caracter personal provenite de la 
alte servicii de platformă esențiale sau de 
la orice alt serviciu oferit de gatekeeper sau 
cu date cu caracter personal provenite de la 
servicii furnizate de terți și de la logarea 
utilizatorilor finali la alte servicii ale 
gatekeeperului, pentru a combina date cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care utilizatorului final i s-a prezentat 
respectiva opțiune, iar acesta și-a dat 
consimțământul în sensul articolului 6 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
(UE) 2016/679. Gatekeeperul se poate 
baza pe temeiul juridic inclus la 
articolul 6 alineatul (1) literele (c), (d) și 
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(e) din Regulamentul (UE) 2016/679, 
după caz;

Or. en

Amendamentul 115
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se abține de la combinarea datelor 
cu caracter personal obținute din aceste 
servicii de platformă esențiale cu date cu 
caracter personal provenite de la orice alt 
serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu 
caracter personal provenite de la servicii 
furnizate de terți și de la logarea 
utilizatorilor finali la alte servicii ale 
gatekeeperului, pentru a combina date cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care utilizatorului final i s-a prezentat 
respectiva opțiune, iar acesta și-a dat 
consimțământul în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679 ;

(a) se abține de la combinarea datelor 
cu caracter personal obținute din aceste 
servicii de platformă esențiale cu date cu 
caracter personal provenite de la orice alt 
serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu 
caracter personal provenite de la servicii 
furnizate de terți și de la logarea 
utilizatorilor finali la alte servicii ale 
gatekeeperului, pentru a combina date cu 
caracter personal, fără a aduce atingere 
divulgării datelor către un terț mandatat 
de unul sau mai mulți utilizatori 
profesionali pentru măsurare 
independentă a audienței în vederea 
asigurării transparenței cotelor de piață și 
a apărării interesului general și/sau a 
interesului public;

Or. fr

Amendamentul 116
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se abține de la combinarea datelor 
cu caracter personal obținute din aceste 
servicii de platformă esențiale cu date cu 
caracter personal provenite de la orice alt 

(a) se abține de la combinarea datelor 
cu caracter personal obținute din aceste 
servicii de platformă esențiale cu date cu 
caracter personal provenite de la orice alt 



AM\1237090RO.docx 57/113 PE696.323v01-00

RO

serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu 
caracter personal provenite de la servicii 
furnizate de terți și de la logarea 
utilizatorilor finali la alte servicii ale 
gatekeeperului, pentru a combina date cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care utilizatorului final i s-a prezentat 
respectiva opțiune, iar acesta și-a dat 
consimțământul în sensul Regulamentului 
(UE) 2016/679 ;

serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu 
caracter personal provenite de la servicii 
furnizate de terți și de la logarea 
utilizatorilor comerciali sau a utilizatorilor 
finali la alte servicii ale gatekeeperului, 
pentru a combina date cu caracter personal, 
cu excepția cazului în care utilizatorului 
final i s-a prezentat respectiva opțiune, iar 
acesta și-a dat consimțământul în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679;

Or. en

Amendamentul 117
Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se abține de la combinarea datelor 
cu caracter personal obținute din aceste 
servicii de platformă esențiale cu date cu 
caracter personal provenite de la orice alt 
serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu 
caracter personal provenite de la servicii 
furnizate de terți și de la logarea 
utilizatorilor finali la alte servicii ale 
gatekeeperului, pentru a combina date cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care utilizatorului final i s-a prezentat 
respectiva opțiune, iar acesta și-a dat 
consimțământul în sensul Regulamentului 
(UE) 2016/679 ;

(a) se abține de la combinarea datelor 
cu caracter personal obținute din aceste 
servicii de platformă esențiale cu date cu 
caracter personal provenite de la orice alt 
serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu 
caracter personal provenite de la servicii 
furnizate de terți și de la logarea 
utilizatorilor finali la alte servicii ale 
gatekeeperului, pentru a combina date cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care utilizatorului final i s-a prezentat, de o 
manieră ușor de înțeles și clară, respectiva 
opțiune, iar aceștia și-au dat 
consimțământul. ;

Or. en

Amendamentul 118
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa)  oferă utilizatorilor finali o metodă 
simplă și rapid accesibilă pentru 
gestionarea consimțământului în sensul 
Regulamentul (UE) 2016/679; metoda 
integrează în special cerința de respectare 
a vieții private din momentul concepției și 
de respectare implicită a vieții private, în 
conformitate cu articolul 25 din 
Regulamentul (UE) 2016/679;

Or. en

Amendamentul 119
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se abține să împiedice sau să 
restricționeze sesizarea de către utilizatorii 
comerciali a oricărei autorități publice 
relevante cu privire la chestiuni legate de 
orice practică a gatekeeperilor;

(d) se abține să împiedice sau să 
restricționeze, direct sau indirect, sesizarea 
de către utilizatorii comerciali și utilizatorii 
finali a oricărei autorități publice relevante 
cu privire la chestiuni legate de orice 
practică a gatekeeperilor, inclusiv prin 
mecanismul de raportate pentru 
utilizatorii profesionali și utilizatorii finali 
prevăzut la articolul 18a;

Or. fr

Amendamentul 120
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se abține să împiedice sau să 
restricționeze sesizarea de către utilizatorii 
comerciali a oricărei autorități publice 

(d) se abține să împiedice sau să 
restricționeze, direct sau indirect, sesizarea 
de către utilizatorii comerciali a oricărei 
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relevante cu privire la chestiuni legate de 
orice practică a gatekeeperilor;

autorități publice relevante, inclusiv 
autoritățile judiciare, cu privire la orice 
practică a gatekeeperilor;

Or. en

Amendamentul 121
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se abține să împiedice sau să 
restricționeze sesizarea de către utilizatorii 
comerciali a oricărei autorități publice 
relevante cu privire la chestiuni legate de 
orice practică a gatekeeperilor;

(d) se abține să împiedice sau să 
restricționeze sesizarea de către utilizatorii 
comerciali a oricărei autorități publice 
relevante, inclusv instanțele judiciare 
naționale, cu privire la chestiuni legate de 
orice practică a gatekeeperilor;

Or. en

Amendamentul 122
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se abține să împiedice sau să 
restricționeze sesizarea de către utilizatorii 
comerciali a oricărei autorități publice 
relevante cu privire la chestiuni legate de 
orice practică a gatekeeperilor;

(d) se abține să împiedice sau să 
restricționeze sesizarea de către utilizatorii 
comerciali sau utilizatorii finali a oricărei 
autorități publice relevante cu privire la 
chestiuni legate de orice practică a 
gatekeeperilor;

Or. en

Amendamentul 123
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) se abține să le impună utilizatorilor 
comerciali să utilizeze, să ofere sau să 
interopereze cu un serviciu de identificare 
al gatekeeperului în contextul serviciilor 
oferite de utilizatorii comerciali care 
utilizează serviciile de platformă esențiale 
ale gatekeeperului respectiv;

(e) se abține să le impună utilizatorilor 
comerciali sau utilizatorilor finali să 
utilizeze și, în cazul utilizatorilor 
comerciali, să ofere sau să interopereze cu 
un serviciu de identificare al 
gatekeeperului în contextul serviciilor 
oferite de utilizatorii comerciali care 
utilizează serviciile de platformă esențiale 
ale gatekeeperului respectiv;

Or. en

Amendamentul 124
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) se abține să le impună utilizatorilor 
comerciali să utilizeze, să ofere sau să 
interopereze cu un serviciu de identificare 
al gatekeeperului în contextul serviciilor 
oferite de utilizatorii comerciali care 
utilizează serviciile de platformă esențiale 
ale gatekeeperului respectiv;

(e) se abține să le impună utilizatorilor 
comerciali sau utilizatorilor finali să 
utilizeze, să ofere sau să interopereze cu un 
serviciu de identificare sau de plată al 
gatekeeperului în contextul serviciilor 
oferite de utilizatorii comerciali care 
utilizează serviciile de platformă esențiale 
ale gatekeeperului respectiv;

Or. en

Amendamentul 125
Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) se abține să le impună utilizatorilor (e) se abține să le impună utilizatorilor 



AM\1237090RO.docx 61/113 PE696.323v01-00

RO

comerciali să utilizeze, să ofere sau să 
interopereze cu un serviciu de identificare 
al gatekeeperului în contextul serviciilor 
oferite de utilizatorii comerciali care 
utilizează serviciile de platformă esențiale 
ale gatekeeperului respectiv;

finali sau utilizatorilor comerciali să 
utilizeze, să ofere sau să interopereze cu un 
serviciu de identificare al gatekeeperului în 
contextul serviciilor oferite de utilizatorii 
comerciali care utilizează serviciile de 
platformă esențiale ale gatekeeperului 
respectiv;

Or. en

Amendamentul 126
Nicola Procaccini

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) se abține să le impună utilizatorilor 
comerciali sau utilizatorilor finali să se 
aboneze sau să se înregistreze la orice alt 
serviciu de platformă esențial identificat 
în temeiul articolului 3 sau care 
îndeplinește pragurile menționate la 
articolul 3 alineatul (2) litera (b) ca o 
condiție de acces, de abonare sau de 
înregistrare la oricare dintre serviciile lor 
de platformă esențiale identificate în 
temeiul articolului respectiv;

(f) se abține să le impună utilizatorilor 
comerciali sau utilizatorilor finali să 
utilizeze orice alt produs sau serviciu de 
gatekeeper ca o condiție pentru utilizarea 
oricăruia dintre serviciile lor de platformă 
esențiale identificate în temeiul articolului 
3;

Or. en

Amendamentul 127
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) se abține să le impună utilizatorilor 
comerciali sau utilizatorilor finali să se 
aboneze sau să se înregistreze la orice alt 
serviciu de platformă esențial identificat în 
temeiul articolului 3 sau care îndeplinește 

(f) se abține să le impună utilizatorilor 
comerciali sau utilizatorilor finali să se 
aboneze sau să se înregistreze la orice alt 
serviciu de platformă esențial identificat în 
temeiul articolului 3 sau care îndeplinește 
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pragurile menționate la articolul 3 alineatul 
(2) litera (b) ca o condiție de acces, de 
abonare sau de înregistrare la oricare dintre 
serviciile lor de platformă esențiale 
identificate în temeiul articolului respectiv;

pragurile menționate la articolul 3 alineatul 
(2) litera (b), sau la orice serviciu auxiliar, 
ca o condiție de acces, de abonare sau de 
înregistrare la oricare dintre serviciile lor 
de platformă esențiale identificate în 
temeiul articolului respectiv;

Or. en

Amendamentul 128
Nicola Procaccini

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) furnizează agențiilor de publicitate 
și editorilor cărora le furnizează servicii de 
publicitate, la cererea acestora, informații 
cu privire la prețul plătit de agentul de 
publicitate și de editor, precum și cu privire 
la suma sau la remunerația plătită 
editorului pentru publicarea unui anumit 
anunț și pentru fiecare dintre serviciile de 
publicitate relevante prestate de 
gatekeeper.

(g) furnizează agențiilor de publicitate 
și editorilor cărora le furnizează servicii de 
publicitate, acces gratuit, de înaltă 
calitate, granular, efectiv, continuu și în 
timp real, echivalent cu cel conferit 
gatekeeperului, la informații despre 
vizibilitatea și disponibilitatea 
portofoliului de publicitate și despre 
condițiile de preț legate de ofertele făcute 
de companiile de publicitate și 
intermediarii de publicitate, cu privire la 
prețul plătit de compania de publicitate și 
de editor, precum și cu privire la suma și 
remunerația plătită editorului pentru 
publicarea unui anumit anunț și pentru 
fiecare dintre serviciile de publicitate 
relevante prestate de gatekeeper, de o 
manieră care să permită înțelegerea clară 
a costurilor serviciilor oferite și 
compararea cu costurile serviciilor 
terților.

Or. en

Amendamentul 129
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
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Articolul 5 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) furnizează agențiilor de publicitate 
și editorilor cărora le furnizează servicii de 
publicitate, la cererea acestora, informații 
cu privire la prețul plătit de agentul de 
publicitate și de editor, precum și cu privire 
la suma sau la remunerația plătită 
editorului pentru publicarea unui anumit 
anunț și pentru fiecare dintre serviciile de 
publicitate relevante prestate de 
gatekeeper.

(g) furnizează agențiilor de publicitate 
și editorilor cărora le furnizează servicii de 
publicitate, la cererea acestora, informații 
cu privire la prețul plătit de agentul de 
publicitate și de editor, precum și cu privire 
la suma sau la remunerația plătită 
editorului pentru publicarea unui anumit 
anunț și pentru fiecare dintre serviciile de 
publicitate relevante prestate de gatekeeper 
și nu colectează și nu prelucrează date cu 
caracter personal, astfel cum sunt definite 
de Regulamentul (UE) 2016/679 în scopul 
vizării utilizatorilor finali cărora li se 
afișează anunțurile publicitare;

Or. en

Amendamentul 130
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) le permite utilizatorilor finali și 
utilizatorilor comerciali care utilizează 
mai multe servicii de comunicații 
interpersonale independente și servicii de 
socializare în rețea să acceseze și să 
interopereze cu principalele 
funcționalități ale serviciilor 
gatekeeperilor cu scopul de a permite 
schimbul de informații între platforme 
prin asigurarea unor standarde deschise 
și protocoale deschise, inclusiv interfețe 
de programare a aplicațiilor;

Or. en

Amendamentul 131
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Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) nu comunică și nu utilizează în 
scopuri proprii informațiile sensibile 
obținute în cadrul unui serviciu de 
publicitate și nu le utilizează în alte 
scopuri decât pentru executarea 
contractului de servicii încheiat, cu 
excepția cazului în care între gatekeeper 
și clientul său s-a prevăzut altfel.

Or. fr

Amendamentul 132
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) să nu se prevaleze de 
consimțământ prin derogare de la 
Regulamentul (UE) 2016/679, ca temei 
juridic pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal, pentru a viza persoane 
fizice în scopul publicității digitale.

Or. en

Amendamentul 133
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se abține să utilizeze, în concurență 
cu utilizatorii comerciali, datele care nu 

(a) nu utilizează, în concurență cu 
utilizatorii comerciali, datele care nu sunt 
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sunt disponibile publicului care sunt 
generate prin activități ale respectivilor 
utilizatori comerciali, inclusiv ale 
utilizatorilor finali ai acestor utilizatori 
comerciali, ale serviciilor sale de platformă 
esențiale sau furnizate de respectivii 
utilizatori comerciali ai serviciilor sale de 
platformă esențiale sau ale utilizatorilor 
finali ai acestor utilizatori comerciali;

disponibile publicului care sunt generate 
prin activități prestate de respectivii 
utilizatori comerciali, inclusiv de 
utilizatorii finali ai acestor utilizatori 
comerciali, de serviciile sale de platformă 
esențiale ori servicii accesorii sau furnizate 
de respectivii utilizatori comerciali ai 
serviciilor sale de platformă esențiale sau 
de utilizatorii finali ai acestor utilizatori 
comerciali prin servicii de platformă 
esențiale sau servicii accesorii;

Or. fr

Amendamentul 134
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se abține să utilizeze, în concurență 
cu utilizatorii comerciali, datele care nu 
sunt disponibile publicului care sunt 
generate prin activități ale respectivilor 
utilizatori comerciali, inclusiv ale 
utilizatorilor finali ai acestor utilizatori 
comerciali, ale serviciilor sale de platformă 
esențiale sau furnizate de respectivii 
utilizatori comerciali ai serviciilor sale de 
platformă esențiale sau ale utilizatorilor 
finali ai acestor utilizatori comerciali;

(a) nu utilizează, în concurență cu 
utilizatorii comerciali, datele care nu sunt 
disponibile publicului care sunt generate 
prin activități prestate de respectivii 
utilizatori comerciali, inclusiv de 
utilizatorii finali ai acestor utilizatori 
comerciali și de utilizatori finali, de 
serviciile sale de platformă esențiale sau 
furnizate de respectivii utilizatori 
comerciali ai serviciilor sale de platformă 
esențiale sau de utilizatorii finali ai acestor 
utilizatori comerciali;

Or. en

Amendamentul 135
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(b) le permite utilizatorilor finali să 
dezinstaleze orice aplicație software 
preinstalată pe serviciul său de platformă 
esențial, fără a aduce atingere posibilității 
ca un gatekeeper să restricționeze 
dezinstalarea în legătură cu aplicațiile 
software care sunt esențiale pentru 
funcționarea sistemului de operare sau a 
dispozitivului și care nu pot fi oferite de 
sine stătător din punct de vedere tehnic de 
către terți;

(b) le indică utilizatorilor finali, de la 
prima utilizare, să utilizeze orice aplicație 
software preinstalată pe serviciul său de 
platformă esențial și îi informează că este 
posibil să-l dezinstaleze, fără a aduce 
atingere posibilității ca un gatekeeper să 
restricționeze dezinstalarea în legătură cu 
aplicațiile software care sunt esențiale 
pentru funcționarea sistemului de operare 
sau a dispozitivului și care nu pot fi oferite 
de sine stătător din punct de vedere tehnic 
de către terți;

Or. fr

Amendamentul 136
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) le permite utilizatorilor finali să 
dezinstaleze orice aplicație software 
preinstalată pe serviciul său de platformă 
esențial, fără a aduce atingere posibilității 
ca un gatekeeper să restricționeze 
dezinstalarea în legătură cu aplicațiile 
software care sunt esențiale pentru 
funcționarea sistemului de operare sau a 
dispozitivului și care nu pot fi oferite de 
sine stătător din punct de vedere tehnic de 
către terți;

(b) le permite utilizatorilor finali și 
fabricanților de dispozitive să dezinstaleze 
orice aplicație software preinstalată pe 
serviciul său de platformă esențial, fără a 
aduce atingere posibilității ca un 
gatekeeper să restricționeze dezinstalarea 
în legătură cu aplicațiile software care sunt 
esențiale pentru funcționarea sistemului de 
operare sau a dispozitivului și care nu pot 
fi oferite de sine stătător din punct de 
vedere tehnic de către terți;

Or. en

Amendamentul 137
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(c) permite instalarea și utilizarea 
efectivă a aplicațiilor software sau a 
magazinelor de aplicații software ale 
terților care utilizează sau interoperează cu 
sistemele de operare ale gatekeeperului 
respectiv și permite accesul la aceste 
aplicații software sau magazine de aplicații 
software prin alte mijloace decât serviciile 
de platformă esențiale ale gatekeeperului 
respectiv. Gatekeeperul nu este împiedicat 
să ia măsuri proporționale pentru a se 
asigura că aplicațiile software sau 
magazinele de aplicații software ale terților 
nu pun în pericol integritatea hardware-ului 
sau a sistemului de operare furnizat de 
gatekeeper;

(c) permite instalarea, utilizarea 
efectivă, setarea implicită și 
interoperabilitatea a aplicațiilor software 
ale terților care utilizează sau interoperează 
cu sistemele de operare ale gatekeeperului 
respectiv și permite accesul la aceste 
aplicații software, magazine de aplicații 
software și depozite prin alte mijloace 
decât serviciile de platformă esențiale ale 
gatekeeperului respectiv. Gatekeeperul nu 
este împiedicat să ia măsuri proporționale 
pentru a se asigura că aplicațiile software 
sau magazinele de aplicații software ale 
terților nu pun în pericol integritatea 
hardware-ului sau a sistemului de operare 
furnizat de gatekeeper;

Or. en

Amendamentul 138
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se abține să acorde un tratament 
mai favorabil în ceea ce privește 
ierarhizarea serviciilor și produselor oferite 
de însuși gatekeeperul sau de orice terț care 
aparține aceleiași întreprinderi în 
comparație cu serviciile sau produsele 
similare ale terților și aplică condiții 
echitabile și nediscriminatorii unei astfel de 
ierarhizări;

(d) se abține să încorporeze sau să 
acorde un tratament mai favorabil în ceea 
ce privește ierarhizarea serviciilor și 
produselor oferite de însuși gatekeeperul 
sau de orice terț care aparține aceleiași 
întreprinderi în comparație cu serviciile sau 
produsele similare ale terților și aplică 
condiții echitabile și nediscriminatorii unei 
astfel de ierarhizări; gatekeeperul se 
abține, de asemenea, de la favorizarea 
serviciilor sau produselor suplimentare 
oferite de gatekeeper sau de o parte terță 
care aparține aceleiași întreprinderi, în 
comparație cu serviciile sau produsele 
similare ale unei părți terțe, sau de la 
discriminarea sub orice formă a terților, 
printr-un tratament inegal în ceea ce 
privește serviciile de platformă esențiale 
ale gatekeeperului față de serviciile 
similare oferite de gatekeeper sau de o 
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parte terță care aparține aceleiași 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 139
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se abține să acorde un tratament 
mai favorabil în ceea ce privește 
ierarhizarea serviciilor și produselor oferite 
de însuși gatekeeperul sau de orice terț care 
aparține aceleiași întreprinderi în 
comparație cu serviciile sau produsele 
similare ale terților și aplică condiții 
echitabile și nediscriminatorii unei astfel 
de ierarhizări;

(d) se abține să acorde un tratament 
mai favorabil sau diferențiat, în ceea ce 
privește ierarhizarea, accesul, condițiile de 
utilizare a serviciilor, funcționalitățile și 
interfețele tehnice, serviciilor și produselor 
oferite de însuși gatekeeperul sau de orice 
terț care aparține aceleiași întreprinderi în 
comparație cu serviciile sau produsele 
similare ale oricărui terț și aplică condiții 
echitabile și nediscriminatorii în ceea ce 
privește ierarhizarea, accesul, condițiile 
de utilizare a serviciilor, funcționalitățile 
și interfețele tehnice.

Or. fr

Amendamentul 140
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se abține să acorde un tratament 
mai favorabil în ceea ce privește 
ierarhizarea serviciilor și produselor oferite 
de însuși gatekeeperul sau de orice terț 
care aparține aceleiași întreprinderi în 
comparație cu serviciile sau produsele 
similare ale terților și aplică condiții 
echitabile și nediscriminatorii unei astfel de 

(d) se abține să acorde un tratament 
mai favorabil în ceea ce privește 
ierarhizarea serviciilor și produselor oferite 
de însuși gatekeeperul în comparație cu 
serviciile sau produsele similare ale unui 
terț și aplică condiții echitabile și 
nediscriminatorii unei astfel de ierarhizări;
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ierarhizări;

Or. en

Amendamentul 141
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) afișează în motorul său de căutare 
online, în serviciul său de rețea de 
socializare online sau în serviciul de 
intermediere online, în reclame sau în 
serviciile proprii ale gatekeeperului, la 
cererea utilizatorului final, numai dacă 
rezultatele căutării sunt relevante și 
informează utilizatorul final printr-o 
mențiune precisă și ușor de identificat că 
rezultatul căutării provine din publicitate 
sau dintr-un serviciu propriu 
gatekeeperului;

Or. fr

Amendamentul 142
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) se abține să restricționeze din punct 
de vedere tehnic capacitatea utilizatorilor 
finali de a trece de la o aplicație software la 
alta și de la un serviciu software la altul ori 
de a se abona la diferite aplicații și servicii 
software pentru a căror accesare este 
necesară utilizarea sistemului de operare al 
gatekeeperului, inclusiv în ceea ce privește 
alegerea furnizorului de acces la internet 
pentru utilizatorii finali;

(e) se abține să restricționeze din punct 
de vedere tehnic capacitatea utilizatorilor 
finali de a trece de la o aplicație software la 
alta și de la un serviciu software la altul ori 
de a se abona la diferite conținuturi și 
servicii pentru a căror accesare este 
necesară utilizarea serviciului de 
platformă esențial al gatekeeperului, 
inclusiv în ceea ce privește alegerea 
furnizorului de acces la internet pentru 
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utilizatorii finali sau utilizarea asistenților 
vocali;

Or. fr

Amendamentul 143
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) se abține să restricționeze din punct 
de vedere tehnic capacitatea utilizatorilor 
finali de a trece de la o aplicație software la 
alta și de la un serviciu software la altul ori 
de a se abona la diferite aplicații și servicii 
software pentru a căror accesare este 
necesară utilizarea sistemului de operare al 
gatekeeperului, inclusiv în ceea ce privește 
alegerea furnizorului de acces la internet 
pentru utilizatorii finali;

(e) se abține să restricționeze sau să 
limiteze capacitatea utilizatorilor finali de a 
trece de la o aplicație software la alta și de 
la un serviciu software la altul ori de a se 
abona la diferite aplicații și servicii 
software pentru a căror accesare este 
necesară utilizarea sistemului de operare al 
gatekeeperului, inclusiv în ceea ce privește 
alegerea furnizorului de acces la internet 
pentru utilizatorii finali;

Or. en

Amendamentul 144
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) le permite utilizatorilor comerciali 
și furnizorilor de servicii auxiliare accesul 
la aceleași elemente ale sistemului de 
operare, elemente de hardware sau de 
software, precum și interoperabilitatea cu 
acestea, care sunt disponibile sau utilizate 
la furnizarea de către gatekeeper a oricăror 
servicii auxiliare;

(f) le permite utilizatorilor comerciali, 
utilizatorilor finali și furnizorilor de 
servicii auxiliare accesul la aceleași 
elemente ale sistemului de operare, 
elemente de hardware sau de software, 
precum și interoperabilitatea cu acestea, 
care sunt disponibile sau utilizate la 
furnizarea de către gatekeeper a oricăror 
servicii de platformă esențiale sau servicii 
auxiliare; oferă informații pentru a 
permite sistemelor de operare, aplicațiilor 
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software sau serviciilor auxiliare ale 
terților să interacționeze cu serviciile de 
platformă esențiale ale gatekeeperului, 
punând la dispoziție caracteristicile și 
funcționalitatea serviciului de platformă 
esențial în măsura maximă posibilă din 
punct de vedere tehnic permisă de 
serviciul de platformă esențial, pentru a fi 
utilizate împreună cu aplicația software 
sau serviciul terțului;

Or. en

Amendamentul 145
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) le permite utilizatorilor comerciali 
și furnizorilor de servicii auxiliare accesul 
la aceleași elemente ale sistemului de 
operare, elemente de hardware sau de 
software, precum și interoperabilitatea cu 
acestea, care sunt disponibile sau utilizate 
la furnizarea de către gatekeeper a oricăror 
servicii auxiliare;

(f) le permite utilizatorilor comerciali 
și furnizorilor de servicii auxiliare accesul 
la aceleași elemente ale sistemului de 
operare, elemente de hardware sau de 
software, precum și interoperabilitatea cu 
acestea, care sunt disponibile sau utilizate 
la furnizarea de către gatekeeper a oricăror 
servicii auxiliare. Gatekeeperul nu este 
împiedicat să ia măsuri necesare și 
proporționale pentru a se asigura că 
serviciile auxiliare furnizate de terți nu 
pun în pericol integritatea sistemului de 
operare și a caracteristicilor hardware sau 
software furnizate de gatekeeper, cu 
condiția ca astfel de măsuri proporționale 
să fie justificate corespunzător de 
gatekeeper;

Or. en

Amendamentul 146
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
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Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) le permite utilizatorilor comerciali 
și furnizorilor de servicii auxiliare accesul 
la aceleași elemente ale sistemului de 
operare, elemente de hardware sau de 
software, precum și interoperabilitatea cu 
acestea, care sunt disponibile sau utilizate 
la furnizarea de către gatekeeper a oricăror 
servicii auxiliare;

(f) le permite utilizatorilor comerciali 
și furnizorilor de servicii esențiale sau 
auxiliare accesul la aceleași elemente ale 
sistemului de operare, elemente de 
hardware sau de software, precum și 
interoperabilitatea cu acestea, care sunt 
disponibile sau utilizate la furnizarea de 
către gatekeeper a oricăror servicii;

Or. en

Amendamentul 147
Nicola Procaccini

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) le oferă agențiilor de publicitate și 
editorilor, la cererea acestora și în mod 
gratuit, acces la instrumentele de 
măsurare a performanței ale 
gatekeeperului și la informațiile necesare 
pentru ca agenții de publicitate și editorii 
să efectueze propria verificare 
independentă a inventarului anunțurilor 
publicitare;

(g) le oferă agențiilor de publicitate și 
editorilor și/sau vânzătorilor terți de 
tehnologie publicitară desemnați de ei, la 
cererea acestora și gratuit, acces la aceleași 
date granulare accesibile gatekeeperului, 
pentru măsurarea și verificarea 
publicității, într-un format compatibil cu 
date echivalente din alte surse, astfel încât 
agențiile de publicitate, editorii și/sau 
vânzătorii terți de tehnologie publicitară 
ai acestora să efectueze propria măsurare 
și verificare independentă a inventarului 
anunțurilor publicitare.

Or. en

Amendamentul 148
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) le oferă agențiilor de publicitate și 
editorilor, la cererea acestora și în mod 
gratuit, acces la instrumentele de măsurare 
a performanței ale gatekeeperului și la 
informațiile necesare pentru ca agenții de 
publicitate și editorii să efectueze propria 
verificare independentă a inventarului 
anunțurilor publicitare;

(g) le oferă agențiilor de publicitate și 
editorilor, la cererea acestora și în mod 
gratuit, acces la instrumentele de măsurare 
a performanței ale gatekeeperului în scopul 
publicității digitale orientate bazate pe 
informații contextuale și la informațiile 
necesare pentru ca agenții de publicitate și 
editorii să efectueze propria verificare 
independentă a inventarului anunțurilor 
publicitare;

Or. en

Amendamentul 149
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) le oferă agențiilor de publicitate și 
editorilor, la cererea acestora și în mod 
gratuit, acces la instrumentele de măsurare 
a performanței ale gatekeeperului și la 
informațiile necesare pentru ca agenții de 
publicitate și editorii să efectueze propria 
verificare independentă a inventarului 
anunțurilor publicitare;

(g) le oferă agențiilor de publicitate și 
editorilor, sau terților autorizați de 
agențiile de publicitate și editori, la 
cererea acestora și în mod gratuit, acces la 
instrumentele de măsurare a performanței 
ale gatekeeperului și la informațiile 
necesare pentru ca agenții de publicitate și 
editorii să efectueze propria verificare 
independentă a inventarului anunțurilor 
publicitare;

Or. fr

Amendamentul 150
Nicola Procaccini

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) asigură portabilitatea efectivă a (h) asigură utilizatorilor finali sau 
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datelor generate prin activitatea unui 
utilizator comercial sau a unui utilizator 
final și, în special, pune la dispoziția 
utilizatorilor finali instrumente pentru a 
facilita exercitarea portabilității datelor, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679, inclusiv prin furnizarea unui 
acces continuu și în timp real;

părților terțe autorizate de un utilizator 
final, în mod gratuit, portabilitatea și 
interoperabilitatea efectivă a datelor 
furnizate de utilizatorul final sau generate 
prin activitatea sa în contextul utilizării lor 
în cadrul serviciului de platformă esențial 
relevant, inclusiv prin furnizarea unor 
instrumente utilizatorilor comerciali și 
utilizatorilor finali pentru a facilita 
exercitarea efectivă a portabilității și 
interoperabilității datelor, în conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2016/679, inclusiv 
prin furnizarea unui acces continuu și în 
timp real, asigurându-se, în același timp, 
că nu i se conferă gatekeeperului niciun 
avantaj în materie de date pentru propriile 
servicii de platformă esențiale, inclusiv, 
dacă este necesar, introducând restricții 
asupra accesului său la aceste date.”

Or. en

Amendamentul 151
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) asigură portabilitatea efectivă a 
datelor generate prin activitatea unui 
utilizator comercial sau a unui utilizator 
final și, în special, pune la dispoziția 
utilizatorilor finali instrumente pentru a 
facilita exercitarea portabilității datelor, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679, inclusiv prin furnizarea unui 
acces continuu și în timp real;

(h) asigură portabilitatea efectivă a 
datelor generate prin activitatea unui 
utilizator comercial sau a unui utilizator 
final și, în special, pune la dispoziția 
utilizatorilor finali instrumente pentru a 
facilita exercitarea efectivă legată de 
datele lor cu caracter personal, inclusiv a 
datelor cu caracter personal generate prin 
activitatea acestora ca utilizatori finali ai 
serviciilor de platformă, în conformitate cu 
articolul 20 din Regulamentul (UE) 
2016/679, inclusiv prin furnizarea unui 
acces continuu și în timp real;

Or. en
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Amendamentul 152
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) asigură portabilitatea efectivă a 
datelor generate prin activitatea unui 
utilizator comercial sau a unui utilizator 
final și, în special, pune la dispoziția 
utilizatorilor finali instrumente pentru a 
facilita exercitarea portabilității datelor, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679, inclusiv prin furnizarea unui 
acces continuu și în timp real;

(h) asigură portabilitatea efectivă a 
datelor generate prin activitatea unui 
utilizator comercial sau a unui utilizator 
final și, în special, pune la dispoziția 
utilizatorilor finali instrumente pentru a 
facilita portabilitatea efectivă a datelor cu 
caracter personal generate prin activitatea 
sa ca utilizator final al serviciilor de 
platformă, în conformitate cu articolul 20 
din Regulamentul (UE) 2016/679, inclusiv 
prin furnizarea unui acces continuu și în 
timp real;

Or. en

Amendamentul 153
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) asigură portabilitatea efectivă a 
datelor generate prin activitatea unui 
utilizator comercial sau a unui utilizator 
final și, în special, pune la dispoziția 
utilizatorilor finali instrumente pentru a 
facilita exercitarea portabilității datelor, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679, inclusiv prin furnizarea unui 
acces continuu și în timp real;

(h) asigură portabilitatea efectivă a 
datelor furnizate sau generate prin 
activitatea unui utilizator comercial sau a 
unui utilizator final și, în special, pune 
gratuit la dispoziția utilizatorilor 
comerciali și a utilizatorilor finali 
instrumente pentru a facilita exercitarea 
portabilității datelor, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, inclusiv prin 
furnizarea unui acces continuu și în timp 
real;

Or. fr
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Amendamentul 154
Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) asigură portabilitatea efectivă a 
datelor generate prin activitatea unui 
utilizator comercial sau a unui utilizator 
final și, în special, pune la dispoziția 
utilizatorilor finali instrumente pentru a 
facilita exercitarea portabilității datelor, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679, inclusiv prin furnizarea unui 
acces continuu și în timp real;

(h) asigură portabilitatea efectivă a 
datelor generate prin activitatea unui 
utilizator comercial sau a unui utilizator 
final și, în special, pune la dispoziția 
utilizatorilor finali instrumente pentru a 
facilita exercitarea portabilității datelor, 
inclusiv prin furnizarea unui acces 
continuu și în timp real;

Or. en

Amendamentul 155
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) le permite utilizatorilor finali și 
utilizatorilor comerciali care utilizează 
mai multe servicii de comunicații 
interpersonale independente și servicii de 
socializare în rețea să acceseze și să 
interopereze cu principalele 
funcționalități ale serviciilor 
gatekeeperilor cu scopul de a permite 
schimbul de informații între platforme 
prin asigurarea unor standarde deschise 
și protocoale deschise, inclusiv interfețe 
de programare a aplicațiilor;

Or. en

Amendamentul 156
Tom Vandenkendelaere, Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) le oferă gratuit utilizatorilor 
comerciali sau terților autorizați de un 
utilizator comercial acces și utilizare 
efectivă, de înaltă calitate, continuă și în 
timp real a datelor agregate sau neagregate 
care sunt furnizate sau generate în 
contextul utilizării serviciilor de platformă 
esențiale relevante de către respectivii 
utilizatori comerciali și de către utilizatorii 
finali care utilizează produsele sau 
serviciile furnizate de respectivii utilizatori 
comerciali; pentru datele cu caracter 
personal, oferă acces și utilizare numai în 
cazul în care au legătură directă cu 
utilizarea efectuată de către utilizatorul 
final în ceea ce privește produsele sau 
serviciile oferite de utilizatorul comercial 
relevant prin intermediul serviciului de 
platformă esențial relevant și în cazul în 
care utilizatorul final optează pentru o 
astfel de partajare, dându-și 
consimțământul în sensul Regulamentului 
(UE) nr. 2016/679 ;

(i) le oferă gratuit utilizatorilor 
comerciali sau terților autorizați de un 
utilizator comercial acces și utilizare 
efectivă, sigură, de înaltă calitate, continuă 
și în timp real a datelor fără caracter 
personal agregate sau neagregate, fiabile și 
exacte, care sunt furnizate sau generate în 
contextul utilizării serviciilor de platformă 
esențiale relevante de către respectivii 
utilizatori comerciali și de către utilizatorii 
finali care utilizează produsele sau 
serviciile furnizate de respectivii utilizatori 
comerciali; prezintă datele într-un format 
ușor de înțeles, structurat și coerent și 
oferă servicii minime de analiză a datelor 
pentru utilizatorii comerciali mici și 
mijlocii; pentru datele cu caracter personal, 
anonimizează datele în prealabil pentru 
utilizatorii comerciali mici și mijlocii și 
oferă acces, dacă este justificat din motive 
de interes legitim, și utilizare numai în 
cazul în care au legătură directă cu 
utilizarea efectuată de către utilizatorul 
final în ceea ce privește produsele sau 
serviciile oferite de utilizatorul comercial 
relevant prin intermediul serviciului de 
platformă esențial relevant și în cazul în 
care utilizatorul final optează pentru o 
astfel de partajare, dându-și 
consimțământul în sensul Regulamentului 
(UE) nr. 2016/679

Or. en

Amendamentul 157
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) le oferă gratuit utilizatorilor 
comerciali sau terților autorizați de un 
utilizator comercial acces și utilizare 
efectivă, de înaltă calitate, continuă și în 
timp real a datelor agregate sau neagregate 
care sunt furnizate sau generate în 
contextul utilizării serviciilor de platformă 
esențiale relevante de către respectivii 
utilizatori comerciali și de către utilizatorii 
finali care utilizează produsele sau 
serviciile furnizate de respectivii utilizatori 
comerciali; pentru datele cu caracter 
personal, oferă acces și utilizare numai în 
cazul în care au legătură directă cu 
utilizarea efectuată de către utilizatorul 
final în ceea ce privește produsele sau 
serviciile oferite de utilizatorul comercial 
relevant prin intermediul serviciului de 
platformă esențial relevant și în cazul în 
care utilizatorul final optează pentru o 
astfel de partajare, dându-și 
consimțământul în sensul Regulamentului 
(UE) nr. 2016/679 ;

(i) le oferă gratuit utilizatorilor 
comerciali sau terților autorizați de un 
utilizator comercial acces și utilizare 
efectivă, de înaltă calitate, continuă și în 
timp real a datelor fără caracter personal 
agregate sau neagregate care sunt furnizate 
sau generate în contextul utilizării 
serviciilor de platformă esențiale relevante 
de către respectivii utilizatori comerciali și 
de către utilizatorii finali care utilizează 
produsele sau serviciile furnizate de 
respectivii utilizatori comerciali; pentru 
datele cu caracter personal, oferă acces și 
utilizare numai în cazul în care au legătură 
directă cu utilizarea efectuată de către 
utilizatorul final în ceea ce privește 
produsele sau serviciile oferite de 
utilizatorul comercial relevant prin 
intermediul serviciului de platformă 
esențial relevant și în cazul în care 
utilizatorul final optează pentru o astfel de 
partajare, dându-și consimțământul în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 
și se asigură că funcționalitățile de 
furnizare a informațiilor și de oferire a 
posibilității de a-și da consimțământul 
sunt cât mai ușor de utilizat;

Or. en

Justificare

Răspândirea și amplificarea conținuturilor legale, dar potențial problematice, datorată 
algoritmilor, trebuie limitată prin acordarea unui control mai mare al utilizatorilor asupra 
conținuturilor care le sunt propuse. Utilizatorii au dreptul de a-și vedea cronologia și alte 
recomandări de conținut numai în ordine necronologică și de a li se oferi o interfață de 
programare a aplicațiilor care să le permită să aibă un conținut gestionat de software-ul sau 
de serviciile pe care le aleg, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Amendamentul 158
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) le oferă gratuit utilizatorilor 
comerciali sau terților autorizați de un 
utilizator comercial acces și utilizare 
efectivă, de înaltă calitate, continuă și în 
timp real a datelor agregate sau neagregate 
care sunt furnizate sau generate în 
contextul utilizării serviciilor de platformă 
esențiale relevante de către respectivii 
utilizatori comerciali și de către utilizatorii 
finali care utilizează produsele sau 
serviciile furnizate de respectivii utilizatori 
comerciali; pentru datele cu caracter 
personal, oferă acces și utilizare numai în 
cazul în care au legătură directă cu 
utilizarea efectuată de către utilizatorul 
final în ceea ce privește produsele sau 
serviciile oferite de utilizatorul comercial 
relevant prin intermediul serviciului de 
platformă esențial relevant și în cazul în 
care utilizatorul final optează pentru o 
astfel de partajare, dându-și 
consimțământul în sensul Regulamentului 
(UE) nr. 2016/679 ;

(i) le oferă gratuit utilizatorilor 
comerciali sau terților autorizați de un 
utilizator comercial acces și utilizare 
efectivă, de înaltă calitate, continuă și în 
timp real a datelor agregate sau neagregate, 
inclusiv a celor cu caracter personal, care 
sunt furnizate sau generate în contextul 
utilizării serviciilor de platformă esențiale 
relevante de către respectivii utilizatori 
comerciali și de către utilizatorii finali care 
utilizează produsele sau serviciile furnizate 
de respectivii utilizatori comerciali; pentru 
datele cu caracter personal, oferă acces și 
utilizare numai în cazul în care datele 
respective au legătură directă cu utilizarea 
efectuată de către utilizatorul final în ceea 
ce privește produsele sau serviciile oferite 
de utilizatorul comercial relevant prin 
intermediul serviciului de platformă 
esențial relevant și în cazul în care 
utilizatorul final optează pentru o astfel de 
partajare, dându-și consimțământul în 
sensul articolului 6 din Regulamentul 
(UE) nr. 2016/679;

Or. en

Amendamentul 159
Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) le oferă gratuit utilizatorilor 
comerciali sau terților autorizați de un 
utilizator comercial acces și utilizare 
efectivă, de înaltă calitate, continuă și în 
timp real a datelor agregate sau neagregate 
care sunt furnizate sau generate în 
contextul utilizării serviciilor de platformă 
esențiale relevante de către respectivii 
utilizatori comerciali și de către utilizatorii 
finali care utilizează produsele sau 

(i) le oferă gratuit utilizatorilor 
comerciali sau terților autorizați de un 
utilizator comercial acces și utilizare 
efectivă, de înaltă calitate, continuă și în 
timp real a datelor fără caracter personal 
agregate sau neagregate care sunt furnizate 
sau generate în contextul utilizării 
serviciilor de platformă esențiale relevante 
de către respectivii utilizatori comerciali și 
de către utilizatorii finali care utilizează 
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serviciile furnizate de respectivii utilizatori 
comerciali; pentru datele cu caracter 
personal, oferă acces și utilizare numai în 
cazul în care au legătură directă cu 
utilizarea efectuată de către utilizatorul 
final în ceea ce privește produsele sau 
serviciile oferite de utilizatorul comercial 
relevant prin intermediul serviciului de 
platformă esențial relevant și în cazul în 
care utilizatorul final optează pentru o 
astfel de partajare, dându-și 
consimțământul în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 2016/679 ;

produsele sau serviciile furnizate de 
respectivii utilizatori comerciali; pentru 
datele cu caracter personal, prevede, în 
deplină conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/679, posibilitatea de a obține 
consimțământul utilizatorilor finali, într-
un mod ușor de utilizat și clar, pentru a 
permite utilizarea acestor date cu caracter 
personal numai în cazul în care au legătură 
directă cu utilizarea efectuată de către 
utilizatorul final în ceea ce privește 
produsele sau serviciile oferite de 
utilizatorul comercial relevant prin 
intermediul serviciului de platformă 
esențial relevant;

Or. en

Amendamentul 160
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) le oferă gratuit utilizatorilor 
comerciali sau terților autorizați de un 
utilizator comercial acces și utilizare 
efectivă, de înaltă calitate, continuă și în 
timp real a datelor agregate sau neagregate 
care sunt furnizate sau generate în 
contextul utilizării serviciilor de platformă 
esențiale relevante de către respectivii 
utilizatori comerciali și de către utilizatorii 
finali care utilizează produsele sau 
serviciile furnizate de respectivii utilizatori 
comerciali; pentru datele cu caracter 
personal, oferă acces și utilizare numai în 
cazul în care au legătură directă cu 
utilizarea efectuată de către utilizatorul 
final în ceea ce privește produsele sau 
serviciile oferite de utilizatorul comercial 
relevant prin intermediul serviciului de 
platformă esențial relevant și în cazul în 
care utilizatorul final optează pentru o 
astfel de partajare, dându-și 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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consimțământul în sensul Regulamentului 
(UE) nr. 2016/679 ;

Or. fr

Amendamentul 161
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) le oferă gratuit utilizatorilor 
comerciali sau terților autorizați de un 
utilizator comercial acces și utilizare 
efectivă, de înaltă calitate, continuă și în 
timp real a datelor agregate sau 
neagregate care sunt furnizate sau generate 
în contextul utilizării serviciilor de 
platformă esențiale relevante de către 
respectivii utilizatori comerciali și de către 
utilizatorii finali care utilizează produsele 
sau serviciile furnizate de respectivii 
utilizatori comerciali; pentru datele cu 
caracter personal, oferă acces și utilizare 
numai în cazul în care au legătură directă 
cu utilizarea efectuată de către utilizatorul 
final în ceea ce privește produsele sau 
serviciile oferite de utilizatorul comercial 
relevant prin intermediul serviciului de 
platformă esențial relevant și în cazul în 
care utilizatorul final optează pentru o 
astfel de partajare, dându-și 
consimțământul în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 2016/679 ;

(i) le oferă gratuit utilizatorilor 
comerciali sau terților autorizați de un 
utilizator comercial acces și utilizare 
efectivă, de înaltă calitate, continuă și în 
timp real a datelor fără caracter personal 
care sunt furnizate sau generate în 
contextul utilizării serviciilor de platformă 
esențiale relevante de către respectivii 
utilizatori comerciali și de către utilizatorii 
finali care utilizează produsele sau 
serviciile furnizate de respectivii utilizatori 
comerciali; pentru datele cu caracter 
personal, prevede, în deplină conformitate 
cu RGPD, posibilitatea de a obține 
consimțământul persoanei vizate, 
permițând utilizatorilor comerciali 
accesul și utilizarea acestor date cu 
caracter personal în cazul în care au 
legătură directă cu utilizarea efectuată de 
către utilizatorul final în ceea ce privește 
produsele sau serviciile oferite de 
utilizatorul comercial relevant prin 
intermediul serviciului de platformă 
esențial relevant;

Or. en

Amendamentul 162
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera j
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) îi oferă oricărui furnizor terț de 
motoare de căutare online, la cererea 
acestuia, acces în condiții echitabile, 
rezonabile și nediscriminatorii la datele 
privind ierarhizarea, interogarea, clicurile 
și vizualizarea legate de căutări gratuite și 
plătite generate de utilizatorii finali pe 
motoarele de căutare online ale 
gatekeeperului, sub rezerva anonimizării 
datelor privind interogarea, clicurile și 
vizualizarea care constituie date cu 
caracter personal;

(j) îi oferă oricărui furnizor terț de 
motoare de căutare online, la cererea 
acestuia, acces în condiții echitabile, 
rezonabile și nediscriminatorii la datele 
privind ierarhizarea, interogarea, clicurile 
și vizualizarea legate de căutări gratuite și 
plătite generate de utilizatorii finali pe 
motoarele de căutare online ale 
gatekeeperului, sub rezerva anonimizării 
datelor privind interogarea, clicurile și 
vizualizarea care constituie date cu 
caracter personal; Datele relevante sunt 
anonimizate dacă datele personale sunt 
ireversibil alterate astfel încât informațiile 
să nu fie legate de o persoană fizică 
identificată sau identificabilă sau de date 
cu caracter personal anonimizate pentru ca 
persoana vizată să nu fie sau să nu mai 
fie este identificabilă.

Or. en

Amendamentul 163
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) îi oferă oricărui furnizor terț de 
motoare de căutare online, la cererea 
acestuia, acces în condiții echitabile, 
rezonabile și nediscriminatorii la datele 
privind ierarhizarea, interogarea, clicurile 
și vizualizarea legate de căutări gratuite și 
plătite generate de utilizatorii finali pe 
motoarele de căutare online ale 
gatekeeperului, sub rezerva anonimizării 
datelor privind interogarea, clicurile și 
vizualizarea care constituie date cu caracter 
personal;

(j) îi oferă oricărui furnizor terț de 
motoare de căutare online, la cererea 
acestuia, acces în condiții echitabile, 
rezonabile și nediscriminatorii la datele 
privind ierarhizarea, interogarea, clicurile 
și vizualizarea legate de căutări gratuite și 
plătite generate de utilizatorii finali pe 
motoarele de căutare online ale 
gatekeeperului, sub rezerva anonimizării 
datelor și a verificării continue a 
imposibilității reidentificării privind 
interogarea, clicurile și vizualizarea care 
constituie date cu caracter personal;
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Or. en

Amendamentul 164
Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) îi oferă oricărui furnizor terț de 
motoare de căutare online, la cererea 
acestuia, acces în condiții echitabile, 
rezonabile și nediscriminatorii la datele 
privind ierarhizarea, interogarea, clicurile 
și vizualizarea legate de căutări gratuite și 
plătite generate de utilizatorii finali pe 
motoarele de căutare online ale 
gatekeeperului, sub rezerva anonimizării 
datelor privind interogarea, clicurile și 
vizualizarea care constituie date cu 
caracter personal;

(j) îi oferă oricărui furnizor terț de 
motoare de căutare online, la cererea 
acestuia, acces în condiții echitabile, 
rezonabile și nediscriminatorii la datele, 
total anonimizate, privind ierarhizarea, 
interogarea, clicurile și vizualizarea legate 
de căutări gratuite și plătite generate de 
utilizatorii finali pe motoarele de căutare 
online ale gatekeeperului, întrucât 
interogarea, clicurile și vizualizarea 
constituie date cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 165
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) permite ca utilizatorilor finali și 
utilizatorilor comerciali să le fie 
prezentate informațiile numai în ordine 
cronologică și, alternativ, dacă este tehnic 
posibil, să utilizeze sisteme de 
recomandare ale terților care să aibă 
acces la aceleași informații disponibile 
pentru sistemele de recomandare utilizate 
de gatekeeper; terții respectivi prelucrează 
aceste informații numai pentru a oferi 
recomandări destinatarului;
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Or. en

Amendamentul 166
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) se abține de la practici care 
obstrucționează opțiunea de dezabonare 
de la un serviciu de platformă esențial, 
întrucât abonamentul este foarte facilitat;

Or. en

Amendamentul 167
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) să se asigure că serviciile lor, 
inclusiv interfețele pentru utilizatori, sunt 
accesibile persoanelor cu handicap, în 
conformitate cu articolul 13 din Directiva 
(UE) 2019/88241a;
_________________
41a Directiva (UE) 2019/882 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind cerințele de 
accesibilitate aplicabile produselor și 
serviciilor (JO L 151, 7.6.2019, p. 70-115).

Or. en

Amendamentul 168
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
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Articolul 6 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) aplică condiții generale de acces 
echitabile și nediscriminatorii pentru 
utilizatorii comerciali în ceea ce privește 
magazinul său de aplicații software 
desemnat în temeiul articolului 3 din 
prezentul regulament.

(k) aplică condiții generale de acces și 
de tratament echitabile și nediscriminatorii 
pentru utilizatorii comerciali ai serviciului 
său de platformă esențial, în special 
pentru cei ai magazinului său de aplicații 
software, motorului său de căutare, 
serviciului său de plăți online sau 
serviciului său de rețea de socializare 
online desemnate în temeiul articolului 3 
din prezentul regulament.

Or. fr

Amendamentul 169
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) nu face dezabonarea de la un 
serviciu de platformă centrală inutil de 
dificilă sau complicată pentru utilizatorii 
comerciali sau pentru utilizatorii finali

Or. en

Amendamentul 170
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Un gatekeeper pune în aplicare și 
impune măsuri eficace, împreună cu 
partenerii săi comerciali, pentru a se 
asigura că obligațiile prevăzute la 
prezentul articol sunt eficace și în cazul în 
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care produsul final este furnizat 
consumatorilor și utilizatorilor comerciali 
de către o parte terță și dacă un astfel de 
produs include un serviciu de platformă 
operat de un gatekeeper;

Or. en

Amendamentul 171
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care Comisia constată că 
măsurile pe care gatekeeperul 
intenționează să le pună în aplicare în 
temeiul alineatului (1) sau pe care le-a pus 
în aplicare nu asigură respectarea efectivă a 
obligațiilor relevante prevăzute la articolul 
6, aceasta poate preciza, printr-o decizie, 
măsurile pe care trebuie să le pună în 
aplicare gatekeeperul respectiv. Comisia 
adoptă o astfel de decizie în termen de șase 
luni de la inițierea procedurii în temeiul 
articolului 18.

2. În cazul în care Comisia constată că 
măsurile pe care gatekeeperul 
intenționează să le pună în aplicare în 
temeiul alineatului (1) sau pe care le-a pus 
în aplicare nu asigură respectarea efectivă a 
obligațiilor relevante prevăzute la articolul 
6, aceasta precizează, printr-o decizie, 
măsurile pe care trebuie să le pună în 
aplicare gatekeeperul respectiv. Comisia 
adoptă o astfel de decizie în termen de șase 
luni de la inițierea procedurii în temeiul 
articolului 18.

Or. en

Amendamentul 172
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În scopul precizării obligațiilor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(j) și (k), Comisia evaluează, de asemenea, 
dacă măsurile avute în vedere sau puse în 
aplicare asigură faptul că nu a mai rămas 
niciun dezechilibru între drepturile și 

6. În scopul precizării obligațiilor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 
(j) și (k), Comisia evaluează, de asemenea, 
dacă măsurile avute în vedere sau puse în 
aplicare asigură faptul că nu a mai rămas 
niciun dezechilibru între drepturile și 
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obligațiile utilizatorilor comerciali și că 
măsurile în sine nu conferă gatekeeperului 
un avantaj care este disproporționat în 
raport cu serviciul furnizat de gatekeeper 
utilizatorilor comerciali.

obligațiile utilizatorilor comerciali și ale 
utilizatorilor finali și că măsurile în sine 
nu conferă gatekeeperului un avantaj care 
este disproporționat în raport cu serviciul 
furnizat de gatekeeper utilizatorilor 
comerciali.

Or. en

Amendamentul 173
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. În scopul precizării obligațiilor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) 
literele (f) și (ha), Comisia, în cooperare 
cu gatekeeperul, cu reprezentanții 
utilizatorilor comerciali și ai utilizatorilor 
finali, definește tehnologiile deschise, 
standardele deschise și protocoalele 
deschise, inclusiv interfața tehnică 
(interfața de programare a aplicațiilor), 
care permite utilizatorilor finali de 
software și servicii concurente și 
utilizatorilor comerciali să se conecteze la 
serviciul esențial al gatekeeperilor și să 
interopereze cu acesta. Interoperarea 
între utilizatorii finali necesită 
consimțământul lor în cunoștință de 
cauză atunci când sunt prelucrate date cu 
caracter personal. Furnizorii de platforme 
online nu prelucrează informațiile și 
datele cu caracter personal obținute 
pentru interoperare în alte scopuri; 
Obligațiile de interoperabilitate nu 
limitează, obstrucționează sau întârzie 
capacitatea intermediarilor de a remedia 
vulnerabilitățile în vederea respectării 
unei obligații în temeiul Directivei (UE) 
2016/114842a sau a Regulamentului (UE) 
2016/679.
_________________
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42a Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un 
nivel comun ridicat de securitate a 
rețelelor și a sistemelor informatice în 
Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1-30).

Or. en

Amendamentul 174
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Un gatekeeper poate solicita 
Comisiei inițierea unei proceduri în temeiul 
articolului 18 pentru a stabili dacă măsurile 
pe care acesta intenționează să le pună în 
aplicare sau pe care le-a pus în aplicare în 
temeiul articolului 6 sunt eficace în 
atingerea obiectivului obligației relevante 
în circumstanțele specifice. Un gatekeeper 
poate, odată cu cererea sa, să furnizeze un 
document justificativ pentru a explica în 
special de ce măsurile pe care 
intenționează să le pună în aplicare sau pe 
care le-a pus în aplicare sunt eficace în 
atingerea obiectivului obligației relevante 
în circumstanțele specifice.

7. Un gatekeeper poate solicita 
Comisiei inițierea unei proceduri în temeiul 
articolului 18 pentru a stabili dacă măsurile 
pe care acesta intenționează să le pună în 
aplicare sau pe care le-a pus în aplicare în 
temeiul articolului 6 sunt eficace în 
atingerea obiectivului obligației relevante 
în circumstanțele specifice. Un gatekeeper 
furnizează, odată cu cererea sa, un 
document justificativ pentru a explica în 
special de ce măsurile pe care 
intenționează să le pună în aplicare sau pe 
care le-a pus în aplicare sunt eficace în 
atingerea obiectivului obligației relevante 
în circumstanțele specifice. Comisia poate 
iniția proceduri în temeiul articolul 18 și, 
printr-o decizie adoptată în conformitate 
cu procedura de consultare menționată la 
articolul 37a alineatul (2), precizează 
măsurile pe care trebuie să le ia 
gatekeeperul în cauză. Comisia adoptă 
decizia în temeiul prezentei dispoziții în 
termen de șase luni de la inițierea 
procedurii în temeiul articolului 18.

Or. en

Amendamentul 175
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Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Suspendarea

1. Comisia poate, la cererea motivată a 
gatekeeperului, să suspende în mod 
excepțional, integral sau parțial, o 
obligație specifică prevăzută la articolele 
5 și 6 pentru un serviciu de platformă 
esențial, printr-o decizie adoptată în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 32 alineatul (4), în 
cazul în care gatekeeperul demonstrează 
că respectarea obligației specifice 
respective ar pune în pericol, din cauza 
unor circumstanțe excepționale 
independente de controlul gatekeeperului, 
viabilitatea economică a activității 
gatekeeperului în Uniune și numai în 
măsura în care este necesar pentru a 
aborda amenințarea la viabilitatea sa. 
Comisia urmărește să adopte decizia de 
suspendare fără întârziere și în termen de 
cel mult 3 luni de la primirea unei cereri 
motivate complete.
2. În cazul în care suspendarea este 
acordată în temeiul alineatului (1), 
Comisia își revizuiește decizia de 
suspendare în fiecare an. În urma unei 
astfel de revizuiri, Comisia fie ridică 
suspendarea, fie decide că sunt îndeplinite 
în continuare condițiile prevăzute la 
alineatul (1).
3.
La evaluarea cererii, Comisia ține seama, 
în special, de impactul respectării 
obligației specifice asupra viabilității 
economice a activității gatekeeperului în 
Uniune, precum și asupra terților. 
Suspendarea poate fi supusă unor condiții 
și obligații care urmează să fie stabilite de 
Comisie pentru a se asigura un echilibru 
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just între aceste interese și obiectivele 
prezentului regulament. O astfel de cerere 
poate fi făcută și aprobată în orice 
moment, în așteptarea evaluării de către 
Comisie în temeiul alineatului (1).

Or. en

Amendamentul 176
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) moralitate publică; eliminat

Or. en

Amendamentul 177
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există un dezechilibru între 
drepturile și obligațiile utilizatorilor 
comerciali, iar gatekeeperul obține un 
avantaj de pe urma utilizatorilor comerciali 
care este disproporționat față de serviciul 
furnizat de gatekeeper utilizatorilor 
comerciali sau

(a) există un dezechilibru între 
drepturile și obligațiile utilizatorilor 
comerciali și cele ale utilizatorilor finali, 
iar gatekeeperul obține un avantaj de pe 
urma utilizatorilor comerciali și a 
utilizatorilor finali care este 
disproporționat față de serviciul furnizat de 
gatekeeper utilizatorilor comerciali sau 
utilizatorilor finali; sau

Or. en

Amendamentul 178
Gwendoline Delbos-Corfield
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există un dezechilibru între 
drepturile și obligațiile utilizatorilor 
comerciali, iar gatekeeperul obține un 
avantaj de pe urma utilizatorilor comerciali 
care este disproporționat față de serviciul 
furnizat de gatekeeper utilizatorilor 
comerciali sau

(a) există un dezechilibru între 
drepturile și obligațiile utilizatorilor 
comerciali sau cele ale utilizatorilor finali, 
iar gatekeeperul obține un avantaj de pe 
urma utilizatorilor comerciali sau a 
utilizatorilor finali care este 
disproporționat față de serviciul furnizat de 
gatekeeper utilizatorilor comerciali sau 
utilizatorilor finali; sau

Or. en

Amendamentul 179
Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există un dezechilibru între 
drepturile și obligațiile utilizatorilor 
comerciali, iar gatekeeperul obține un 
avantaj de pe urma utilizatorilor comerciali 
care este disproporționat față de serviciul 
furnizat de gatekeeper utilizatorilor 
comerciali sau

(a) există un dezechilibru între 
drepturile și obligațiile utilizatorilor finali 
sau ale utilizatorilor comerciali, iar 
gatekeeperul obține un avantaj de pe urma 
utilizatorilor finali sau utilizatorilor 
comerciali care este disproporționat față de 
serviciul furnizat de gatekeeper 
utilizatorilor finali sau utilizatorilor 
comerciali; sau

Or. en

Amendamentul 180
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. Un gatekeeper se asigură că 
obligațiile menționate la articolele 5 și 6 
sunt respectate pe deplin și în mod efectiv. 
Deși obligațiile prevăzute la articolele 5 și 
6 se aplică în ceea ce privește serviciile de 
platformă esențiale desemnate în temeiul 
articolului 3, punerea lor în aplicare nu 
trebuie să fie subminată de niciun 
comportament al întreprinderii căreia îi 
aparține gatekeeperul, indiferent dacă acest 
comportament este de natură contractuală, 
comercială, tehnică sau de orice altă 
natură.

1. Un gatekeeper se asigură că 
obligațiile menționate la articolele 5 și 6 
sunt respectate pe deplin și în mod efectiv. 
Deși obligațiile prevăzute la articolele 5 și 
6 se aplică în ceea ce privește serviciile de 
platformă esențiale desemnate în temeiul 
articolului 3, punerea lor în aplicare nu 
trebuie să fie subminată de niciun 
comportament al gatekeeperului sau al 
întreprinderii căreia îi aparține 
gatekeeperul, indiferent dacă acest 
comportament este de natură contractuală, 
comercială, tehnică sau de orice altă 
natură, inclusiv dacă este vorba de 
proiectarea produsului sau de prezentarea 
alegerilor utilizatorului final într-un mod 
care nu este neutru ori de subminarea sau 
limitarea în alte moduri a autonomiei, a 
procesului decizional sau a alegerilor 
utilizatorului prin structura, funcția sau 
modul de funcționare a interfeței pentru 
utilizatori sau a unei părți a acesteia.

Or. en

Amendamentul 181
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care este necesar 
consimțământul pentru colectarea și 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
pentru a asigura conformitatea cu prezentul 
regulament, gatekeeperul ia măsurile 
necesare fie pentru a le permite 
utilizatorilor comerciali să obțină în mod 
direct consimțământul necesar prelucrării 
lor, atunci când acest lucru este necesar în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și 
al Directivei 2002/58/CE, fie pentru a 
respecta normele și principiile Uniunii în 
materie de protecție a datelor și a vieții 
private în alte moduri, inclusiv prin 

2. În cazul în care este necesar 
consimțământul pentru colectarea și 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
pentru a asigura conformitatea cu prezentul 
regulament, gatekeeperul ia măsurile 
necesare pentru a le permite utilizatorilor 
comerciali să obțină în mod direct 
consimțământul necesar prelucrării lor, 
atunci când acest lucru este necesar în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și 
al Directivei 2002/58/CE, și pentru a 
respecta normele și principiile Uniunii în 
materie de protecție a datelor și a vieții 
private. Gatekeeperul nu face ca obținerea 
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furnizarea de date anonimizate în mod 
corespunzător utilizatorilor comerciali, 
după caz. Gatekeeperul nu face ca 
obținerea acestui consimțământ de către 
utilizatorul comercial să fie mai 
împovărătoare decât pentru propriile 
servicii.

acestui consimțământ de către utilizatorul 
comercial să fie mai împovărătoare decât 
pentru propriile servicii. Gatekeeperii nu 
subminează și nu compromit autonomia, 
procesul decizional sau alegerea 
consumatorilor prin structura, funcția sau 
modul de operare al interfeței lor online 
sau al oricărei părți a acesteia atunci 
când își exercită aceste drepturi și opțiuni.

Or. en

Amendamentul 182
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care este necesar 
consimțământul pentru colectarea și 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
pentru a asigura conformitatea cu prezentul 
regulament, gatekeeperul ia măsurile 
necesare fie pentru a le permite 
utilizatorilor comerciali să obțină în mod 
direct consimțământul necesar prelucrării 
lor, atunci când acest lucru este necesar în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și 
al Directivei 2002/58/CE, fie pentru a 
respecta normele și principiile Uniunii în 
materie de protecție a datelor și a vieții 
private în alte moduri, inclusiv prin 
furnizarea de date anonimizate în mod 
corespunzător utilizatorilor comerciali, 
după caz. Gatekeeperul nu face ca 
obținerea acestui consimțământ de către 
utilizatorul comercial să fie mai 
împovărătoare decât pentru propriile 
servicii.

2. În cazul în care este necesar 
consimțământul pentru colectarea și 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
pentru a asigura conformitatea cu prezentul 
regulament, gatekeeperul ia măsurile 
necesare fie pentru a le permite 
utilizatorilor comerciali să ceară în mod 
direct consimțământul necesar prelucrării 
lor, atunci când acest lucru este necesar în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și 
al Directivei 2002/58/CE, fie pentru a oferi 
utilizatorilor comerciali date anonimizare 
corespunzător. Gatekeeperul nu face ca 
obținerea acestui consimțământ de către 
utilizatorul comercial să fie mai 
împovărătoare decât pentru propriile 
servicii.

Or. en

Amendamentul 183
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Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care este necesar 
consimțământul pentru colectarea și 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
pentru a asigura conformitatea cu prezentul 
regulament, gatekeeperul ia măsurile 
necesare fie pentru a le permite 
utilizatorilor comerciali să obțină în mod 
direct consimțământul necesar prelucrării 
lor, atunci când acest lucru este necesar în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și 
al Directivei 2002/58/CE, fie pentru a 
respecta normele și principiile Uniunii în 
materie de protecție a datelor și a vieții 
private în alte moduri, inclusiv prin 
furnizarea de date anonimizate în mod 
corespunzător utilizatorilor comerciali, 
după caz. Gatekeeperul nu face ca 
obținerea acestui consimțământ de către 
utilizatorul comercial să fie mai 
împovărătoare decât pentru propriile 
servicii.

2. În cazul în care este necesar 
consimțământul pentru colectarea și 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
pentru a asigura conformitatea cu prezentul 
regulament, gatekeeperul ia măsurile 
necesare fie pentru a le permite 
utilizatorilor comerciali să obțină în mod 
direct consimțământul necesar prelucrării 
lor, atunci când acest lucru este necesar în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și 
al Directivei 2002/58/CE, și pentru a 
respecta normele și principiile Uniunii în 
materie de protecție a datelor și a vieții 
private în alte moduri, inclusiv prin 
furnizarea de date anonimizate în mod 
corespunzător utilizatorilor comerciali, 
după caz. Gatekeeperul nu face ca 
obținerea acestui consimțământ de către 
utilizatorul comercial să fie mai 
împovărătoare decât pentru propriile 
servicii.

Or. en

Amendamentul 184
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de șase luni de la desemnarea sa 
în temeiul articolului 3, gatekeeperul 
prezintă Comisiei o descriere auditată în 
mod independent a oricărei tehnici de 
stabilire a profilului consumatorilor pe care 
gatekeeperul le aplică serviciilor sale de 
platformă esențiale identificate în temeiul 
articolului 3. Această descriere trebuie 

În termen de șase luni de la desemnarea sa 
în temeiul articolului 3, gatekeeperul 
prezintă Comisiei o descriere auditată în 
mod independent a oricărei tehnici de 
stabilire a profilului consumatorilor pe care 
gatekeeperul le aplică serviciilor sale de 
platformă esențiale identificate în temeiul 
articolului 3. Această descriere trebuie 
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actualizată cel puțin o dată pe an. actualizată cel puțin o dată pe an. Comisia 
stabilește, după consultarea Autorității 
Europene pentru Protecția Datelor, a 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, a societății civile și a experților, 
standardele și procedura de audit. 
Comisia transmite descrierea auditată, 
precum și orice materiale relevante 
colectate în contextul supravegherii 
gatekeeperilor care se referă la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
oricărei autorități de supraveghere 
competente, la cererea acestuia.

Or. en

Amendamentul 185
Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de șase luni de la desemnarea sa 
în temeiul articolului 3, gatekeeperul 
prezintă Comisiei o descriere auditată în 
mod independent a oricărei tehnici de 
stabilire a profilului consumatorilor pe care 
gatekeeperul le aplică serviciilor sale de 
platformă esențiale identificate în temeiul 
articolului 3. Această descriere trebuie 
actualizată cel puțin o dată pe an.

În termen de șase luni de la desemnarea sa 
în temeiul articolului 3, gatekeeperul 
prezintă Comisiei o descriere auditată în 
mod independent a oricărei tehnici de 
stabilire a profilului consumatorilor pe care 
gatekeeperul le aplică serviciilor sale de 
platformă esențiale identificate în temeiul 
articolului 3. Această descriere trebuie 
actualizată cel puțin o dată pe an. Comisia 
transmite descrierea auditată, precum și 
toate materiale relevante colectate în 
contextul supravegherii gatekeeperilor 
care sunt legate de prelucrarea datelor cu 
caracter personal, și în special de crearea 
de profiluri, oricărei autorități de 
supraveghere competente reprezentate în 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, la cererea acestuia.

Or. en
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Amendamentul 186
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de șase luni de la desemnarea sa 
în temeiul articolului 3, gatekeeperul 
prezintă Comisiei o descriere auditată în 
mod independent a oricărei tehnici de 
stabilire a profilului consumatorilor pe 
care gatekeeperul le aplică serviciilor sale 
de platformă esențiale identificate în 
temeiul articolului 3. Această descriere 
trebuie actualizată cel puțin o dată pe an.

În termen de șase luni de la desemnarea sa 
în temeiul articolului 3, gatekeeperul 
prezintă Comisiei o descriere auditată în 
mod independent a oricărei tehnici de 
stabilire a profilului utilizatorilor finali pe 
care gatekeeperul le aplică serviciilor sale 
de platformă esențiale identificate în 
temeiul articolului 3.

Gatekeeperul pune la dispoziția publicului 
o prezentare generală a descrierii 
auditate, ținând seama de limitările 
impuse de cerințele privind secretul de 
afaceri. Această descriere și prezentarea 
sa generală disponibilă publicului se 
actualizează cel puțin o dată pe an.

Or. en

Amendamentul 187
Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Interoperabilitatea platformelor

 Comisia solicită organizațiilor europene 
de standardizare, în consultare cu 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, să stabilească standarde tehnice 
europene, în conformitate cu standardele 
europene privind protecția vieții private și 
a datelor, pentru interoperabilitate, 
inclusiv interoperabilitatea protocolului și 
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interoperabilitatea datelor.
 Aceste standarde de interoperabilitate se 
aplică gatekeeperilor, care asigură 
interoperabilitatea principalelor 
funcționalități ale serviciilor lor, pentru a 
permite schimbul de informații între 
platforme de către destinatari. Această 
obligație nu limitează, împiedică sau 
întârzie capacitatea lor de a soluționa 
probleme legate de securitate. 
Gatekeeperii documentează public toate 
interfețele de programare a aplicațiilor pe 
care le pun la dispoziție.
Schimbul de informații între platforme se 
face cu consimțământul explicit al 
destinatarilor implicați în schimbul de 
informații.
Comisia adoptă măsuri de punere în 
aplicare, în conformitate cu articolul 36, 
în care se precizează natura și domeniul 
de aplicare al obligațiilor menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 188
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care intenționează să 
efectueze o investigație de piață în vederea 
posibilei adoptări de decizii în temeiul 
articolelor 15, 16 și 17, Comisia adoptă o 
decizie de inițiere a unei investigații de 
piață.

1. În cazul în care intenționează să 
efectueze o investigație de piață în vederea 
posibilei adoptări de decizii în temeiul 
articolelor 15, 16, 16a și 17, Comisia 
adoptă o decizie de inițiere a unei 
investigații de piață.

Or. fr

Amendamentul 189
Gwendoline Delbos-Corfield



PE696.323v01-00 98/113 AM\1237090RO.docx

RO

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal, Comisia se 
consultă cu autoritățile competente de 
protecție a datelor, în contextul 
investigației sale, înainte de a adopta o 
decizie în temeiul articolelor 15, 16 și 17.

Or. en

Amendamentul 190
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cursul unei investigații de piață 
efectuate în temeiul alineatului (1), 
Comisia depune eforturi pentru a 
comunica constatările sale preliminare 
furnizorului de servicii de platformă 
esențiale în cauză în termen de șase luni de 
la inițierea investigației. În constatările 
preliminare, Comisia trebuie să explice 
dacă consideră, cu titlu provizoriu, că 
furnizorul de servicii de platformă esențiale 
ar trebui desemnat drept gatekeeper în 
temeiul articolului 3 alineatul (6).

2. În cursul unei investigații de piață 
efectuate în temeiul alineatului (1), 
Comisia comunică constatările sale 
preliminare furnizorului de servicii de 
platformă esențiale în cauză în termen de 
șase luni de la inițierea investigației. În 
constatările preliminare, Comisia trebuie să 
explice dacă consideră, cu titlu provizoriu, 
că furnizorul de servicii de platformă 
esențiale ar trebui desemnat drept 
gatekeeper în temeiul articolului 3 alineatul 
(6).

Or. en

Amendamentul 191
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Anchete de piață și măsuri corective 

adaptate pentru a asigura 
contestabilitatea și echitatea piețelor.

1. Comisia poate efectua o anchetă de 
piață în temeiul articolul 17 pentru a 
vedea dacă trebuie impuse măsuri 
corective adaptate în conformitate cu 
alineatul (2) unui gatekeeper, pentru a 
asigura contestabilitatea și echitatea 
piețelor serviciilor de platformă esențiale. 
Comisia își încheie ancheta prin 
adoptarea unei decizii în termen de 
douăsprezece luni de la începerea 
anchetei.
2. Dacă ancheta de piață efectuată în 
conformitate cu alineatul (1) 
concluzionează că obligațiile prevăzute la 
articolele 5 și 6 nu sunt suficiente pentru 
a împiedica un gatekeeper să adopte 
practici care limitează contestabilitatea 
serviciilor de platformă esențiale sau care 
sunt inechitabile în sensul articolul 10 
alineatul (2), la fel ca și practicile supuse 
obligațiilor prevăzute la articolele 5 și 6, 
Comisia poate impune, printr-o decizie 
justificată corespunzător și adoptată în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 32 alineatul (4), 
măsuri de remediere proporționale și 
necesare, bazate pe principiile enunțate la 
alineatul (4).
3. În cadrul anchetei de piață, Comisia ia 
în considerare toate informațiile relevante 
furnizate de terții în cauză, cum ar fi 
utilizatorii profesionali sau utilizatorii 
finali.
4. La adoptarea deciziei sale în temeiul 
alineatului (2), Comisia ia măsurile 
considerate adecvate și necesare. Aceste 
măsuri se pot referi la:
(a) accesul la platforme (inclusiv 
obligațiile de interoperabilitate, obligațiile 
de a oferi acces la interfețele principale de 
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programare ale aplicațiilor și obligația de 
a utiliza standarde comune);
(b) intervențiile legate de date (inclusiv 
obligațiile de mobilitate a datelor, 
obligațiile de a oferi acces la date 
esențiale și compartimentările de date);
(c) relații comerciale echitabile (inclusiv 
obligațiile de nediscriminare, interdicțiile 
de autoreferențiere care denaturează 
concurența și obligațiile de utilizare a 
unor condiții contractuale echitabile);
(d) libertatea de alegere a utilizatorilor 
finali și a utilizatorilor profesionali 
(inclusiv obligația de a oferi în mod 
proactiv opțiuni utilizatorilor, 
reglementarea valorilor implicite și 
arhitectura alegerii).
5. Comisia îi comunică obiecțiile sale 
gatekeeperului în cauză în termen de șase 
luni de la începerea anchetei. În obiecțiile 
sale, Comisia explică dacă consideră, cu 
titlu preliminar, că sunt îndeplinite 
condițiile de la alineatele (1) și (2) și care 
sunt măsurile corective pe care le 
consideră, cu titlu preliminar, necesare și 
proporționale. În evaluare, Comisia ia în 
considerare viabilitatea tehnică și 
economică a măsurilor pentru gatekeeper 
și impactul asupra utilizatorilor finali și a 
inovării pe termen lung.
6. În orice moment al anchetei de piață, 
Comisia poate prelungi durata acesteia 
dacă prelungirea este justificată de motive 
obiective și proporționale. Prelungirea se 
poate aplica perioadei în care Comisia 
trebuie să-și prezinte obiecțiile sau 
termenului pentru adoptarea deciziei 
finale. Durata totală a prelungirilor 
acordate în temeiul prezentului alineat nu 
poate depăși șase luni.

Or. fr

Amendamentul 192
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Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate efectua o investigație de 
piață cu scopul de a examina dacă unul sau 
mai multe servicii din sectorul digital ar 
trebui adăugate pe lista serviciilor de 
platformă esențiale sau pentru a detecta 
tipurile de practici care ar putea limita 
contestabilitatea serviciilor de platformă 
esențiale sau care ar putea fi neloiale și 
care nu sunt abordate în mod eficace de 
prezentul regulament. Aceasta emite un 
raport public în termen de cel mult 24 luni 
de la inițierea investigației de piață.

Comisia poate efectua o investigație de 
piață cu scopul de a examina dacă unul sau 
mai multe servicii din sectorul digital ar 
trebui adăugate pe lista serviciilor de 
platformă esențiale sau pentru a detecta 
tipurile de practici care ar putea limita 
contestabilitatea serviciilor de platformă 
esențiale sau care ar putea fi neloiale și 
care nu sunt abordate în mod eficace de 
prezentul regulament. Aceasta emite un 
raport public în termen de cel mult 12 luni 
de la inițierea investigației de piață.

Or. fr

Amendamentul 193
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este însoțit de un act delegat de 
modificare a articolului 5 sau 6, astfel cum 
se prevede la articolul 10.

(b) este însoțit de o propunere de act 
delegat de modificare a articolului 5 sau 6, 
astfel cum se prevede la articolul 10.

Or. en

Amendamentul 194
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
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Mecanismul de raportare pentru 
utilizatorii profesionali și utilizatorii finali
1. Utilizatorii profesionali, inclusiv 
concurenții, și utilizatorii finali ai 
serviciilor de platformă esențiale, astfel 
cum sunt definiți la articolul 2 
alineatul (2), pot raporta Comisiei sau 
unei autorități naționale de concurență 
orice practică sau comportament al unui 
gatekeeper care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. 
Comisia acordă statelor membre acces la 
rapoarte.
2. Dacă avertismentul primit în temeiul 
alineatului (1) este primit de o autoritate 
națională de concurență, acesta este 
transmis direct Comisiei.
3. Comisia definește condițiile în care îi 
sunt adresate rapoartele menționate la 
alineatul (1). Comisia definește, de 
asemenea, condițiile în care statele 
membre, în special autoritățile naționale 
de concurență, sunt informate cu privire 
la aceste rapoarte și în care au acces la 
acestea.
4. Comisia are competența de a-și stabili 
prioritățile pentru examinarea rapoartelor 
menționate la alineatul (1). Sub rezerva 
dispozițiilor de la alineatul (5) din 
prezentul articol și de la articolul 33, 
Comisia poate alege să nu examineze un 
raport pe motiv că nu consideră că 
raportul respectiv reprezintă o prioritate 
în materie de aplicare a legii.
5. În cazul în care consideră că un raport 
reprezintă o prioritate în materie de 
aplicare a legii, Comisia poate deschide o 
procedură în temeiul articolului 18 sau o 
anchetă de piață în temeiul articolului 14.

Or. fr

Amendamentul 195
Ondřej Kovařík
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Atunci când trimite o cerere simplă 
de informații unei întreprinderi sau unei 
asociații de întreprinderi, Comisia indică 
scopul cererii, precizează informațiile 
solicitate și stabilește termenul până la care 
trebuie furnizate informațiile, precum și 
sancțiunile prevăzute la articolul 26 pentru 
furnizarea de informații sau explicații 
incomplete, incorecte sau înșelătoare.

3. Atunci când trimite o cerere simplă 
de informații unei întreprinderi sau unei 
asociații de întreprinderi, Comisia indică 
scopul cererii, precizează informațiile 
solicitate și stabilește termenul până la care 
trebuie furnizate informațiile, precum și 
sancțiunile prevăzute la articolul 26 pentru 
furnizarea de informații sau explicații 
incomplete, incorecte sau înșelătoare. 
Termenele prevăzute trebuie să respecte 
dimensiunea și capacitățile întreprinderii 
sau asociației de întreprinderi în cauză.

Or. en

Amendamentul 196
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Atunci când Comisia solicită, 
printr-o decizie, întreprinderilor sau 
asociațiilor de întreprinderi să furnizeze 
informații, indică scopul solicitării, 
precizează informațiile cerute și stabilește 
termenul până la care trebuie furnizate 
acestea. Atunci când Comisia solicită 
întreprinderilor să ofere acces la bazele lor 
de date și la algoritmii lor, indică temeiul 
juridic și scopul solicitării și stabilește 
termenul până la care trebuie furnizate 
acestea. Comisia indică, de asemenea, 
sancțiunile prevăzute la articolul 26 și 
indică sau aplică penalitățile cu titlu 
cominatoriu prevăzute la articolul 27. 
Comisia indică, de asemenea, dreptul de a 
ataca decizia în fața Curții de Justiție.

4. Atunci când Comisia solicită, 
printr-o decizie, întreprinderilor sau 
asociațiilor de întreprinderi să furnizeze 
informații, indică scopul solicitării, 
precizează informațiile cerute și stabilește 
termenul până la care trebuie furnizate 
acestea. Atunci când Comisia solicită 
întreprinderilor să ofere acces la bazele lor 
de date și la algoritmii lor, indică temeiul 
juridic și scopul solicitării și stabilește 
termenul până la care trebuie furnizate 
acestea. Comisia indică, de asemenea, 
sancțiunile prevăzute la articolul 26 și 
indică sau aplică penalitățile cu titlu 
cominatoriu prevăzute la articolul 27. 
Comisia indică, de asemenea, dreptul de a 
ataca decizia în fața Curții de Justiție. 
Termenele prevăzute trebuie să respecte 
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dimensiunea și capacitățile întreprinderii 
sau asociației de întreprinderi în cauză.

Or. en

Amendamentul 197
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia poate întreprinde 
acțiunile necesare pentru a monitoriza 
punerea în aplicare efectivă și respectarea 
obligațiilor prevăzute la articolele 5 și 6, 
precum și a deciziilor luate în temeiul 
articolelor 7, 16, 22 și 23.

1. Comisia monitorizează punerea în 
aplicare efectivă și respectarea obligațiilor 
prevăzute la articolele 5 și 6, precum și a 
deciziilor luate în temeiul articolelor 7, 16, 
22 și 23.

Or. en

Amendamentul 198
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Comisia își încheie ancheta prin 
adoptarea unei decizii, în termen de 36 de 
luni de la începerea anchetei, în 
conformitate cu articolul 18.

Or. en

Amendamentul 199
Beata Kempa

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În decizia adoptată în temeiul 
articolului 25, Comisia poate aplica unui 
gatekeeper amenzi care nu depășesc 10 % 
din cifra de afaceri totală a acestuia pe 
exercițiul financiar precedent, în cazul în 
care constată că respectivul gatekeeper nu 
respectă, intenționat sau din neglijență:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 200
Beata Kempa

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate aplica, printr-o 
decizie, întreprinderilor și asociațiilor de 
întreprinderi amenzi care nu depășesc 1 % 
din cifra lor de afaceri totală pe exercițiul 
financiar precedent, în cazul în care 
acestea, în mod intenționat sau din 
neglijență:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 201
Beata Kempa

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea financiară a fiecărei 
întreprinderi în privința plății amenzii nu 
poate depăși 10 % din cifra totală de 
afaceri a acesteia pe exercițiul financiar 
precedent.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl
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Amendamentul 202
Beata Kempa

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia poate aplica, prin decizie, 
întreprinderilor sau asociațiilor de 
întreprinderi, inclusiv gatekeeperilor, în 
cazurile aplicabile, penalități cu titlu 
cominatoriu care nu depășesc 5 % din cifra 
de afaceri zilnică medie pe exercițiul 
financiar precedent, pe zi, calculate de la 
data stabilită în decizie, pentru a le obliga:

1. Comisia poate aplica, prin decizie, 
întreprinderilor sau asociațiilor de 
întreprinderi, inclusiv gatekeeperilor, în 
cazurile aplicabile, penalități cu titlu 
cominatoriu care nu depășesc 10 % din 
cifra de afaceri zilnică medie pe exercițiul 
financiar precedent, pe zi, calculate de la 
data stabilită în decizie, pentru a le obliga:

Or. pl

Amendamentul 203
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Dacă consideră necesar, Comisia 
poate audia și alte persoane fizice sau 
juridice înainte de a lua deciziile 
prevăzute la alineatul (1). Cererile de 
audiere ale acestor persoane se aprobă 
dacă acestea demonstrează suficient 
interes. Autoritățile naționale competente 
desemnate în temeiul articolului 21 litera 
(a) pot solicita, de asemenea, Comisiei să 
audieze alte persoane fizice sau juridice 
care demonstrează suficient interes.

Or. en

Amendamentul 204
Isabel Santos
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Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Prin derogare de la alineatul (1), 
autoritățile de supraveghere competente 
au posibilitatea de a face schimb de orice 
material relevant colectat în contextul 
supravegherii gatekeeperilor, în temeiul 
articolelor 3, 12, 13, 19, 20 și 21, exclusiv 
în scopul de a permite altor autorități 
competente să-și îndeplinească mandatele 
și misiunile de serviciu public.

Or. en

Amendamentul 205
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Cooperarea dintre autoritățile de 

concurență și competența lor
1. Comisia se asigură că rapoartele 
prezentate în temeiul articolul 16a din 
prezentul regulament sunt puse la 
dispoziția autorităților naționale de 
concurență din cadrul Rețelei europene în 
domeniul concurenței, astfel cum este 
definită la articolul 2 alineatul (1) al 5-lea 
paragraf din Directiva (UE) 2019/1.
2. Comisia transmite Rețelei europene în 
domeniul concurenței deciziile de 
deschidere a unei anchete de piață în 
sensul articolul 14 sau de inițiere a 
procedurilor în sensul articolul 18. 
Autoritățile naționale de concurență pot 
furniza Comisiei, în mod voluntar, orice 
informații considerate utile și necesare în 
scopul anchetei de piață în temeiul 
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articolelor 15, 16, 16a sau 17 și, la cererea 
Comisiei, o pot asista în aplicarea 
articolelor 19, 20 și 21.

Or. fr

Amendamentul 206
Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este asistată de Comitetul 
consultativ pentru piețele digitale. Acesta 
este un comitet în sensul Regulamentului 
(UE) nr. 182/2011.

1. Comisia este asistată de Comitetul 
consultativ pentru piețele digitale. Acesta 
este un comitet în sensul Regulamentului 
(UE) nr. 182/2011. Comitetul consultativ 
pentru piețele digitale este format din 
reprezentanți ai Comitetului european 
pentru protecția datelor și reprezentanți ai 
autorităților naționale competente 
responsabile de comunicațiile electronice, 
serviciile audiovizuale, concurența și 
protecția consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 207
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este asistată de Comitetul 
consultativ pentru piețele digitale. Acesta 
este un comitet în sensul Regulamentului 
(UE) nr. 182/2011.

1. Comisia este asistată de Comitetul 
consultativ pentru piețele digitale. Acesta 
este format din reprezentanți ai 
Comitetului european pentru protecția 
datelor și reprezentanți ai autorităților 
competente ale statelor membre din 
domeniul concurenței, comunicațiilor 
electronice, serviciilor audiovizuale, 
supravegherii electorale și protecției 
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consumatorilor și este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 208
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când trei sau mai multe state 
membre îi solicită Comisiei să inițieze o 
investigație în temeiul articolului 15, 
deoarece consideră că există motive 
rezonabile pentru a suspecta că un 
furnizor de servicii de platformă esențiale 
ar trebui desemnat gatekeeper, Comisia 
examinează, în termen de patru luni, dacă 
există motive întemeiate pentru a iniția o 
astfel de investigație.

1. Atunci când trei sau mai multe state 
membre îi solicită Comisiei să inițieze o 
investigație în temeiul articolului 14, 
Comisia examinează, în termen de patru 
luni, dacă există motive întemeiate pentru a 
iniția o astfel de investigație.

Or. fr

Amendamentul 209
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când trei sau mai multe state 
membre îi solicită Comisiei să inițieze o 
investigație în temeiul articolului 15, 
deoarece consideră că există motive 
rezonabile pentru a suspecta că un furnizor 
de servicii de platformă esențiale ar trebui 
desemnat gatekeeper, Comisia examinează, 
în termen de patru luni, dacă există motive 
întemeiate pentru a iniția o astfel de 
investigație.

1. Atunci când două sau mai multe 
state membre îi solicită Comisiei să inițieze 
o investigație în temeiul articolului 15, 
deoarece consideră că există motive 
rezonabile pentru a suspecta că un furnizor 
de servicii de platformă esențiale ar trebui 
desemnat gatekeeper, Comisia examinează, 
în termen de patru luni, dacă există motive 
întemeiate pentru a iniția o astfel de 
investigație.
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Or. en

Amendamentul 210
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Dacă două sau mai multe state 
membre solicită Comisiei să deschidă o 
anchetă în temeiul articolul 16, deoarece 
consideră că există motive întemeiate 
pentru a suspecta că un gatekeeper a 
încălcat sistematic obligațiile prevăzute la 
articolele 5 și 6 și că și-a consolidat sau 
extins și mai mult poziția de gatekeeper în 
ceea ce privește caracteristicile prevăzute 
la articolul 3 alineatul (1), Comisia 
examinează, în termen de patru luni, dacă 
există motive întemeiate pentru a deschide 
o astfel de anchetă, iar rezultatul 
examinării respective se publică.

Or. en

Amendamentul 211
Isabel Santos

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Dacă decide să deschidă o 
investigație, Comisia trebuie să se 
consulte și să coopereze cu autoritățile de 
supraveghere competente, inclusiv cu 
autoritățile de protecție a datelor, la 
realizarea și redactarea evaluării 
acestora.

Or. en
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Amendamentul 212
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. 1b. Dacă două sau mai multe state 
membre solicită Comisiei să deschidă o 
anchetă în temeiul articolul 17, deoarece 
consideră că unul sau mai multe servicii 
din sectorul digital ar trebui adăugate pe 
lista serviciilor de platformă esențiale în 
temeiul articolul 2 alineatul (2) sau că 
există motive întemeiate pentru a suspecta 
că unul sau mai multe tipuri de practici 
nu sunt abordate în mod eficace de 
prezentul regulament și pot limita 
contestabilitatea serviciilor de platformă 
esențiale sau pot fi inechitabile, Comisia 
examinează, în termen de patru luni, dacă 
există motive întemeiate pentru a deschide 
o astfel de investigație, iar rezultatul 
examinării ar trebui publicat.

Or. en

Amendamentul 213
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Părțile terțe care reprezintă 
utilizatorii comerciali sau utilizatorii 
finali au dreptul de a depune plângeri în 
ceea ce privește nedesemnarea 
gatekeeperilor, neconformitatea și 
nerespectarea sistematică de către 
gatekeeperi a obligațiilor care le revin în 
conformitate cu articolele 3, 5 și 6, 
precum și să solicite inițierea unei 
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investigații de piață; Ei prezintă dovezi în 
sprijinul cererii lor; Comisia informează 
părțile terțe cu privire la decizia sa în 
termen de trei luni.

Or. en

Amendamentul 214
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Modificare adusă Directiva (UE) 
2020/1828 Se adaugă următorul punct la 
anexa I la Directiva (UE) 2020/182843a:
„(67) Regulamentul (UE) 20XX/XXXX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind piețele contestabile și echitabile în 
sectorul digital.”
_________________
43a Directiva (UE) 2020/1828 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2020 privind acțiunile în 
reprezentare pentru protecția intereselor 
colective ale consumatorilor și de 
abrogare a Directivei 2009/22/CE (JO 
L 409, 4.12.2020, p. 1-27).

Or. en

Amendamentul 215
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia publică deciziile pe care le 
adoptă în temeiul articolelor 3, 7, 8, 9, 15, 
16, 17, 22, al articolului 23 alineatul (1) și 

1. Comisia publică deciziile pe care le 
adoptă în temeiul articolelor 3, 7, 8, 9, 15, 
16, 17, 18, 22, al articolului 23 alineatul (1) 
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al articolelor 25, 26 și 27. Publicarea indică 
numele părților și conținutul principal al 
deciziei, inclusiv orice sancțiune aplicată.

și al articolelor 25, 26, 27, 33 și 33a. 
Publicarea indică numele părților și 
conținutul principal al deciziei, inclusiv 
orice sancțiune aplicată.

Or. en

Amendamentul 216
Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Raportul anual al Comisiei privind 
politica în domeniul concurenței include 
un capitol privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament.

Or. en


