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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0169/2020, adresată de M.N., de cetățenie germană, privind 
creșterea concurenței în rândul platformelor de comunicare socială

1. Rezumatul petiției

Potrivit petiționarului, numărul de utilizatori ai platformelor de comunicare socială este un 
avantaj concurențial decisiv pentru acestea și, în anumite circumstanțe, forțează utilizatorii să 
rămână cu marii furnizori, excluzând alternativele.

Furnizorii de platforme de comunicare socială ar trebui, prin urmare, să fie obligați să permită 
comunicarea între utilizatorii lor și utilizatorii altor platforme, așa cum este posibil în cazul 
serviciilor de e-mail. Prin urmare, marele avantaj competitiv al marilor platforme ar fi 
eliminat, iar platformele mai mici ar putea concura numai pe baza calității serviciilor oferite.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 mai 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 august 2020

Petiționarul dorește ca UE să întreprindă măsuri pentru a îmbunătăți concurența în rândul 
platformelor de comunicare socială. În special, acesta propune să se asigure fonduri și 
interoperabilitatea platformelor, pentru a putea fi create alternative platformei Facebook.

Sprijinirea competitivității globale a industriei europene și asigurarea unei adevărate egalități a 
condițiilor de concurență în sectorul platformelor se află în centrul obiectivelor Comisiei.

Comisia a recunoscut deja faptul că pot fi necesare instrumente suplimentare pentru a soluționa 
problemele structurale în materie de concurență. Un nou instrument ar putea să-i permită 
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Comisiei să efectueze anchete riguroase pe piață pentru a depista aceste probleme și a impune 
soluții care vizează practicile de pe piață și, dacă este necesar, soluții structurale. Comisia 
încurajează petiționarul să participe la consultarea publică corespunzătoare, care se desfășoară 
până la 8 septembrie 20201.

În plus, în mai multe rapoarte privind concurența, experți din toată lumea au ajuns la concluzia 
că ar putea fi necesară o reglementare ex-ante pentru a se lua în considerare în mod eficace 
platformele „ecosistemice”, care sunt în număr mai mic și care își desfășoară activitatea 
simultan pe mai multe piețe. Într-o serie de studii recente au fost examinate minuțios problemele 
legate de concurență din domeniul publicității online, cele mai recente fiind studiul2 Autorității 
pentru Concurență și Piețe (CMA) și raportul3 Comisiei Australiene pentru Concurență și 
Protecția Consumatorilor (ACCC). 

În Comunicarea sa din 19 februarie 2020 privind conturarea viitorului digital al Europei4, 
Comisia a anunțat că va evalua, în cadrul pachetului de acte legislative privind serviciile 
digitale, care urmează să fie adoptat la sfârșitul lui 2020, necesitatea impunerii unor norme ex-
ante. Aceste norme vor completa instrumentele din domeniul concurenței, pentru a garanta că 
piețele influențate de marile platforme, care produc efecte de rețea semnificative și funcționează 
ca filtre de acces, sunt în continuare echitabile și pot fi contestate de inovatori, de întreprinderi 
și de entitățile nou-venite pe piață. Comisia încurajează petiționarul să participe la consultarea 
publică corespunzătoare, care se desfășoară până la 8 septembrie 20205.

1 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool/public-
consultation
2 https://www.gov.uk/cma-cases/online-platforms-and-digital-advertising-market-study 
3 https://www.accc.gov.au/publications/digital-platforms-inquiry-final-report 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0067&qid=1604052696790
5https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-launches-consultation-seek-views-digital-
services-act-package
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