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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

INFORMAȚII PRIVIND CONTEXTUL

Propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
piețele contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul privind piețele digitale) reprezintă 
un pas binevenit către o mai bună contestabilitate, echitate și inovare și posibilitatea intrării pe 
piață, precum și în direcția promovării intereselor publice care depășesc sfera concurenței sau 
a considerațiilor economice. Actul privind piețele digitale prevede un set de norme și obligații 
ex ante pe care platformele cu efecte de rețea semnificative trebuie să le respecte pentru a 
menține piața echitabilă și contestabilă. 
Piața digitală este, în mare măsură, o piață de date și, cel mai important, o piață de date cu 
caracter personal. Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne emite un aviz cu 
privire la Actul privind piețele digitale, în prim-planul agendei sale fiind protecția datelor cu 
caracter personal. 

PROPUNERILE RAPORTORULUI PENTRU AVIZ

Propunerile raportorului LIBE s-au concentrat asupra competențelor exclusive și partajate ale 
Comisiei LIBE în Actul privind piețele digitale, în principal asupra unor părți ale articolelor 1, 
2, 5, 6, 9, 11 și 13. În general, raportorul pentru aviz este convins că domeniul de aplicare al 
APD trebuie definit cu precizie, iar obligația gatekeeperilor de a proteja datele cu caracter 
personal trebuie evidențiată și mai mult.

 Astfel, raportul subliniază că legislația privind piețele digitale completează RGPD și 
subliniază poziția exclusivă a RGPD în legislația privind protecția datelor cu caracter 
personal. 

 Raportul urmărește, de asemenea, să reechilibreze claritatea juridică a textului, astfel 
încât să poată fi combătută mai bine eludarea regulamentului.

 Mai departe, raportul clarifică, în definiție, procesul de creare a unor profiluri, întrucât 
crearea profilului este menționată la articolul 13 din APD, dar nu există nicio definiție 
a sa la articolul 2.

 În continuare, raportul precizează consimțământul în definiții, deoarece 
consimțământul este menționat în tot textul APD, dar nu există nicio definiție a 
acestuia la articolul 2. 

 În conformitate cu recomandările Autorității Europene pentru Protecția Datelor, 
raportul pune accentul pe soluții ușor de utilizat de gestionare a consimțământului.

 Propunerea APD solicită deja portabilitatea efectivă a datelor generate prin activitatea 
utilizatorilor, iar raportorul pentru aviz merge mai departe în definirea exactă a celor 
care ar avea dreptul de portabilitate a datelor personale și care date anume, cu caracter 
personal sau fără caracter personal, ar face obiectul portabilității. 

 Raportul solicită, de asemenea, Comisiei să transmită Comitetului european pentru 
protecția datelor, la cerere, descrierea auditată și orice materiale relevante colectate în 
contextul supravegherii gatekeeperilor. 

 În ceea ce privește consultarea datelor, raportul solicită, de asemenea, Comisiei să se 
consulte cu autoritățile de protecție a datelor în contextul investigației de piață înainte 
de adoptarea unei decizii. 

 Raportorul pentru aviz scurtează, de asemenea, perioadele după care se așteaptă 
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intervenția Comisiei, în caz de nerespectare a regulamentului din partea 
gatekeeperilor. 

AMENDAMENTELE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, care este comisie competentă, să ia în considerare 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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 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.

(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 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului28a , 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 
2016/679 și al Directivei 2002/58/CE.

_________________ _________________
26 Regulamentul (UE) 2019/1150 al 26 Regulamentul (UE) 2019/1150 al 
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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).

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 Directivei 
2000/31/CE.

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 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.

28a 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).

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 

31 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
10 martie 2010 privind coordonarea 
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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).

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 2

Propunere de regulament
Considerentul 17

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 

(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 în mod proactiv 
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 în mod proactiv 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-
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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 
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.

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 
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 3
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Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Valoarea motoarelor de căutare 
online pentru utilizatorii comerciali și 
utilizatorii finali ai acestora crește pe 
măsură ce numărul total de utilizatori 
crește. Furnizorii de motoare de căutare 
online colectează și stochează seturi de 
date agregate care conțin informații cu 
privire la căutările efectuate de utilizatori și 
la modul în care aceștia au interacționat cu 
rezultatele care le-au fost prezentate. 
Furnizorii de servicii de motoare de căutare 
online colectează aceste date din căutările 
efectuate în cadrul propriului lor serviciu 
de motor de căutare online și, după caz, din 
căutările efectuate pe platformele 
partenerilor lor comerciali din aval. 
Accesul gatekeeperilor la astfel de date 
privind ierarhizarea, interogările, clicurile 
și vizualizările constituie o barieră 
importantă în calea intrării pe piață și a 
extinderii, care subminează 
contestabilitatea serviciilor de motoare de 
căutare online. Prin urmare, gatekeeperii ar 
trebui să fie obligați să le ofere și altor 
furnizori de astfel de servicii accesul, în 
condiții echitabile, rezonabile și 
nediscriminatorii, la datele privind 
ierarhizarea, interogările, clicurile și 
vizualizările legate de căutările gratuite și 
cele plătite generate de consumatori în 
cadrul serviciilor de motoare de căutare 
online, astfel încât furnizorii terți respectivi 
să își poată optimiza serviciile și să poată 
contesta serviciile de platformă esențiale 
relevante. Un astfel de acces ar trebui să fie 
acordat, de asemenea, terților cu care un 
furnizor de motor de căutare a încheiat un 
contract și care acționează ca persoane 
împuternicite să prelucreze aceste date 
pentru motorul de căutare respectiv. Atunci 
când oferă acces la datele sale de căutare, 
un gatekeeper ar trebui să asigure prin 
mijloace adecvate protecția datelor cu 
caracter personal ale utilizatorilor finali, 

(56) Valoarea motoarelor de căutare 
online pentru utilizatorii comerciali și 
utilizatorii finali ai acestora crește pe 
măsură ce numărul total de utilizatori 
crește. Furnizorii de motoare de căutare 
online colectează și stochează seturi de 
date agregate care conțin informații cu 
privire la căutările efectuate de utilizatori și 
la modul în care aceștia au interacționat cu 
rezultatele care le-au fost prezentate. 
Furnizorii de servicii de motoare de căutare 
online colectează aceste date din căutările 
efectuate în cadrul propriului lor serviciu 
de motor de căutare online și, după caz, din 
căutările efectuate pe platformele 
partenerilor lor comerciali din aval. 
Accesul gatekeeperilor la astfel de date 
privind ierarhizarea, interogările, clicurile 
și vizualizările constituie o barieră 
importantă în calea intrării pe piață și a 
extinderii, care subminează 
contestabilitatea serviciilor de motoare de 
căutare online. Prin urmare, gatekeeperii ar 
trebui să fie obligați să le ofere și altor 
furnizori de astfel de servicii accesul, în 
condiții echitabile, rezonabile și 
nediscriminatorii, la datele privind 
ierarhizarea, interogările, clicurile și 
vizualizările legate de căutările gratuite și 
cele plătite generate de consumatori în 
cadrul serviciilor de motoare de căutare 
online, astfel încât furnizorii terți respectivi 
să își poată optimiza serviciile și să poată 
contesta serviciile de platformă esențiale 
relevante. Un astfel de acces ar trebui să fie 
acordat, de asemenea, terților cu care un 
furnizor de motor de căutare a încheiat un 
contract și care acționează ca persoane 
împuternicite să prelucreze aceste date 
pentru motorul de căutare respectiv. Atunci 
când oferă acces la datele sale de căutare, 
un gatekeeper ar trebui să asigure prin 
mijloace adecvate protecția datelor cu 
caracter personal ale utilizatorilor finali, 
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fără a degrada în mod substanțial calitatea 
sau utilitatea datelor.

fără a degrada în mod substanțial calitatea 
sau utilitatea datelor. Gatekeeperul ar 
trebui să fie în măsură să demonstreze că 
interogarea anonimizată, datele privind 
clicurile și vizualizările au fost testate în 
mod adecvat împotriva riscurilor legate de 
o eventuală reidentificare.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) În cazul în care, în cursul unei 
proceduri referitoare la neconformitate sau 
al unei investigații privind neconformitatea 
sistematică, un gatekeeper propune 
angajamente Comisiei, aceasta ar trebui să 
poată adopta o decizie prin care 
angajamentele respective să devină 
obligatorii pentru gatekeeperul în cauză, în 
situația în care Comisia consideră că 
angajamentele asigură respectarea efectivă 
a obligațiilor prevăzute în prezentul 
regulament. Această decizie ar trebui, de 
asemenea, să constate că nu se mai justifică 
o acțiune din partea Comisiei în acest sens.

(67) În circumstanțe excepționale, în 
cazul în care, în cursul unei proceduri 
referitoare la neconformitate sau al unei 
investigații privind neconformitatea 
sistematică, un gatekeeper propune 
angajamente Comisiei, aceasta ar trebui să 
poată adopta o decizie prin care 
angajamentele respective să devină 
obligatorii pentru gatekeeperul în cauză, în 
situația în care Comisia consideră că 
angajamentele asigură respectarea efectivă 
a obligațiilor prevăzute în prezentul 
regulament, luând în considerare 
consecințele economice importante ale 
neemiterii unei decizii de neconformitate, 
precum și eventualele daune deja 
provocate pieței de către 
gatekeeper. Această decizie ar trebui, de 
asemenea, să constate că nu se mai justifică 
o acțiune din partea Comisiei în acest sens.

Or. en

Amendamentul 5

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 6

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 Consiliului și normele 
naționale privind controlul concentrărilor 
economice; Regulamentele (UE) 
2019/1150 și (UE) ..../..... ale 
Parlamentului European și ale Consiliului.

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; Regulamentului 
(CE) nr. 139/200438 al Consiliului și 
normelor naționale privind controlul 
concentrărilor economice; 
Regulamentelor (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 

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 
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2000/31/CE. 2000/31/CE.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Autoritățile naționale nu iau decizii 
care ar fi contrare unei decizii adoptate de 
Comisie în temeiul prezentului regulament. 
Comisia și statele membre lucrează în 
strânsă cooperare și coordonare în ceea ce 
privește acțiunile lor de asigurare a 
respectării legislației.

7. Autoritățile naționale, inclusiv 
instanțele judecătorești naționale, nu iau 
decizii care ar fi contrare unei decizii 
adoptate de Comisie în temeiul prezentului 
regulament. Comisia și statele membre 
lucrează în strânsă cooperare și coordonare 
în ceea ce privește acțiunile lor de 
asigurare a respectării legislației.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)

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 al utilizatorului respectiv sau 
sub o formă similară;

Or. en

Amendamentul 9

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

(23a) „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 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 11

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) operează un serviciu de platformă 
esențial care servește drept portal important 
prin care utilizatorii comerciali ajung atât 
la utilizatorii activi, cât și la utilizatorii 
finali; și

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care gatekeeperul prezintă 
astfel de argumente justificate în mod 
suficient pentru a demonstra că nu 
îndeplinește cerințele prevăzute la 
alineatul (1), Comisia aplică alineatul (6) 
pentru a evalua dacă sunt îndeplinite 
criteriile de la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 13

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, printr-o soluție ușor de 
utilizat de gestionare a consimțământului, 
iar acesta și-a dat consimțământul în sensul 
articolului 6 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul (UE) 2016/679; în mod 
alternativ, gatekeeperul se poate baza pe 
temeiurile juridice incluse la articolul 6 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2016/679, cu excepția literelor (b) și ( f) 
ale articolului respectiv;

Or. en

Amendamentul 14
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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, inclusiv a instanțelor 
judecătorești naționale, cu privire la 
chestiuni legate de orice practică a 
gatekeeperilor;

Or. en

Amendamentul 15

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 al gatekeeperului în 
contextul serviciilor oferite de utilizatorii 
comerciali care utilizează serviciile de 
platformă esențiale ale gatekeeperului 
respectiv;

Or. en

Amendamentul 16

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 

(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 
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editorului pentru publicarea unui anumit 
anunț și pentru fiecare dintre serviciile de 
publicitate relevante prestate de 
gatekeeper.

editorului pentru publicarea unui anumit 
anunț și pentru fiecare dintre serviciile de 
publicitate relevante prestate de 
gatekeeper. 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 care produsul final este 
furnizat consumatorilor și utilizatorilor 
comerciali de un terț și dacă un astfel de 
produs include un serviciu de platformă 
esențial operat de un gatekeeper.

Or. en

Amendamentul 17

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 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 
parte terță care aparține aceleiași 
întreprinderi.

Or. en
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Amendamentul 18

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 legate de utilizatorul 
comercial sau utilizatorul final, inclusiv a 
datelor cu caracter personal generate prin 
activitatea acestuia/acesteia ca utilizator 
final al serviciilor de platformă esențiale, 
în conformitate cu articolul 20 din 
Regulamentul (UE) 2016/679, inclusiv prin 
furnizarea unui acces continuu și în timp 
real;

Or. en

Amendamentul 19

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 

(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; furnizează utilizatorilor 
comerciali, în deplină conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, 
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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; ;

posibilitatea de a obține consimțământul 
persoanei vizate, permițând utilizatorilor 
comerciali accesul la datele cu caracter 
personal și utilizarea acestora; 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

Amendamentul 20

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 
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 
esențial operat de un gatekeeper.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
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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 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 
patru luni de la inițierea procedurii în 
temeiul articolului 18.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În vederea adoptării deciziei 
menționate la alineatul (2), Comisia 
comunică constatările sale preliminare în 
termen de trei luni de la inițierea 
procedurii. În constatările preliminare, 
Comisia explică măsurile pe care 
intenționează să le ia sau pe care consideră 
că furnizorul de servicii de platformă 
esențiale în cauză ar trebui să le ia pentru a 
da curs efectiv constatărilor preliminare.

4. În vederea adoptării deciziei 
menționate la alineatul (2), Comisia 
comunică constatările sale preliminare în 
termen de două luni de la inițierea 
procedurii. În constatările preliminare, 
Comisia explică măsurile pe care 
intenționează să le ia sau pe care consideră 
că furnizorul de servicii de platformă 
esențiale în cauză ar trebui să le ia pentru a 
da curs efectiv constatărilor preliminare.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există un dezechilibru între (a) există un dezechilibru între 
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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

drepturile și obligațiile utilizatorilor 
comerciali, ale utilizatorilor activi sau ale 
utilizatorilor finali, iar gatekeeperul obține 
un avantaj de pe urma utilizatorilor 
comerciali, utilizatorilor activi sau 
utilizatorilor finali, care este 
disproporționat față de serviciul furnizat de 
gatekeeper utilizatorilor comerciali, 
utilizatorilor activi sau utilizatorilor finali; 
or

Or. en

Amendamentul 24

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 25
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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 
orice materiale relevante colectate în 
contextul supravegherii gatekeeperilor 
care se referă la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, oricărei autorități de 
supraveghere competente reprezentate în 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, la cererea acestuia.

Or. en

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2
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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 depune eforturi pentru a comunica 
constatările sale preliminare furnizorului 
de servicii de platformă esențiale în cauză 
în termen de trei 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 28

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care investigația de piață 
arată că un gatekeeper a încălcat în mod 
sistematic obligațiile prevăzute la articolele 
5 și 6 și și-a consolidat sau extins și mai 
mult poziția de gatekeeper în ceea ce 
privește caracteristicile menționate la 
articolul 3 alineatul (1), Comisia poate, 
printr-o decizie adoptată în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 32 alineatul (4), să impună acestui 
gatekeeper orice măsură corectivă 
comportamentală sau structurală care este 
proporțională cu încălcarea comisă și 
necesară pentru a asigura respectarea 
prezentului regulament. Comisia își încheie 
investigația prin adoptarea unei decizii în 
termen de douăsprezece luni de la inițierea 
investigației de piață.

1. În cazul în care investigația de piață 
arată că un gatekeeper a încălcat în mod 
sistematic obligațiile prevăzute la articolele 
5 și 6, Comisia poate, printr-o decizie 
adoptată în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 32 
alineatul (4), să impună acestui gatekeeper 
orice măsură corectivă comportamentală 
sau structurală care este proporțională cu 
încălcarea comisă și necesară pentru a 
asigura respectarea prezentului regulament. 
Comisia își încheie investigația prin 
adoptarea unei decizii în termen de 
douăsprezece luni de la inițierea 
investigației de piață.

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se consideră că un gatekeeper nu a 
respectat în mod sistematic obligațiile 
prevăzute la articolele 5 și 6 în cazul în 
care Comisia a emis cel puțin trei decizii 
privind nerespectarea sau de aplicare de 
amenzi în temeiul articolului 25 și, 
respectiv, 26 împotriva unui gatekeeper în 
legătură cu oricare dintre serviciile sale de 
platformă esențiale, într-o perioadă de cinci 
ani înainte de adoptarea deciziei de inițiere 
a unei investigații de piață în vederea unei 
posibile adoptări a unei decizii în temeiul 
prezentului articol.

3. Se consideră că un gatekeeper nu a 
respectat în mod sistematic obligațiile 
prevăzute la articolele 5 și 6 în cazul în 
care Comisia a emis cel puțin două decizii 
privind nerespectarea sau de aplicare de 
amenzi în temeiul articolului 25 și, 
respectiv, 26 împotriva unui gatekeeper în 
legătură cu oricare dintre serviciile sale de 
platformă esențiale, într-o perioadă de cinci 
ani înainte de adoptarea deciziei de inițiere 
a unei investigații de piață în vederea unei 
posibile adoptări a unei decizii în temeiul 
prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia îi comunică obiecțiile sale 
gatekeeperului în cauză în termen de șase 
luni de la inițierea investigației. În 
obiecțiile sale, Comisia explică dacă 
consideră, cu titlu preliminar, că sunt 
îndeplinite condițiile de la alineatul (1) și 
care este măsura corectivă sau care sunt 
măsurile corective pe care le consideră, cu 
titlu preliminar, necesare și proporționale.

5. Comisia îi comunică obiecțiile sale 
gatekeeperului în cauză în termen de patru 
luni de la inițierea investigației. În 
obiecțiile sale, Comisia explică dacă 
consideră, cu titlu preliminar, că sunt 
îndeplinite condițiile de la alineatul (1) și 
care este măsura corectivă sau care sunt 
măsurile corective pe care le consideră, cu 
titlu preliminar, necesare și proporționale.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 2 – litera b
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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 
modificare a articolului 5 sau 6, astfel cum 
se prevede la articolul 10.

Or. en

Justificare

Aliniere cu litera (a).

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care, în cursul 
procedurilor inițiate în temeiul articolului 
16 sau 25, gatekeeperul în cauză oferă 
angajamente pentru serviciile de platformă 
esențiale relevante pentru a asigura 
respectarea obligațiilor prevăzute la 
articolele 5 și 6, Comisia poate, printr-o 
decizie adoptată în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 32 alineatul (4), să confere acestor 
angajamente un caracter obligatoriu pentru 
respectivul gatekeeper și să declare că nu 
există motive suplimentare pentru a 
acționa.

1. În circumstanțe excepționale, în 
cazul în care, în cursul procedurilor inițiate 
în temeiul articolului 16 sau 25, 
gatekeeperul în cauză oferă angajamente 
pentru serviciile de platformă esențiale 
relevante pentru a asigura respectarea 
obligațiilor prevăzute la articolele 5 și 6, 
Comisia poate, printr-o decizie adoptată în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 32 alineatul (4), să 
confere acestor angajamente un caracter 
obligatoriu pentru respectivul gatekeeper, 
luând în considerare eventualele daune 
deja provocate de gatekeeper altor 
participanți la piață și să declare că nu 
există motive suplimentare pentru a 
acționa.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Comisia își încheie investigația 
prin adoptarea unei decizii, în termen de 
36 de luni de la inițierea investigației, în 
conformitate cu articolul 18.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Informațiile colectate în temeiul 
articolelor 3, 12, 13, 19, 20 și 21 se 
utilizează numai în scopurile prezentului 
regulament.

1. Informațiile colectate în temeiul 
articolelor 3, 12, 13, 19, 20 și 21 se 
utilizează numai în scopurile prezentului 
regulament și permit schimbul de orice 
informații relevante între autoritățile de 
resort, inclusiv autoritățile din domeniul 
protecției datelor și al protecției 
consumatorilor, pentru a-și îndeplini 
rolurile complementare, în conformitate 
cu mandatul lor respectiv și misiunea lor 
de serviciu public.

Or. en

Amendamentul 35

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, instituit în 
conformitate cu articolul 68 din 
Regulamentul (UE) 2016/679, precum și 
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din reprezentanți ai autorităților 
competente ale statelor membre 
responsabile cu concurența, comunicațiile 
electronice, serviciile audiovizuale, 
supravegherea electorală și protecția 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 36

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.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36a
Raportare

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

Or. en
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