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Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 20 ianuarie 2022 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentul European și al Consiliului privind o piață 
unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de 
modificare a Directivei 2000/31/CE (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 
2020/0361(COD))1

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Serviciile societății informaționale 
și, în special, serviciile intermediare au 
devenit o parte importantă a economiei 
Uniunii și a vieții de zi cu zi a cetățenilor 
Uniunii. La douăzeci de ani de la adoptarea 
cadrului juridic existent aplicabil acestor 
servicii prevăzut de Directiva 2000/31/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului25, modelele de afaceri și 
serviciile noi și inovatoare, cum ar fi 
rețelele sociale și platformele multilaterale 
online, au permis utilizatorilor comerciali 
și consumatorilor să disemineze și să 
acceseze informații și să efectueze 
tranzacții în moduri inedite. În prezent, 
majoritatea cetățenilor Uniunii utilizează 
zilnic aceste servicii. Cu toate acestea, 

(1) Serviciile societății informaționale 
și, în special, serviciile intermediare au 
devenit o parte importantă a economiei 
Uniunii și a vieții de zi cu zi a cetățenilor 
Uniunii. La douăzeci de ani de la adoptarea 
cadrului juridic existent aplicabil acestor 
servicii prevăzut de Directiva 2000/31/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului25, modelele de afaceri și 
serviciile noi și inovatoare, cum ar fi 
rețelele sociale și platformele multilaterale 
online, au permis utilizatorilor comerciali 
și consumatorilor să disemineze și să 
acceseze informații și să efectueze 
tranzacții în moduri inedite și inovatoare, 
transformând obiceiurile lor de 
comunicare, consum și afaceri. În prezent, 

1 Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în 
temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură  
(A9-0356/2021).



transformarea digitală și utilizarea sporită a 
acestor servicii au dat naștere și unor noi 
riscuri și provocări, atât pentru utilizatorii 
individuali, cât și pentru societate în 
ansamblul său.

majoritatea cetățenilor Uniunii utilizează 
zilnic aceste servicii. Cu toate acestea, 
transformarea digitală și utilizarea sporită a 
acestor servicii au dat naștere și unor noi 
riscuri și provocări, pentru utilizatorii 
individuali, întreprinderi și pentru 
societate în ansamblul său.

__________________ __________________
25 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

25 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre adoptă tot mai mult 
sau au în vedere adoptarea unor legi 
naționale privind aspectele reglementate de 
prezentul regulament, prin care impun, de 
exemplu, furnizorilor de servicii 
intermediare obligații de diligență. Aceste 
legislații naționale divergente au un impact 
negativ asupra pieței interne, care, astfel 
cum se prevede la articolul 26 din tratat, 
cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în 
care sunt asigurate libera circulație a 
mărfurilor și a serviciilor și libertatea de 
stabilire, dată fiind natura intrinsec 
transfrontalieră a internetului, care este 
utilizat în general pentru furnizarea 
serviciilor respective. Condițiile de 
furnizare a serviciilor intermediare pe piața 
internă ar trebui armonizate, astfel încât să 
se ofere întreprinderilor acces la noi piețe 
și oportunități de exploatare a beneficiilor 
pieței interne, iar consumatorilor și altor 
destinatari ai serviciilor, o gamă mai largă 
de opțiuni.

(2) Statele membre adoptă tot mai mult 
sau au în vedere adoptarea unor legi 
naționale privind aspectele reglementate de 
prezentul regulament, prin care impun, de 
exemplu, furnizorilor de servicii 
intermediare obligații de diligență, și care 
au drept rezultat o fragmentare a pieței 
interne. Aceste legislații naționale 
divergente au un impact negativ asupra 
pieței interne, care, astfel cum se prevede 
la articolul 26 din tratat, cuprinde un spațiu 
fără frontiere interne, în care sunt asigurate 
libera circulație a mărfurilor și a serviciilor 
și libertatea de stabilire, dată fiind natura 
intrinsec transfrontalieră a internetului, 
care este utilizat în general pentru 
furnizarea serviciilor respective. Condițiile 
de furnizare a serviciilor intermediare pe 
piața internă ar trebui armonizate, astfel 
încât să se ofere întreprinderilor acces la 
noi piețe și oportunități de exploatare a 
beneficiilor pieței interne, iar 
consumatorilor și altor destinatari ai 
serviciilor o gamă mai largă de opțiuni, 
fără efecte de blocare și reducând sarcina 
administrativă pentru serviciile 



intermediare, în special pentru 
microîntreprinderi, întreprinderile mici și 
mijlocii.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un comportament responsabil și 
diligent din partea furnizorilor de servicii 
intermediare este esențial pentru un mediu 
online sigur, previzibil și de încredere și 
pentru a permite cetățenilor Uniunii și altor 
persoane să își exercite drepturile 
fundamentale garantate de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene („Carta”), în special libertatea de 
exprimare și de informare și libertatea de a 
desfășura o activitate comercială, precum 
și dreptul la nediscriminare.

(3) Un comportament responsabil și 
diligent din partea furnizorilor de servicii 
intermediare este esențial pentru un mediu 
online sigur, accesibil, previzibil și de 
încredere și pentru a permite cetățenilor 
Uniunii și altor persoane să își exercite 
drepturile și libertățile fundamentale 
garantate de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
(„Carta”), în special dreptul la viața 
privată, la protecția datelor personale, 
respectarea demnității umane, a vieții 
private și de familie, libertatea de 
exprimare și de informare, libertatea și 
pluralismul mass-mediei și libertatea de a 
desfășura o activitate comercială, un nivel 
ridicat al protecției consumatorilor, 
egalitatea dintre femei și bărbați, precum 
și dreptul la nediscriminare. Copiii au 
drepturi specifice, consacrate la articolul 
24 din Cartă și în Convenția cu privire la 
drepturile copilului (CDC). Prin urmare, 
interesul superior al copilului ar trebui să 
fie un considerent primordial în toate 
chestiunile care îl afectează. Comentariul 
general nr. 25 din CDC cu privire la 
drepturile copiilor în legătură cu mediul 
digital stabilește în mod oficial modul în 
care aceste drepturi se aplică lumii 
digitale.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4



Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin urmare, pentru a proteja și a 
îmbunătăți funcționarea pieței interne, ar 
trebui stabilit un set specific de norme 
obligatorii uniforme, eficace și 
proporționale la nivelul Uniunii. Prezentul 
regulament creează condiții favorabile 
pentru apariția și dezvoltarea serviciilor 
digitale inovatoare pe piața internă. Este 
necesar să existe, la nivelul Uniunii, o 
apropiere a măsurilor normative adoptate la 
nivel național cu privire la obligațiile 
impuse furnizorilor de servicii 
intermediare, astfel încât să se evite și să se 
pună capăt fragmentării pieței interne și să 
se asigure securitatea juridică, reducând 
astfel incertitudinea pentru dezvoltatori și 
favorizând interoperabilitatea. Dacă se 
aplică cerințe neutre din punct de vedere 
tehnologic, inovarea nu ar trebui să fie 
inhibată, ci stimulată.

(4) Pentru a proteja și a îmbunătăți 
funcționarea pieței interne, ar trebui stabilit 
un set specific de norme obligatorii 
uniforme, eficace și proporționale la 
nivelul Uniunii. Prezentul regulament 
creează condiții favorabile pentru apariția 
și dezvoltarea serviciilor digitale 
inovatoare pe piața internă. Este necesar să 
existe, la nivelul Uniunii, o apropiere a 
măsurilor normative adoptate la nivel 
național cu privire la obligațiile impuse 
furnizorilor de servicii intermediare, astfel 
încât să se evite și să se pună capăt 
fragmentării pieței interne și să se asigure 
securitatea juridică, reducând astfel 
incertitudinea pentru dezvoltatori, 
protejând consumatorii și favorizând 
interoperabilitatea. Dacă se aplică cerințe 
neutre din punct de vedere tehnologic, 
inovarea nu ar trebui să fie inhibată, ci 
stimulată, respectând totodată drepturile 
fundamentale.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Având în vedere importanța 
serviciilor digitale, este esențial ca 
prezentul regulament să garanteze un 
cadru de reglementare care să asigure 
accesul deplin, egal și nerestricționat al 
tuturor destinatarilor serviciilor, inclusiv 
al persoanelor cu dizabilități, la serviciile 
intermediare. Prin urmare, este important 
ca cerințele de accesibilitate pentru 
serviciile intermediare, inclusiv interfețele 
online ale acestora, să fie în concordanță 
cu legislația existentă a Uniunii, precum 
Actul european privind accesibilitatea și 
Directiva privind accesibilitatea site-urilor 
web și ca legislația Uniunii să fie 
dezvoltată în continuare, astfel încât 
nimeni să nu rămână în urmă ca urmare 



a inovării digitale.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În practică, anumiți furnizori de 
servicii intermediare intermediază servicii 
care pot sau nu să fie furnizate prin 
mijloace electronice, cum ar fi serviciile 
informatice la distanță, serviciile de 
transport, cazare sau livrare. Prezentul 
regulament ar trebui să se aplice exclusiv 
serviciilor intermediare și nu ar trebui să 
aducă atingere cerințelor prevăzute în 
dreptul Uniunii sau în dreptul intern cu 
privire la produsele sau serviciile 
intermediate prin serviciile intermediare, 
inclusiv în situațiile în care serviciul 
intermediar constituie o parte integrantă a 
altui serviciu care nu este un serviciu 
intermediar, astfel cum se specifică în 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene.

(6) În practică, anumiți furnizori de 
servicii intermediare intermediază servicii 
care pot sau nu să fie furnizate prin 
mijloace electronice, cum ar fi serviciile 
informatice la distanță, serviciile de 
transport de persoane și bunuri, cazare sau 
livrare. Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice exclusiv serviciilor intermediare și 
nu ar trebui să aducă atingere cerințelor 
prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul 
intern cu privire la produsele sau serviciile 
intermediate prin serviciile intermediare, 
inclusiv în situațiile în care serviciul 
intermediar constituie o parte integrantă a 
altui serviciu care nu este un serviciu 
intermediar, astfel cum se specifică în 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui să se considere că există o 
astfel de legătură substanțială cu Uniunea 
atunci când furnizorul de servicii are un 
sediu în Uniune sau, dacă nu are un sediu 
în Uniune, are un număr semnificativ de 
utilizatori în unul sau mai multe state 
membre ori își direcționează activitățile 
spre unul sau mai multe state membre. 
Direcționarea activităților spre unul sau 
mai multe state membre poate fi 
determinată pe baza tuturor circumstanțelor 
relevante, inclusiv a unor factori precum 
utilizarea unei limbi sau a unei monede 
utilizate în general în statul membru 

(8) Ar trebui să se considere că există o 
astfel de legătură substanțială cu Uniunea 
atunci când furnizorul de servicii are un 
sediu în Uniune sau, dacă nu are un sediu 
în Uniune, când își direcționează 
activitățile spre unul sau mai multe state 
membre. Direcționarea activităților spre 
unul sau mai multe state membre poate fi 
determinată pe baza tuturor circumstanțelor 
relevante, inclusiv a unor factori precum 
utilizarea unei limbi sau a unei monede 
utilizate în general în statul membru 
respectiv, posibilitatea de a comanda 
produse sau servicii sau utilizarea unui 



respectiv, posibilitatea de a comanda 
produse sau servicii sau utilizarea unui 
domeniu național de prim nivel. 
Direcționarea activităților spre un stat 
membru ar putea, de asemenea, să fie 
dedusă din disponibilitatea unei aplicații în 
magazinul de aplicații național relevant, 
din furnizarea de publicitate sau publicitate 
locală în limba utilizată în statul membru 
respectiv sau din gestionarea relațiilor cu 
clienții, de exemplu prin furnizarea de 
servicii de asistență pentru clienți în limba 
utilizată în general în statul membru 
respectiv. De asemenea, ar trebui să se 
prezume existența unei legături 
substanțiale în cazul în care un furnizor de 
servicii își direcționează activitățile spre 
unul sau mai multe state membre, astfel 
cum se prevede la articolul 17 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 
1215/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului27. Pe de altă parte, simpla 
accesibilitate tehnică a unui site internet 
din Uniune nu poate fi considerată, 
exclusiv din acest motiv, ca dovadă a 
existenței unei legături substanțiale cu 
Uniunea.

domeniu național de prim nivel. 
Direcționarea activităților spre un stat 
membru ar putea, de asemenea, să fie 
dedusă din disponibilitatea unei aplicații în 
magazinul de aplicații național relevant, 
din furnizarea de publicitate sau publicitate 
locală în limba utilizată în statul membru 
respectiv sau din gestionarea relațiilor cu 
clienții, de exemplu prin furnizarea de 
servicii de asistență pentru clienți în limba 
utilizată în general în statul membru 
respectiv. De asemenea, ar trebui să se 
prezume existența unei legături 
substanțiale în cazul în care un furnizor de 
servicii își direcționează activitățile spre 
unul sau mai multe state membre, astfel 
cum se prevede la articolul 17 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 
1215/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului27. Pe de altă parte, simpla 
accesibilitate tehnică a unui site internet 
din Uniune nu poate fi considerată, 
exclusiv din acest motiv, ca dovadă a 
existenței unei legături substanțiale cu 
Uniunea.

__________________ __________________
27 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 decembrie 2012 privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea 
hotărârilor în materie civilă și comercială 
(JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

27 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 decembrie 2012 privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea 
hotărârilor în materie civilă și comercială 
(JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Fără a aduce atingere aplicării lor, 
prezentul regulament ar trebui să 
completeze normele care rezultă din alte 
acte ale dreptului Uniunii care 
reglementează anumite aspecte ale 
furnizării de servicii intermediare, în 
special din Directiva 2000/31/CE, cu 

(9) Fără a aduce atingere aplicării lor, 
prezentul regulament ar trebui să 
completeze normele care rezultă din alte 
acte ale dreptului Uniunii care 
reglementează anumite aspecte ale 
furnizării de servicii intermediare, în 
special din Directiva 2000/31/CE, cu 



excepția modificărilor introduse prin 
prezentul regulament, Directiva 
2010/13/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului, astfel cum a fost modificată28, 
și din Regulamentul (UE).../... al 
Parlamentului European și al Consiliului29 
– propunere de regulament privind 
conținutul cu caracter terorist online. Prin 
urmare, prezentul regulament nu aduce 
atingere acestor alte acte, care trebuie 
considerate lex specialis în raport cu cadrul 
general aplicabil prevăzut în prezentul 
regulament. Cu toate acestea, normele din 
prezentul regulament se aplică în ceea ce 
privește aspectele care nu sunt abordate sau 
nu sunt pe deplin abordate de aceste alte 
acte, precum și aspectele cu privire la care 
aceste alte acte lasă statelor membre 
posibilitatea de a adopta anumite măsuri la 
nivel național.

excepția modificărilor introduse prin 
prezentul regulament, Directiva 
2010/13/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului, astfel cum a fost modificată28, 
și din Regulamentul (UE) 2021/784 al 
Parlamentului European și al Consiliului29. 
Prin urmare, prezentul regulament nu 
aduce atingere acestor alte acte, care 
trebuie considerate lex specialis în raport 
cu cadrul general aplicabil prevăzut în 
prezentul regulament. Cu toate acestea, 
normele din prezentul regulament ar trebui 
să se aplice în ceea ce privește aspectele 
care nu sunt abordate sau nu sunt pe deplin 
abordate de aceste alte acte, precum și 
aspectele cu privire la care aceste alte acte 
lasă statelor membre posibilitatea de a 
adopta anumite măsuri. Pentru a ajuta 
statele membre și furnizorii de servicii, 
Comisia ar trebui să ofere orientări cu 
privire la modul de interpretare a 
interacțiunii dintre diferitele acte ale 
Uniunii și a caracterului lor 
complementar, precum și la modul de 
prevenire a oricăror duplicări ale 
cerințelor pentru furnizori sau a 
potențialelor conflicte în interpretarea 
unor cerințe similare. Orientările ar 
trebui să clarifice îndeosebi orice 
potențial conflict între condițiile și 
obligațiile prevăzute în actele juridice 
menționate în prezentul regulament, 
explicând ce act juridic ar trebui să 
prevaleze.

__________________ __________________
28 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).

28 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).

29 Regulamentul (UE).../... al Parlamentului 
European și al Consiliului – propunere de 
regulament privind conținutul cu caracter 
terorist online

29 Regulamentul (UE) 2021/784 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2021 privind prevenirea 
diseminării conținutului online cu 
caracter terorist (JO L 172, 17.5.2021, p. 



79).

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, ar trebui 
să se ia în considerare aspectele culturale, 
în special pentru a respecta și a promova 
diversitatea culturală și lingvistică. Este 
esențial ca prezentul regulament să 
contribuie la protejarea libertății de 
exprimare și de informare, a libertății 
mass-mediei și la promovarea 
pluralismului mass-mediei, precum și a 
diversității culturale și lingvistice.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Din rațiuni de claritate, ar trebui 
subliniat, de asemenea, faptul că prezentul 
regulament nu aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2019/1148 al 
Parlamentului European și al Consiliului30 
și Regulamentului (UE) 2019/1150 al 
Parlamentului European și al Consiliului31, 
Directivei 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului32 și 
Regulamentului [.../...] privind derogarea 
temporară de la anumite dispoziții ale 
Directivei 2002/58/CE33, precum și 
legislației Uniunii în materie de protecție a 
consumatorilor, în special Directivei 
2005/29/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului34, Directivei 2011/83/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului35 
și Directivei 93/13/CEE a Parlamentului 
European și a Consiliului36, astfel cum a 
fost modificată de Directiva (UE) 

(10) Din rațiuni de claritate, ar trebui 
subliniat, de asemenea, faptul că prezentul 
regulament nu aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2019/1148 al 
Parlamentului European și al Consiliului30 
și Regulamentului (UE) 2019/1150 al 
Parlamentului European și al Consiliului31, 
Directivei 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului32 și 
Regulamentului [.../...] privind derogarea 
temporară de la anumite dispoziții ale 
Directivei 2002/58/CE33, ale directivei 
(UE) 2018/1972 a Parlamentului 
European și a Consiliului33a, precum și 
legislației Uniunii în materie de protecție a 
consumatorilor, în special Directivei 
2005/29/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului34, Directivei 2011/83/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului35 
și Directivei 93/13/CEE a Parlamentului 



2019/2161 a Parlamentului European și a 
Consiliului37, și legislației Uniunii în 
materie de protecție a datelor cu caracter 
personal, în special Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și a 
Consiliului38. Protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal este reglementată 
exclusiv de normele dreptului Uniunii în 
materie, în special de Regulamentul (UE) 
2016/679 și de Directiva 2002/58/CE. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
nici normelor dreptului Uniunii privind 
condițiile de muncă.

European și a Consiliului36, astfel cum a 
fost modificată de Directiva (UE) 
2019/2161 a Parlamentului European și a 
Consiliului37, Directivei (UE) 2019/882 a 
Parlamentului European și a Consiliului, 
Regulamentului (UE) 2019/1020, 
Directivei 2001/95/CE, Directivei 
2013/11/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului, Regulamentului (UE) 
2017/239437a și legislației Uniunii în 
materie de protecție a datelor cu caracter 
personal, în special Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și a 
Consiliului38. Protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal este reglementată 
exclusiv de normele dreptului Uniunii în 
materie, în special de Regulamentul (UE) 
2016/679 și de Directiva 2002/58/CE. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
nici normelor dreptului Uniunii, nici celui 
intern privind condițiile de muncă.

__________________ __________________
30 Regulamentul (UE) 2019/1148 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind comercializarea 
și utilizarea precursorilor de explozivi, de 
modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1907/2006 și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 98/2013 (JO L 
186, 11.7.2019, p. 1).

30 Regulamentul (UE) 2019/1148 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind comercializarea 
și utilizarea precursorilor de explozivi, de 
modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1907/2006 și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 98/2013 (JO L 
186, 11.7.2019, p. 1).

31 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).

31 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).

32 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).

32 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 Regulamentul [.../...] privind derogarea 
temporară de la anumite dispoziții ale 
Directivei 2002/58/CE.

33 Regulamentul [.../...] privind derogarea 
temporară de la anumite dispoziții ale 
Directivei 2002/58/CE.



33a Directiva (UE) 2018/1972 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 de instituire a 
Codului european al comunicațiilor 
electronice (reformare) (JO L 321, 
17.12.2018, p. 36).

34 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”) (JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

34 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”) (JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

35 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

35 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

36 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii (JO L 
95, 21.4.1993, p. 29).

36 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii (JO L 
95, 21.4.1993, p. 29).

37 Directiva (UE) 2019/2161 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 noiembrie 2019 de modificare a 
Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 
2011/83/UE ale Parlamentului European și 
ale Consiliului în ceea ce privește o mai 
bună asigurare a respectării normelor 
Uniunii în materie de protecție a 
consumatorilor și modernizarea acestor 
norme (JO L 328, 18.12.2019, p. 7).

37 Directiva (UE) 2019/2161 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 noiembrie 2019 de modificare a 
Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 
2011/83/UE ale Parlamentului European și 
ale Consiliului în ceea ce privește o mai 
bună asigurare a respectării normelor 
Uniunii în materie de protecție a 
consumatorilor și modernizarea acestor 
norme (JO L 328, 18.12.2019, p. 7).
37a Regulamentul (UE) 2017/2394 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 decembrie 2017 privind cooperarea 
dintre autoritățile naționale însărcinate să 
asigure respectarea legislației în materie 
de protecție a consumatorului și de 



abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 (JO L 345, 27.12.2017, p. 1).

38 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).

38 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).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui clarificat faptul că 
prezentul regulament nu aduce atingere 
normelor din dreptul Uniunii referitoare la 
dreptul de autor și drepturile conexe, care 
stabilesc norme și proceduri specifice, care 
ar trebui să rămână neschimbate.

(11) Ar trebui clarificat faptul că 
prezentul regulament nu aduce atingere 
normelor din dreptul Uniunii referitoare la 
dreptul de autor și drepturile conexe, 
îndeosebi Directivei (UE) 2019/790 a 
Parlamentului European și a Consiliului, 
care stabilesc norme și proceduri specifice, 
care ar trebui să rămână neschimbate.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a atinge obiectivul asigurării 
unui mediu online sigur, previzibil și de 
încredere, în sensul prezentului 
regulament, conceptul de „conținut ilegal” 
ar trebui să fie definit în sens larg și să 
acopere și informațiile referitoare la 
conținutul, produsele, serviciile și 
activitățile ilegale. Mai exact, acest concept 
ar trebui înțeles ca referindu-se la 
informațiile, indiferent de forma lor, care, 
în temeiul legislației aplicabile, sunt fie ele 
însele ilegale, cum ar fi discursurile ilegale 
de incitare la ură sau conținutul cu caracter 

(12) Pentru a atinge obiectivul asigurării 
unui mediu online sigur, accesibil, 
previzibil și de încredere, în sensul 
prezentului regulament, conceptul de 
„conținut ilegal” ar trebui să stea la baza 
ideii generale conform căreia ceea ce este 
ilegal offline ar trebui să fie ilegal și 
online. Conceptul de „conținut ilegal” ar 
trebui să fie definit în mod adecvat și să 
acopere informațiile referitoare la 
conținutul, produsele, serviciile și 
activitățile ilegale. Mai exact, acest concept 
ar trebui înțeles ca referindu-se la 



terorist și conținutul discriminatoriu ilegal, 
fie se referă la activități ilegale, cum ar fi 
partajarea de imagini care prezintă abuzuri 
sexuale asupra copiilor, partajarea ilegală 
neconsensuală de imagini private, 
urmărirea în mediul online, vânzarea de 
produse neconforme sau contrafăcute, 
utilizarea neautorizată a materialelor 
protejate prin drepturi de autor sau 
activitățile care implică încălcări ale 
legislației privind protecția consumatorilor. 
În această privință, este irelevant dacă 
ilegalitatea informațiilor sau a activității 
este stabilită în baza dreptului Uniunii sau 
a unei legi naționale conforme cu dreptul 
Uniunii și care este natura exactă sau 
obiectul legislației în cauză.

informațiile, indiferent de forma lor, care, 
în temeiul legislației aplicabile a Uniunii 
sau interne, sunt fie ele însele ilegale, cum 
ar fi discursurile ilegale de incitare la ură 
sau conținutul cu caracter terorist și 
conținutul discriminatoriu ilegal, fie nu 
respectă dreptul Uniunii deoarece se 
referă la activități ilegale, cum ar fi 
partajarea de imagini care prezintă abuzuri 
sexuale asupra copiilor, partajarea ilegală 
neconsensuală de imagini private, 
urmărirea în mediul online, vânzarea de 
produse neconforme sau contrafăcute, 
comercializarea ilegală a animalelor, 
plantelor și substanțelor, utilizarea 
neautorizată a materialelor protejate prin 
drepturi de autor sau activitățile care 
implică încălcări ale legislației privind 
protecția consumatorilor, furnizarea 
serviciilor ilegale în special în domeniul 
serviciilor de cazare pe platformele de 
închiriere pe termen scurt neconforme cu 
dreptul Uniunii sau cu cel intern. În 
această privință, este irelevant dacă 
ilegalitatea informațiilor sau a activității 
este stabilită în baza dreptului Uniunii, 
inclusiv Carta, sau a unei legi naționale 
conforme cu dreptul Uniunii și care este 
natura exactă sau obiectul legislației în 
cauză.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Având în vedere caracteristicile 
specifice ale serviciilor în cauză și 
necesitatea corespunzătoare de a impune 
furnizorilor acestora anumite obligații 
specifice, este necesar să se distingă, în 
cadrul categoriei mai largi a furnizorilor de 
servicii de găzduire, astfel cum este 
definită în prezentul regulament, 
subcategoria platformelor online. 
Platformele online, cum ar fi rețelele 
sociale sau platformele multilaterale 
online, ar trebui să fie definite ca furnizori 

(13) Având în vedere caracteristicile 
specifice ale serviciilor în cauză și 
necesitatea corespunzătoare de a impune 
furnizorilor acestora anumite obligații 
specifice, este necesar să se distingă, în 
cadrul categoriei mai largi a furnizorilor de 
servicii de găzduire, astfel cum este 
definită în prezentul regulament, 
subcategoria platformelor online. 
Platformele online, cum ar fi rețelele 
sociale sau platformele multilaterale 
online, ar trebui să fie definite ca furnizori 



de servicii de găzduire care nu numai că 
stochează informațiile furnizate de 
destinatarii serviciului la cererea acestora, 
ci și diseminează aceste informații 
publicului, din nou la cererea acestora. Cu 
toate acestea, pentru a se evita impunerea 
unor obligații prea generale, furnizorii de 
servicii de găzduire nu ar trebui să fie 
considerați platforme online în cazul în 
care diseminarea către public este doar o 
caracteristică minoră și pur auxiliară a unui 
alt serviciu și această caracteristică nu 
poate fi utilizată, din motive tehnice 
obiective, independent de acest alt serviciu 
principal, iar integrarea acestei 
caracteristici nu este un mijloc de a se 
sustrage normelor prezentului regulament 
aplicabile platformelor online. De 
exemplu, secțiunea de comentarii a unui 
ziar online ar putea constitui o astfel de 
caracteristică, în condițiile în care este 
evident că este auxiliară serviciului 
principal, care constă în publicarea de știri 
sub responsabilitatea editorială a editorului.

de servicii de găzduire care nu numai că 
stochează informațiile furnizate de 
destinatarii serviciului la cererea acestora, 
ci și diseminează aceste informații 
publicului, din nou la cererea acestora. Cu 
toate acestea, pentru a se evita impunerea 
unor obligații prea generale, furnizorii de 
servicii de găzduire nu ar trebui să fie 
considerați platforme online în cazul în 
care diseminarea către public este doar o 
caracteristică minoră sau pur auxiliară a 
unui alt serviciu sau o funcționalitate a 
serviciului principal și această 
caracteristică sau funcționalitate nu poate 
fi utilizată, din motive tehnice obiective, 
independent de acest alt serviciu principal, 
iar integrarea acestei caracteristici sau 
funcționalități nu este un mijloc de a se 
sustrage normelor prezentului regulament 
aplicabile platformelor online. De 
exemplu, secțiunea de comentarii a unui 
ziar online ar putea constitui o astfel de 
caracteristică, în condițiile în care este 
evident că este auxiliară serviciului 
principal, care constă în publicarea de știri 
sub responsabilitatea editorială a editorului. 
În scopurile prezentului regulament, 
serviciile de cloud computing nu ar trebui 
considerate o platformă online în cazul în 
care permiterea diseminării de conținut 
specific constituie o caracteristică minoră 
sau auxiliară. În plus, atunci când servesc 
ca infrastructură, de exemplu, ca servicii 
subiacente de stocare de infrastructură și 
computaționale ale unei aplicații bazate 
pe internet sau ale unei platforme online, 
serviciile de tip cloud computing nu ar 
trebui considerate în sine ca diseminând 
către public informațiile stocate sau 
prelucrate la cererea unui destinatar al 
unei aplicații sau al unei platforme online 
pe care o găzduiește.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 14



Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Conceptul de „diseminare către 
public”, astfel cum este utilizat în prezentul 
regulament, ar trebui să implice punerea de 
informații la dispoziția unui număr 
potențial nelimitat de persoane, adică 
luarea de măsuri astfel încât informațiile să 
fie ușor accesibile de către utilizatori în 
general, fără o intervenție suplimentară din 
partea destinatarului serviciului care 
furnizează informațiile, indiferent dacă 
persoanele respective au efectiv acces la 
informațiile în cauză. Simpla posibilitate 
de a crea grupuri de utilizatori ai unui 
anumit serviciu nu ar trebui, în sine, 
înțeleasă în sensul că informațiile 
diseminate în acest mod nu sunt 
diseminate publicului. Cu toate acestea, 
conceptul ar trebui să excludă 
diseminarea de informații în grupuri 
închise care constau dintr-un număr finit 
de persoane prestabilite. Serviciile de 
comunicații interpersonale, astfel cum sunt 
definite în Directiva (UE) 2018/1972 a 
Parlamentului European și a Consiliului39, 
cum ar fi e-mailurile sau serviciile de 
mesagerie privată, nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. 
Informațiile ar trebui considerate ca fiind 
diseminate publicului în sensul prezentului 
regulament numai în cazul în care acest 
lucru are loc la cererea directă a 
destinatarului serviciului care a furnizat 
informațiile.

(14) Conceptul de „diseminare către 
public”, astfel cum este utilizat în prezentul 
regulament, ar trebui să implice punerea de 
informații la dispoziția unui număr 
potențial nelimitat de persoane, adică 
luarea de măsuri astfel încât informațiile să 
fie ușor accesibile de către utilizatori în 
general, fără o intervenție suplimentară din 
partea destinatarului serviciului care 
furnizează informațiile, indiferent dacă 
persoanele respective au efectiv acces la 
informațiile în cauză. În consecință, în 
cazul în care accesul la informații 
necesită înregistrarea sau admiterea într-
un grup de utilizatori, informațiile 
respective ar trebui considerate ca fiind 
diseminate publicului numai în cazul în 
care utilizatorii care doresc să acceseze 
informațiile sunt înregistrați sau admiși în 
mod automat, fără o decizie umană cu 
privire la persoanele cărora li se acordă 
accesul. Informațiile schimbate prin 
utilizarea serviciilor de comunicații 
interpersonale, astfel cum sunt definite în 
Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului 
European și a Consiliului39, cum ar fi e-
mailurile sau serviciile de mesagerie 
privată, nu se consideră a fi fost 
diseminate publicului. Informațiile ar 
trebui considerate ca fiind diseminate 
publicului în sensul prezentului regulament 
numai în cazul în care acest lucru are loc la 
cererea directă a destinatarului serviciului 
care a furnizat informațiile.

__________________ __________________
39 Directiva (UE) 2018/1972 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 de instituire a 
Codului european al comunicațiilor 
electronice (reformare), JO L 321, 
17.12.2018, p. 36.

39 Directiva (UE) 2018/1972 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 de instituire a 
Codului european al comunicațiilor 
electronice (reformare), JO L 321, 
17.12.2018, p. 36.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 16



Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Securitatea juridică oferită de 
cadrul orizontal ce prevede exonerarea 
condiționată de răspundere a furnizorilor 
de servicii intermediare, prevăzută în 
Directiva 2000/31/CE, a permis apariția și 
dezvoltarea multor servicii noi pe piața 
internă. Prin urmare, acest cadru ar trebui 
menținut. Cu toate acestea, având în vedere 
divergențele apărute în contextul 
transpunerii și al aplicării normelor 
relevante la nivel național și din motive de 
claritate și coerență, cadrul respectiv ar 
trebui încorporat în prezentul regulament. 
De asemenea, este necesar să se clarifice 
anumite elemente ale cadrului respectiv în 
lumina jurisprudenței Curții de Justiție a 
Uniunii Europene.

(16) Securitatea juridică oferită de 
cadrul orizontal ce prevede exonerarea 
condiționată de răspundere a furnizorilor 
de servicii intermediare, prevăzută în 
Directiva 2000/31/CE, a permis apariția și 
dezvoltarea multor servicii noi pe piața 
internă. Prin urmare, acest cadru ar trebui 
menținut. Cu toate acestea, având în vedere 
divergențele apărute în contextul 
transpunerii și al aplicării normelor 
relevante la nivel național și din motive de 
claritate, consecvență, previzibilitate, 
accesibilitate și coerență, cadrul respectiv 
ar trebui încorporat în prezentul 
regulament. De asemenea, este necesar să 
se clarifice anumite elemente ale cadrului 
respectiv în lumina jurisprudenței Curții de 
Justiție a Uniunii Europene, precum și a 
progreselor tehnologice și a evoluțiilor de 
pe piață.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Exonerările de răspundere 
prevăzute în prezentul regulament nu ar 
trebui să se aplice în cazul în care, în loc să 
se limiteze la furnizarea neutră a 
serviciilor, prin simpla prelucrare tehnică și 
automată a informațiilor furnizate de 
destinatarul serviciului, furnizorul de 
servicii intermediare joacă un rol activ în 
acest proces, de așa natură încât acesta îi 
permite să ia cunoștință de conținutul 
informațiilor respective sau să le 
controleze. În consecință, exonerările 
respective nu ar trebui să se aplice în ceea 
ce privește răspunderea cu privire la 
informațiile furnizate nu de destinatarul 
serviciului, ci chiar de furnizorul de 
servicii intermediare, inclusiv în situația în 
care informațiile au fost redactate sub 
responsabilitatea editorială a furnizorului 

(18) Exonerările de răspundere 
prevăzute în prezentul regulament nu ar 
trebui să se aplice în cazul în care, în loc să 
se limiteze la furnizarea neutră a 
serviciilor, prin simpla prelucrare tehnică și 
automată a informațiilor furnizate de 
destinatarul serviciului, furnizorul de 
servicii intermediare joacă un rol activ în 
acest proces, de așa natură încât acesta îi 
permite să ia cunoștință de conținutul 
informațiilor respective sau să le 
controleze. Simpla clasificare sau afișare 
într-o ordine sau utilizarea unui sistem de 
recomandare nu ar trebui, totuși, 
considerată ca deținere a controlului 
asupra unei informații. În consecință, 
exonerările respective nu ar trebui să se 
aplice în ceea ce privește răspunderea cu 
privire la informațiile furnizate nu de 



respectiv. destinatarul serviciului, ci chiar de 
furnizorul de servicii intermediare, inclusiv 
în situația în care informațiile au fost 
redactate sub responsabilitatea editorială a 
furnizorului respectiv.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Un furnizor de servicii intermediare 
care colaborează în mod deliberat cu un 
destinatar al serviciilor pentru a desfășura 
activități ilegale nu furnizează servicii în 
mod neutru și, prin urmare, nu ar trebui să 
poată beneficia de exonerările de 
răspundere prevăzute în prezentul 
regulament.

(20) În cazul în care un furnizor de 
servicii intermediare colaborează în mod 
deliberat cu un destinatar al serviciilor 
pentru a desfășura activități ilegale, 
serviciul ar trebui considerat ca nefiind 
furnizat în mod neutru și, prin urmare, 
furnizorul nu ar trebui să poată beneficia 
de exonerările de răspundere prevăzute în 
prezentul regulament.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Un furnizor ar trebui să poată 
beneficia de exonerările de răspundere 
pentru serviciile care constau în „simpla 
transmitere” și „stocarea în cache” în cazul 
în care nu are nicio legătură cu informațiile 
transmise. Aceasta înseamnă, printre altele, 
că furnizorul trebuie să nu modifice 
informațiile pe care le transmite. Această 
cerință nu ar trebui însă înțeleasă ca 
incluzând manipulările cu caracter tehnic 
care au loc în cursul transmiterii, deoarece 
acestea nu alterează integritatea 
informațiilor transmise.

(21) Un furnizor ar trebui să poată 
beneficia de exonerările de răspundere 
pentru serviciile care constau în „simpla 
transmitere” și „stocarea în cache” în cazul 
în care nu are nicio legătură cu conținutul 
informațiilor transmise. Aceasta înseamnă, 
printre altele, că furnizorul trebuie să nu 
modifice informațiile pe care le transmite. 
Această cerință nu ar trebui însă înțeleasă 
ca incluzând manipulările cu caracter 
tehnic, care au loc în cursul transmiterii, 
deoarece acestea nu alterează integritatea 
informațiilor transmise.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 22



Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a beneficia de exonerarea de 
răspundere pentru serviciile de găzduire, 
furnizorul ar trebui, din momentul în care 
ia cunoștință efectiv sau își dă seama de 
conținutul ilegal, să acționeze prompt 
pentru a elimina conținutul respectiv sau 
pentru a bloca accesul la acesta. Eliminarea 
conținutului sau blocarea accesului la 
acesta ar trebui să se realizeze cu 
respectarea principiului libertății de 
exprimare. Furnizorul poate lua cunoștință 
sau își poate da seama în mod efectiv de 
existența unui conținut ilegal în special 
prin intermediul investigațiilor sale din 
proprie inițiativă sau al notificărilor care i-
au fost transmise de persoane fizice sau 
entități în conformitate cu prezentul 
regulament, în măsura în care respectivele 
notificări sunt suficient de precise și 
justificate în mod corespunzător pentru a 
permite unui operator economic diligent să 
identifice, să evalueze și, după caz, să ia în 
mod rezonabil măsuri împotriva 
conținutului presupus ilegal.

(22) Pentru a beneficia de exonerarea de 
răspundere pentru serviciile de găzduire, 
furnizorul ar trebui, după ce și-a dat seama 
de natura ilegală a conținutului și așadar 
a luat cunoștință efectiv sau a devenit 
conștient de aceasta, să acționeze prompt 
pentru a elimina conținutul respectiv sau 
pentru a bloca accesul la acesta. Eliminarea 
conținutului sau blocarea accesului la 
acesta ar trebui să se realizeze cu 
respectarea unui nivel ridicat de protecție 
a consumatorului și a Cartei drepturilor 
fundamentale, inclusiv a principiului 
libertății de exprimare și a dreptului de a 
primi și de a transmite informații și idei 
fără interferențe din partea autorității 
publice. Furnizorul poate lua cunoștință 
sau își poate da seama în mod efectiv de 
natura ilegală a conținutului, în special 
prin intermediul investigațiilor sale din 
proprie inițiativă sau al notificărilor care i-
au fost transmise de persoane fizice sau 
entități în conformitate cu prezentul 
regulament, în măsura în care respectivele 
notificări sunt suficient de precise și 
justificate în mod corespunzător pentru a 
permite unui furnizor de servicii de 
găzduire diligent să identifice, să evalueze 
și, după caz, să ia în mod rezonabil măsuri 
împotriva conținutului presupus ilegal. Atât 
timp cât furnizorii acționează după 
obținerea cunoștințelor efective, ar trebui 
să beneficieze de exonerările de 
răspundere menționate în prezentul 
regulament.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura protecția eficace a 
consumatorilor atunci când efectuează 
tranzacții comerciale intermediate în 
mediul online, anumiți furnizori de servicii 

(23) Pentru a asigura protecția eficace a 
consumatorilor atunci când efectuează 
tranzacții comerciale intermediate în 
mediul online, anumiți furnizori de servicii 



de găzduire, și anume platformele online 
care le permit consumatorilor să încheie 
contracte la distanță cu comercianții, nu ar 
trebui să poată beneficia de exonerarea de 
răspundere acordată furnizorilor de servicii 
de găzduire prevăzută în prezentul 
regulament în măsura în care respectivele 
platforme online prezintă informațiile 
relevante referitoare la tranzacțiile în cauză 
într-un mod care îi determină pe 
consumatori să creadă că informațiile 
respective au fost furnizate de platformele 
online respective sau de destinatarii 
serviciului acționând sub autoritatea sau 
controlul lor și că platformele online 
respective au cunoștință de informațiile 
respective sau le controlează, chiar dacă 
este posibil ca acest lucru să fie fals. În 
această privință, ar trebui să se stabilească 
în mod obiectiv, ținându-se seama de toate 
circumstanțele relevante, dacă este posibil 
ca, din felul în care sunt prezentate 
informațiile, un consumator mediu și 
relativ bine informat să deducă o astfel de 
concluzie.

de găzduire, și anume platformele online 
care le permit consumatorilor să încheie 
contracte la distanță cu comercianții, nu ar 
trebui să poată beneficia de exonerarea de 
răspundere acordată furnizorilor de servicii 
de găzduire prevăzută în prezentul 
regulament în măsura în care respectivele 
platforme online prezintă informațiile 
relevante referitoare la tranzacțiile în cauză 
într-un mod care îi determină pe 
consumatori să creadă că informațiile 
respective au fost furnizate de platformele 
online respective sau de destinatarii 
serviciului acționând sub autoritatea sau 
controlul lor și că platformele online 
respective au cunoștință de informațiile 
respective sau le controlează, chiar dacă 
este posibil ca acest lucru să fie fals. În 
această privință, ar trebui să se stabilească 
în mod obiectiv, ținându-se seama de toate 
circumstanțele relevante, dacă este posibil 
ca, din felul în care sunt prezentate 
informațiile, un consumator să deducă o 
astfel de concluzie. O astfel de convingere 
poate apărea, de exemplu, atunci când 
platforma online care permite încheierea 
de contracte la distanță cu comercianții 
nu afișează în mod clar identitatea 
comerciantului în temeiul prezentului 
regulament sau comercializează produsul 
sau serviciul în nume propriu, în loc să 
utilizeze numele comerciantului care îl va 
furniza, sau în cazul în care furnizorul 
stabilește prețul final al bunurilor sau 
serviciilor oferite de comerciant.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a crea securitate juridică și 
pentru a nu descuraja activitățile de 
depistare, identificare și combatere a 
conținutului ilegal pe care furnizorii de 
servicii intermediare le pot întreprinde în 
mod voluntar, ar trebui să se clarifice 
faptul că simplul fapt că furnizorii 

(25) Pentru a crea securitate juridică și 
pentru a nu descuraja activitățile de 
depistare, identificare și combatere a 
conținutului ilegal pe care furnizorii de 
servicii intermediare le pot întreprinde în 
mod voluntar, ar trebui să se clarifice 
faptul că simplul fapt că furnizorii 



desfășoară astfel de activități nu înseamnă 
că aceștia nu sunt eligibili să beneficieze de 
exonerările de răspundere prevăzute în 
prezentul regulament, cu condiția ca 
activitățile respective să fie desfășurate cu 
bună-credință și cu diligență. În plus, este 
necesar să se clarifice că simplul fapt că 
furnizorii respectivi iau măsuri, cu bună-
credință, pentru a se conforma obligațiilor 
impuse în dreptul Uniunii, inclusiv celor 
prevăzute în prezentul regulament în ceea 
ce privește punerea în aplicare a condițiilor 
lor de utilizare, nu ar trebui să însemne că 
aceștia nu sunt eligibili să beneficieze de 
respectivele exonerări de răspundere. Prin 
urmare, orice astfel de activități și măsuri 
care este posibil să fi fost întreprinse de un 
anumit furnizor nu ar trebui să fie luate în 
considerare pentru a se stabili, pe baza lor, 
dacă furnizorul poate invoca o exonerare 
de răspundere, în special în ceea ce 
privește întrebarea dacă furnizorul 
furnizează serviciul în mod neutru și poate, 
așadar, să intre sub incidența dispoziției 
relevante; această regulă nu înseamnă însă 
că furnizorul poate neapărat invoca o 
exonerare de răspundere.

desfășoară astfel de activități nu înseamnă 
că aceștia nu sunt eligibili să beneficieze de 
exonerările de răspundere prevăzute în 
prezentul regulament, doar întrucât 
efectuează investigații voluntare din 
proprie inițiativă, cu condiția ca activitățile 
respective să fie desfășurate cu bună-
credință și cu diligență și să fie însoțite de 
garanții suplimentare împotriva eliminării 
excesive a conținutului legal. Furnizorii 
de servicii intermediare ar trebui să 
depună toate eforturile pentru a se 
asigura că, în cazul în care sunt utilizate 
instrumente automatizate de moderare a 
conținutului, tehnologia este suficient de 
fiabilă pentru a limita cât mai mult posibil 
rata erorilor în cazul în care informațiile 
sunt considerate în mod eronat conținut 
ilegal. În plus, este necesar să se clarifice 
că simplul fapt că furnizorii respectivi iau 
măsuri, cu bună-credință, pentru a se 
conforma obligațiilor impuse în dreptul 
Uniunii, inclusiv celor prevăzute în 
prezentul regulament în ceea ce privește 
punerea în aplicare a condițiilor lor de 
utilizare, nu ar trebui să însemne că aceștia 
nu sunt eligibili să beneficieze de 
respectivele exonerări de răspundere. Prin 
urmare, orice astfel de activități și măsuri 
care este posibil să fi fost întreprinse de un 
anumit furnizor nu ar trebui să fie luate în 
considerare pentru a se stabili, pe baza lor, 
dacă furnizorul poate invoca o exonerare 
de răspundere, în special în ceea ce 
privește întrebarea dacă furnizorul 
furnizează serviciul în mod neutru și poate, 
așadar, să intre sub incidența dispoziției 
relevante; această regulă nu înseamnă însă 
că furnizorul poate neapărat invoca o 
exonerare de răspundere.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Deși normele capitolului II din 
prezentul regulament se concentrează 

(26) Deși normele capitolului II din 
prezentul regulament se concentrează 



asupra exonerării de răspundere a 
furnizorilor de servicii intermediare, 
trebuie reamintit că, în pofida faptului că 
acești furnizori au, în general, un rol 
important, problema conținutului ilegal 
online și a activităților ilegale online nu ar 
trebui abordată exclusiv prin concentrarea 
asupra răspunderii și responsabilităților 
acestora. Atunci când este posibil, terții 
afectați de conținutul ilegal transmis sau 
stocat online ar trebui să încerce să 
soluționeze conflictele legate de un astfel 
de conținut fără a implica furnizorii de 
servicii intermediare în cauză. Destinatarii 
serviciului ar trebui să fie trași la 
răspundere, în cazul în care normele 
aplicabile ale dreptului Uniunii și ale 
dreptului intern care stabilesc o astfel de 
răspundere prevăd acest lucru, pentru 
conținutul ilegal pe care îl furnizează și pe 
care îl pot disemina prin intermediul 
serviciilor intermediare. După caz, alți 
actori, cum ar fi moderatorii de grup din 
mediile online închise, în special în cazul 
grupurilor mari, ar trebui, de asemenea, să 
contribuie la evitarea răspândirii 
conținutului ilegal online, în conformitate 
cu legislația aplicabilă. În plus, în cazul în 
care este necesar să fie implicați furnizorii 
de servicii ale societății informaționale, 
inclusiv furnizorii de servicii intermediare, 
orice solicitare sau ordin cu privire la o 
astfel de implicare ar trebui, ca regulă 
generală, să fie adresat actorului care are 
capacitatea tehnică și operațională de a 
acționa împotriva unor conținuturi ilegale 
anume, astfel încât să se prevină și să se 
reducă la minimum orice posibile efecte 
negative asupra disponibilității și 
accesibilității informațiilor care nu sunt 
conținut ilegal.

asupra exonerării de răspundere a 
furnizorilor de servicii intermediare, 
trebuie reamintit că, în pofida faptului că 
acești furnizori au, în general, un rol 
important, problema conținutului ilegal 
online și a activităților ilegale online nu ar 
trebui abordată exclusiv prin concentrarea 
asupra răspunderii și responsabilităților 
acestora. Atunci când este posibil, terții 
afectați de conținutul ilegal transmis sau 
stocat online ar trebui să încerce să 
soluționeze conflictele legate de un astfel 
de conținut fără a implica furnizorii de 
servicii intermediare în cauză. Destinatarii 
serviciului ar trebui să fie trași la 
răspundere, în cazul în care normele 
aplicabile ale dreptului Uniunii și ale 
dreptului intern care stabilesc o astfel de 
răspundere prevăd acest lucru, pentru 
conținutul ilegal pe care îl furnizează și pe 
care îl pot disemina prin intermediul 
serviciilor intermediare. După caz, alți 
actori, cum ar fi moderatorii de grup din 
mediile online închise și deschise, în 
special în cazul grupurilor mari, ar trebui, 
de asemenea, să contribuie la evitarea 
răspândirii conținutului ilegal online, în 
conformitate cu legislația aplicabilă. În 
plus, în cazul în care este necesar să fie 
implicați furnizorii de servicii ale societății 
informaționale, inclusiv furnizorii de 
servicii intermediare, orice solicitare sau 
ordin cu privire la o astfel de implicare ar 
trebui, ca regulă generală, să fie adresat 
furnizorului specific care are capacitatea 
tehnică și operațională de a acționa 
împotriva unor conținuturi ilegale anume, 
astfel încât să se prevină și să se reducă la 
minimum orice posibile efecte negative 
asupra disponibilității și accesibilității 
informațiilor care nu sunt conținut ilegal. 
Prin urmare, furnizorii ar trebui să 
acționeze acolo unde se află în poziția cea 
mai bună pentru a face acest lucru.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 27



Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Începând din anul 2000, au apărut 
noi tehnologii care îmbunătățesc 
disponibilitatea, eficiența, viteza, 
fiabilitatea, capacitatea și securitatea 
sistemelor de transmitere și stocare a 
datelor online, ducând la crearea unui 
ecosistem online tot mai complex. În 
această privință, ar trebui reamintit faptul 
că furnizorii de servicii care stabilesc și 
facilitează arhitectura logică subiacentă și 
funcționarea corespunzătoare a 
internetului, inclusiv funcțiile auxiliare 
tehnice, pot beneficia, la rândul lor, de 
exonerările de răspundere prevăzute în 
prezentul regulament, în măsura în care 
serviciile lor se încadrează în categoria 
„simplă transmitere”, „stocare în cache” 
sau servicii de găzduire. Astfel de servicii 
includ, după caz, rețelele locale cu acces pe 
suport radio, servicii ale sistemului de 
nume de domenii (DNS), registrele de 
nume de domenii Toplevel, autoritățile de 
certificare care eliberează certificate 
digitale sau rețelele de furnizare de 
conținut care permit sau îmbunătățesc 
funcțiile altor furnizori de servicii 
intermediare. De asemenea, serviciile 
utilizate pentru comunicații și mijloacele 
tehnice de furnizare a acestora au evoluat, 
la rândul lor, în mod semnificativ, ducând 
la apariția unor servicii online precum 
serviciile de telefonie VOIP, serviciile de 
mesagerie și serviciile de e-mail accesate 
de pe web, în cazul cărora comunicarea 
este realizată prin intermediul unui serviciu 
de acces la internet. Și aceste servicii pot 
beneficia de exonerările de răspundere, în 
măsura în care se încadrează în categoria 
„simplă transmitere”, „stocare în cache” 
sau serviciu de găzduire.

(27) Începând din anul 2000, au apărut 
noi tehnologii care îmbunătățesc 
disponibilitatea, eficiența, viteza, 
fiabilitatea, capacitatea și securitatea 
sistemelor de transmitere și stocare a 
datelor online, ducând la crearea unui 
ecosistem online tot mai complex. În 
această privință, ar trebui reamintit faptul 
că furnizorii de servicii care stabilesc și 
facilitează arhitectura logică subiacentă și 
funcționarea corespunzătoare a 
internetului, inclusiv funcțiile auxiliare 
tehnice, pot beneficia, la rândul lor, de 
exonerările de răspundere prevăzute în 
prezentul regulament, în măsura în care 
serviciile lor se încadrează în categoria 
„simplă transmitere”, „stocare în cache” 
sau servicii de găzduire. Astfel de servicii 
includ, după caz și printre altele, rețelele 
locale cu acces pe suport radio, servicii ale 
sistemului de nume de domenii (DNS), 
registrele de nume de domenii Toplevel, 
autoritățile de certificare care eliberează 
certificate digitale, rețelele virtuale 
private, servicii de infrastructură cloud 
sau rețelele de furnizare de conținut care 
permit sau îmbunătățesc funcțiile altor 
furnizori de servicii intermediare. De 
asemenea, serviciile utilizate pentru 
comunicații și mijloacele tehnice de 
furnizare a acestora au evoluat, la rândul 
lor, în mod semnificativ, ducând la apariția 
unor servicii online precum serviciile de 
telefonie VOIP, serviciile de mesagerie și 
serviciile de e-mail accesate de pe web, în 
cazul cărora comunicarea este realizată 
prin intermediul unui serviciu de acces la 
internet. Și aceste servicii pot beneficia de 
exonerările de răspundere, în măsura în 
care se încadrează în categoria „simplă 
transmitere”, „stocare în cache” sau 
serviciu de găzduire.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)



Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) O singură pagină web sau un 
singur site web pot include elemente care 
se încadrează în mod diferit în categoria 
„simplă transmitere”, „stocare în cache” 
sau serviciu de găzduire, iar normele 
privind exonerările de răspundere ar 
trebui să se aplice fiecăruia în mod 
corespunzător. De exemplu, un motor de 
căutare ar putea acționa doar ca un 
serviciu de „stocare în cache” în ceea ce 
privește informațiile incluse în rezultatele 
unei căutări. Elementele afișate alături de 
aceste rezultate, cum ar fi anunțurile 
publicitare online, s-ar califica totuși ca 
serviciu de găzduire.

Amendamentele 25 și 517/rev

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Furnizorii de servicii intermediare 
nu ar trebui să facă obiectul unei obligații 
de monitorizare în ceea ce privește 
obligațiile cu caracter general. Acest lucru 
nu privește obligațiile de monitorizare într-
un caz specific și, în special, nu afectează 
ordinele emise de autoritățile naționale în 
temeiul legislației naționale, în 
conformitate cu condițiile stabilite în 
prezentul regulament. Nicio dispoziție a 
prezentului regulament nu ar trebui 
interpretată ca impunând o obligație 
generală de monitorizare sau o obligație de 
cercetare activă a faptelor sau o obligație 
generală a furnizorilor de a lua măsuri 
proactive în privința conținutului ilegal.

(28) Furnizorii de servicii intermediare 
nu ar trebui să facă obiectul unei obligații 
de monitorizare nici de jure, nici de facto 
în ceea ce privește obligațiile cu caracter 
general. Acest lucru nu privește obligațiile 
de monitorizare specifice și identificate 
corespunzător într-un caz specific, acolo 
unde se stabilește în actele Uniunii, și, în 
special, nu afectează ordinele emise de 
autoritățile naționale în temeiul legislației 
naționale care aplică actele juridice ale 
Uniunii, în conformitate cu condițiile 
stabilite în prezentul regulament și în alte 
dispoziții ale dreptului Uniunii 
considerate drept lex specialis. Nicio 
dispoziție a prezentului regulament nu ar 
trebui interpretată ca impunând o obligație 
generală de monitorizare sau o obligație de 
cercetare activă a faptelor sau o obligație 
generală a furnizorilor de a lua măsuri 
proactive în privința conținutului ilegal. În 
mod egal, statele membre nu ar trebui să 
împiedice furnizorii de servicii 
intermediare să ofere servicii criptate de 



la un capăt la altul. Aplicarea criptării 
eficace de la un capăt la altul a datelor 
este esențială pentru încrederea și 
securitatea pe internet și previne în mod 
eficient accesul neautorizat al părților 
terțe. În plus, pentru a asigura protecția 
efectivă a vieții private digitale, statele 
membre nu ar trebui să impună 
furnizorilor de servicii intermediare nicio 
obligație generală de a limita utilizarea 
anonimă a serviciilor lor. În conformitate 
cu principiul minimizării datelor și pentru 
a preveni divulgarea neautorizată a 
datelor, furtul de identitate și alte forme 
de utilizare abuzivă a datelor cu caracter 
personal, destinatarii ar trebui să aibă 
dreptul de a utiliza și a plăti serviciile în 
mod anonim ori de câte ori acest lucru 
este posibil cu eforturi rezonabile. Această 
măsură ar trebui să se aplice fără a aduce 
atingere obligațiilor prevăzute de dreptul 
Uniunii privind protecția datelor cu 
caracter personal. Furnizorii pot permite 
utilizarea anonimă a serviciilor lor, fără a 
colecta datele cu caracter personal privind 
destinatarii și activitățile lor online și fără 
a-i împiedica pe destinatari să utilizeze 
rețele anonimizate pentru accesarea 
serviciului. Plata anonimă se poate 
realiza, de exemplu, prin plata în 
numerar, prin utilizarea de vouchere 
plătite în numerar sau de instrumente de 
plată preplătite. 

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În funcție de sistemul juridic al 
fiecărui stat membru și de domeniul de 
drept în cauză, autoritățile judiciare sau 
administrative naționale pot dispune ca 
furnizorii de servicii intermediare să 
acționeze împotriva anumitor elemente 
specifice de conținut ilegal sau să furnizeze 
anumite informații specifice. Actele 
legislative naționale pe baza cărora sunt 

(29) În funcție de sistemul juridic al 
fiecărui stat membru și de domeniul de 
drept în cauză, autoritățile judiciare sau 
administrative naționale pot dispune ca 
furnizorii de servicii intermediare să 
acționeze împotriva anumitor elemente 
specifice de conținut ilegal sau să furnizeze 
anumite informații specifice. Actele 
legislative naționale care respectă dreptul 



emise astfel de ordine diferă considerabil, 
iar ordinele sunt emise din ce în ce mai 
mult în situații transfrontaliere. Pentru a se 
asigura faptul că aceste ordine pot fi 
respectate în mod eficace și eficient, astfel 
încât autoritățile publice în cauză să își 
poată îndeplini sarcinile, iar furnizorii să 
nu fie supuși vreunei sarcini 
disproporționate, fără a afecta în mod 
nejustificat drepturile și interesele legitime 
ale terților, este necesar să se stabilească 
anumite condiții pe care ar trebui să le 
îndeplinească aceste ordine, precum și 
anumite cerințe complementare referitoare 
la prelucrarea acestor ordine.

Uniunii, inclusiv cu Carta, pe baza cărora 
sunt emise astfel de ordine diferă 
considerabil, iar ordinele sunt emise din ce 
în ce mai mult în situații transfrontaliere. 
Pentru a se asigura faptul că aceste ordine 
pot fi respectate în mod eficace și eficient, 
astfel încât autoritățile publice în cauză să 
își poată îndeplini sarcinile, iar furnizorii să 
nu fie supuși vreunei sarcini 
disproporționate, fără a afecta în mod 
nejustificat drepturile și interesele legitime 
ale terților, este necesar să se stabilească 
anumite condiții pe care ar trebui să le 
îndeplinească aceste ordine, precum și 
anumite cerințe complementare referitoare 
la prelucrarea eficace a acestor ordine. 

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Ordinele de a acționa împotriva 
conținutului ilegal sau de a furniza 
informații ar trebui emise în conformitate 
cu dreptul Uniunii, în special cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, și cu 
interzicerea obligațiilor generale de 
monitorizare a informațiilor sau de căutare 
activă a faptelor sau circumstanțelor care 
indică activități ilegale prevăzute în 
prezentul regulament. Condițiile și 
cerințele prevăzute în prezentul regulament 
care se aplică ordinelor de a acționa 
împotriva conținutului ilegal nu aduc 
atingere altor acte ale Uniunii care prevăd 
sisteme similare de acțiune împotriva 
anumitor tipuri de conținut ilegal, cum ar fi 
Regulamentul (UE) …/… [Propunere de 
regulament privind prevenirea diseminării 
conținutului online cu caracter terorist] sau 
Regulamentul (UE) 2017/2394, care 
conferă autorităților statelor membre 
însărcinate să asigure respectarea legislației 
în materie de protecție a consumatorului 
competențe specifice pentru a dispune 
furnizarea de informații, iar condițiile și 
cerințele care se aplică ordinelor de 

(30) Ordinele de a acționa împotriva 
conținutului ilegal sau de a furniza 
informații ar trebui emise în conformitate 
cu dreptul Uniunii, inclusiv cu Carta și în 
special cu Regulamentul (UE) 2016/679, și 
cu interzicerea obligațiilor generale de 
monitorizare a informațiilor sau de căutare 
activă a faptelor sau circumstanțelor care 
indică activități ilegale prevăzute în 
prezentul regulament. Condițiile și 
cerințele prevăzute în prezentul regulament 
care se aplică ordinelor de a acționa 
împotriva conținutului ilegal nu aduc 
atingere altor acte ale Uniunii care prevăd 
sisteme similare de acțiune împotriva 
anumitor tipuri de conținut ilegal, cum ar fi 
Regulamentul (UE) 2021/784 privind 
prevenirea diseminării conținutului online 
cu caracter terorist sau Regulamentul (UE) 
2017/2394, care conferă autorităților 
statelor membre însărcinate să asigure 
respectarea legislației în materie de 
protecție a consumatorului competențe 
specifice pentru a dispune furnizarea de 
informații, iar condițiile și cerințele care se 
aplică ordinelor de furnizare de informații 



furnizare de informații nu aduc atingere 
altor acte ale Uniunii care prevăd norme 
relevante similare pentru sectoare 
specifice. Aceste condiții și cerințe nu ar 
trebui să aducă atingere normelor privind 
conservarea și păstrarea prevăzute de 
legislația națională aplicabilă, în 
conformitate cu dreptul Uniunii, și nici 
cererilor de confidențialitate ale 
autorităților de aplicare a legii legate de 
nedivulgarea informațiilor.

nu aduc atingere altor acte ale Uniunii care 
prevăd norme relevante similare pentru 
sectoare specifice. Aceste condiții și 
cerințe nu ar trebui să aducă atingere 
normelor privind conservarea și păstrarea 
prevăzute de legislația națională aplicabilă, 
în conformitate cu dreptul Uniunii, și nici 
cererilor de confidențialitate ale 
autorităților de aplicare a legii legate de 
nedivulgarea informațiilor.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Domeniul de aplicare teritorială al 
acestor ordine de a acționa împotriva 
conținutului ilegal ar trebui să fie stabilit în 
mod clar pe baza legislației Uniunii sau a 
legislației naționale aplicabile care permite 
emiterea ordinului și nu ar trebui să 
depășească ceea ce este strict necesar 
pentru atingerea obiectivelor sale. În 
această privință, autoritatea judiciară sau 
administrativă națională care emite ordinul 
ar trebui să pună în balanță obiectivul 
urmărit de ordin, în conformitate cu 
temeiul juridic care permite emiterea sa, și 
drepturile și interesele legitime ale tuturor 
terților care pot fi afectați de ordin, în 
special drepturile lor fundamentale 
prevăzute de cartă. În plus, în cazul în care 
ordinul referitor la informațiile specifice 
poate avea efecte în afara teritoriului 
statului membru al autorității în cauză, 
autoritatea ar trebui să evalueze dacă este 
probabil ca informațiile în cauză să 
constituie conținut ilegal în alte state 
membre vizate și, în cazurile relevante, să 
țină seama de normele relevante ale 
dreptului Uniunii sau ale dreptului 
internațional și de interesele curtoaziei 
internaționale.

(31) Domeniul de aplicare teritorială al 
acestor ordine de a acționa împotriva 
conținutului ilegal ar trebui să fie stabilit în 
mod clar pe baza legislației Uniunii sau a 
legislației naționale aplicabile, în 
conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv 
cu Directiva 2000/31/CE și Carta, care 
permite emiterea ordinului și nu ar trebui 
să depășească ceea ce este strict necesar 
pentru atingerea obiectivelor sale. În 
această privință, autoritatea judiciară sau 
administrativă națională care emite ordinul 
ar trebui să pună în balanță obiectivul 
urmărit de ordin, în conformitate cu 
temeiul juridic care permite emiterea sa, și 
drepturile și interesele legitime ale tuturor 
terților care pot fi afectați de ordin, în 
special drepturile lor fundamentale 
prevăzute de cartă. În mod excepțional, în 
cazul în care ordinul referitor la 
informațiile specifice poate avea efecte în 
afara teritoriului statului membru al 
autorității în cauză, autoritatea ar trebui să 
evalueze dacă este probabil ca informațiile 
în cauză să constituie conținut ilegal în alte 
state membre vizate și, în cazurile 
relevante, să țină seama de normele 
relevante ale dreptului Uniunii sau ale 
dreptului internațional și de interesele 
curtoaziei internaționale.



Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Ordinele de furnizare a 
informațiilor reglementate de prezentul 
regulament se referă la furnizarea de 
informații specifice cu privire la destinatari 
individuali ai serviciului intermediar în 
cauză care sunt identificați în ordinele 
respective în scopul stabilirii conformității 
destinatarilor serviciilor cu normele 
Uniunii sau cu normele naționale 
aplicabile. Prin urmare, ordinele referitoare 
la informații privind un grup de destinatari 
ai serviciului care nu sunt identificați în 
mod specific, inclusiv ordinele de furnizare 
de informații agregate necesare în scopuri 
statistice sau în scopul elaborării de politici 
bazate pe date concrete, nu ar trebui să fie 
afectate de normele prezentului regulament 
privind furnizarea de informații.

(32) Ordinele de furnizare a 
informațiilor reglementate de prezentul 
regulament se referă la furnizarea de 
informații specifice cu privire la destinatari 
individuali ai serviciului intermediar în 
cauză care sunt identificați în ordinele 
respective în scopul stabilirii conformității 
destinatarilor serviciilor cu normele 
Uniunii sau cu normele naționale 
aplicabile. Prin urmare, ordinele referitoare 
la informații privind un grup de destinatari 
ai serviciului care nu sunt identificați în 
mod specific, inclusiv ordinele de furnizare 
de informații agregate necesare în scopuri 
statistice sau în scopul elaborării de politici 
bazate pe date concrete, nu ar trebui să fie 
afectate de normele prezentului regulament 
privind furnizarea de informații. Statele 
membre ar trebui să asigure punerea în 
aplicare deplină a cadrului juridic al 
Uniunii privind confidențialitatea 
comunicațiilor și viața privată online, 
precum și privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal, consacrat în 
Directiva (UE) 2016/680. În special, 
statele membre ar trebui să respecte 
drepturile persoanelor fizice și ale 
jurnaliștilor și să se abțină de la căutarea 
de informații care ar putea dăuna 
libertății mass-mediei sau libertății de 
exprimare.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Ordinele de a acționa împotriva 
conținutului ilegal și de a furniza informații 
fac obiectul normelor care garantează 

(33) Ordinele de a acționa împotriva 
conținutului ilegal și de a furniza informații 
fac obiectul normelor care garantează 



competența statului membru în care este 
stabilit furnizorul de servicii căruia îi este 
adresat ordinul și care prevăd derogările 
posibile de la această competență în 
anumite cazuri, enunțate la articolul 3 din 
Directiva 2000/31/CE, numai dacă sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 
respectiv. Dat fiind că ordinele în cauză se 
referă la elemente specifice de conținut 
ilegal și, respectiv, la anumite informații 
ilegale, atunci când sunt adresate unor 
furnizori de servicii intermediare stabiliți în 
alt stat membru, ordinele în cauză nu 
restrâng, în principiu, libertatea acestor 
furnizori de a presta servicii 
transfrontaliere. Prin urmare, normele 
prevăzute la articolul 3 din Directiva 
2000/31/CE, inclusiv cele privind 
necesitatea de a justifica măsurile de 
derogare de la competența statului 
membru în care este stabilit furnizorul de 
servicii din anumite motive specificate și 
privind notificarea unor astfel de măsuri, 
nu se aplică în ceea ce privește ordinele 
respective.

competența statului membru în care este 
stabilit furnizorul de servicii căruia îi este 
adresat ordinul și care prevăd derogările 
posibile de la această competență în 
anumite cazuri, enunțate la articolul 3 din 
Directiva 2000/31/CE, numai dacă sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 
respectiv. Dat fiind că ordinele în cauză se 
referă la elemente specifice de conținut 
ilegal și, respectiv, la anumite informații 
ilegale, astfel cum sunt definite în dreptul 
Uniunii sau în dreptul intern cu 
respectarea dreptului Uniunii, atunci când 
sunt adresate unor furnizori de servicii 
intermediare stabiliți în alt stat membru, 
ordinele în cauză nu ar trebui să 
restrângă, în principiu, libertatea acestor 
furnizori de a presta servicii 
transfrontaliere. Autoritatea competentă ar 
trebui să transmită ordinele de acțiune 
împotriva conținutului ilegal și să 
furnizeze informații direct destinatarului 
relevant prin orice mijloace electronice 
care permit o înregistrare scrisă, în 
condiții care îi permit furnizorului de 
servicii să stabilească autenticitatea, 
inclusiv exactitatea datei și orei de 
trimitere și de primire a ordinului, de 
exemplu prin e-mail și platforme 
securizate sau alte canale securizate, 
inclusiv cele puse la dispoziție de către 
furnizorul de servicii, în conformitate cu 
normele de protecție a datelor cu caracter 
personal. Această cerință ar trebui să fie 
îndeplinită în special prin utilizarea 
serviciilor de distribuție electronică 
înregistrată calificate, astfel cum se 
prevede în Regulamentul (UE) nr. 
910/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului. Prezentul regulament nu ar 
trebui să aducă atingere normelor privind 
recunoașterea reciprocă și executarea 
hotărârilor, în special în ceea ce privește 
dreptul de a refuza recunoașterea și 
executarea unui ordin de a acționa 
împotriva conținutului ilegal, în special în 
cazul în care un astfel de ordin este 
contrar ordinii publice din statul membru 
în care se solicită recunoașterea sau 
executarea.



Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Prezentul regulament nu ar trebui 
să împiedice autoritățile judiciare sau 
administrative naționale relevante, în 
temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului 
intern aplicabil, cu respectarea dreptului 
Uniunii, să emită un ordin de restabilire a 
conținutului, în cazul în care conținutul a 
fost în conformitate cu condițiile generale 
de utilizare ale furnizorului de servicii 
intermediare, dar a fost considerat în mod 
eronat ca fiind ilegal de către furnizorul 
de servicii și a fost eliminat.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33b) Pentru a asigura punerea în 
aplicare eficace a prezentului regulament, 
ordinele de a acționa împotriva 
conținutului ilegal și de a furniza 
informații ar trebui să respecte dreptul 
Uniunii, inclusiv Carta. Comisia ar trebui 
să ofere un răspuns eficace la încălcări 
ale dreptului Uniunii, prin intermediul 
procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a atinge obiectivele 
prezentului regulament și, în special, 
pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
interne și a asigura un mediu online sigur și 

(34) Pentru a atinge obiectivele 
prezentului regulament și, în special, 
pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
interne și a asigura un mediu online sigur și 



transparent, este necesar să se stabilească 
un set clar și echilibrat de obligații 
armonizate privind diligența pentru 
furnizorii de servicii intermediare. Aceste 
obligații ar trebui să vizeze, în special, 
garantarea diferitelor obiective de politică 
publică, cum ar fi siguranța și încrederea 
destinatarilor serviciului, inclusiv a 
minorilor și a utilizatorilor vulnerabili, 
protejarea drepturilor fundamentale 
relevante consacrate în cartă, asigurarea 
unei răspunderi semnificative a furnizorilor 
respectivi și capacitarea destinatarilor și a 
altor părți afectate, facilitând în același 
timp supravegherea necesară de către 
autoritățile competente.

transparent, este necesar să se stabilească 
un set clar, eficace, previzibil și echilibrat 
de obligații armonizate privind diligența 
pentru furnizorii de servicii intermediare. 
Aceste obligații ar trebui să vizeze, în 
special, garantarea diferitelor obiective de 
politică publică, cum ar fi un nivel ridicat 
de protecție a consumatorilor, siguranța și 
încrederea destinatarilor serviciului, 
inclusiv a minorilor și a utilizatorilor 
vulnerabili, protejarea drepturilor 
fundamentale relevante consacrate în cartă, 
asigurarea unei răspunderi semnificative a 
furnizorilor respectivi și capacitarea 
destinatarilor și a altor părți afectate, 
facilitând în același timp supravegherea 
necesară de către autoritățile competente.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În această privință, este important 
ca obligațiile de diligență să fie adaptate 
tipului și naturii serviciului intermediar în 
cauză. Prin urmare, prezentul regulament 
stabilește obligații de bază aplicabile 
tuturor furnizorilor de servicii 
intermediare, precum și obligații 
suplimentare pentru furnizorii de servicii 
de găzduire și, mai precis, pentru 
platformele online și platformele online 
foarte mari. În măsura în care este posibil 
ca furnizorii de servicii intermediare să se 
încadreze în aceste categorii diferite, având 
în vedere natura serviciilor lor și 
dimensiunea lor, furnizorii de servicii 
intermediare ar trebui să respecte toate 
obligațiile corespunzătoare prevăzute de 
prezentul regulament. Aceste obligații 
armonizate privind diligența, care ar trebui 
să fie rezonabile și nearbitrare, sunt 
necesare pentru a răspunde preocupărilor 
de politică publică identificate, cum ar fi 
protejarea intereselor legitime ale 
destinatarilor serviciului, abordarea 
practicilor ilegale și protejarea drepturilor 

(35) În această privință, este important 
ca obligațiile de diligență să fie adaptate 
tipului, naturii și dimensiunii serviciului 
intermediar în cauză. Prin urmare, 
prezentul regulament stabilește obligații de 
bază aplicabile tuturor furnizorilor de 
servicii intermediare, precum și obligații 
suplimentare pentru furnizorii de servicii 
de găzduire și, mai precis, pentru 
platformele online și platformele online 
foarte mari. În măsura în care este posibil 
ca furnizorii de servicii intermediare să se 
încadreze în aceste categorii diferite, având 
în vedere natura serviciilor lor și 
dimensiunea lor, furnizorii de servicii 
intermediare ar trebui să respecte toate 
obligațiile corespunzătoare prevăzute de 
prezentul regulament în ceea ce privește 
serviciile respective. Aceste obligații 
armonizate privind diligența, care ar trebui 
să fie rezonabile și nearbitrare, sunt 
necesare pentru a răspunde preocupărilor 
de politică publică identificate, cum ar fi 
protejarea intereselor legitime ale 
destinatarilor serviciului, abordarea 



fundamentale în mediul online. practicilor ilegale și protejarea drepturilor 
fundamentale în mediul online.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a facilita o comunicare fără 
sincope și eficientă cu privire la chestiunile 
reglementate de prezentul regulament, 
furnizorilor de servicii intermediare ar 
trebui să li se impună obligația de a 
înființa un punct de contact unic și de a 
publica informațiile relevante referitoare la 
punctul lor de contact, inclusiv limbile care 
trebuie utilizate în astfel de comunicări. 
Punctul de contact poate fi utilizat, de 
asemenea, de către notificatorii de 
încredere și entitățile profesionale care se 
află într-o relație specifică cu furnizorul de 
servicii intermediare. Spre deosebire de 
reprezentantul legal, punctul de contact ar 
trebui să servească unor scopuri 
operaționale și nu ar trebui neapărat să aibă 
o locație fizică.

(36) Pentru a facilita o comunicare fără 
sincope și eficientă cu privire la chestiunile 
reglementate de prezentul regulament, 
furnizorilor de servicii intermediare ar 
trebui să li se impună obligația de a 
desemna un punct de contact unic și de a 
publica informațiile relevante și actualizate 
referitoare la punctul lor de contact, 
inclusiv limbile care trebuie utilizate în 
astfel de comunicări. Aceste informații ar 
trebui notificate coordonatorului de 
servicii digitale din statul membru de 
stabilire. Punctul de contact poate fi 
utilizat, de asemenea, de către notificatorii 
de încredere și entitățile profesionale care 
se află într-o relație specifică cu furnizorul 
de servicii intermediare. Ar trebui să fie 
posibil ca acest punct de contact să fie 
același punct de contact obligatoriu în 
temeiul altor acte ale Uniunii. Spre 
deosebire de reprezentantul legal, punctul 
de contact ar trebui să servească unor 
scopuri operaționale și nu ar trebui 
neapărat să aibă o locație fizică.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Furnizorii de servicii intermediare 
ar trebui, de asemenea, să aibă obligația 
de a desemna un punct unic de contact 
pentru destinatarii serviciilor, care să 
permită comunicarea rapidă, directă și 
eficientă, în special prin mijloace ușor 
accesibile, cum ar fi număr de telefon, 



adrese de e-mail, formulare de contact 
electronic, roboți de chat sau mesagerie 
instantanee. Ar trebui să se indice în mod 
explicit momentul în care un utilizator 
comunică cu roboții de chat. Pentru a 
facilita comunicarea rapidă, directă și 
eficientă, destinatarii serviciilor nu ar 
trebui să se confrunte cu meniuri 
telefonice lungi sau cu informații ascunse 
de contact. În special, meniurile telefonice 
ar trebui să includă întotdeauna opțiunea 
de a vorbi cu o persoană. Furnizorii de 
servicii intermediare ar trebui să permită 
destinatarilor serviciilor să aleagă 
mijloace directe și eficiente de 
comunicare care nu se bazează exclusiv 
pe instrumente automatizate. Această 
cerință nu ar trebui să afecteze 
organizarea internă a furnizorilor de 
servicii intermediare, inclusiv capacitatea 
de a utiliza serviciile terților pentru a 
furniza acest sistem de comunicații, cum 
ar fi prestatorii externi de servicii și 
centrele de apel.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Furnizorii de servicii intermediare 
stabiliți într-o țară terță care oferă servicii 
în Uniune ar trebui să desemneze un 
reprezentant legal împuternicit în mod 
suficient în Uniune și să furnizeze 
informații cu privire la reprezentanții lor 
legali, astfel încât să se permită 
supravegherea eficace și, dacă este necesar, 
asigurarea respectării prezentului 
regulament în legătură cu furnizorii 
respectivi. Ar trebui să fie posibil ca 
reprezentantul legal să aibă și rolul de 
punct de contact, cu condiția respectării 
cerințelor relevante ale prezentului 
regulament.

(37) Furnizorii de servicii intermediare 
stabiliți într-o țară terță care oferă servicii 
în Uniune ar trebui să desemneze un 
reprezentant legal împuternicit în mod 
suficient în Uniune și să furnizeze 
informații cu privire la reprezentanții lor 
legali, astfel încât să se permită 
supravegherea eficace și, dacă este necesar, 
asigurarea respectării prezentului 
regulament în legătură cu furnizorii 
respectivi. Ar trebui să fie posibil ca 
reprezentantul legal să aibă și rolul de 
punct de contact, cu condiția respectării 
cerințelor relevante ale prezentului 
regulament. Ar trebui să fie posibil ca un 
reprezentant legal să fie mandatat de mai 
mulți furnizori de servicii de intermediere, 
în conformitate cu legislația națională, cu 



condiția ca acești furnizori să se califice 
drept microîntreprinderi, întreprinderi 
mici sau mijlocii, astfel cum sunt definite 
în Recomandarea 2003/361/CE.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Deși libertatea de a încheia 
contracte a furnizorilor de servicii 
intermediare ar trebui, în principiu, să fie 
respectată, este oportun să se stabilească 
anumite norme privind conținutul, 
aplicarea și asigurarea respectării 
condițiilor generale de utilizare ale 
furnizorilor respectivi, în interesul 
transparenței, al protecției destinatarilor 
serviciului și al evitării rezultatelor 
inechitabile sau arbitrare.

(38) Deși libertatea de a încheia 
contracte a furnizorilor de servicii 
intermediare ar trebui, în principiu, să fie 
respectată, este oportun să se stabilească 
anumite norme privind conținutul, 
aplicarea și asigurarea respectării 
condițiilor generale de utilizare ale 
furnizorilor respectivi, în interesul 
protejării drepturilor fundamentale, în 
special libertatea de exprimare și de 
informare, al transparenței, al protecției 
destinatarilor serviciului și al evitării 
rezultatelor discriminatoare, inechitabile 
sau arbitrare. În special, este important să 
se asigure că condițiile generale de 
utilizare sunt redactate într-un limbaj clar 
și lipsit de ambiguitate, în conformitate cu 
dreptul aplicabil al Uniunii și dreptul 
intern. Condițiile generale de utilizare ar 
trebui să includă informații privind orice 
politici, proceduri, măsuri și instrumente 
utilizate în scopul moderării conținutului, 
inclusiv procesul decizional algoritmic, 
revizuirea umană, precum și dreptul de a 
pune capăt utilizării serviciului. 
Furnizorii de servicii intermediare ar 
trebui, de asemenea, să prezinte 
destinatarilor serviciilor un rezumat 
concis și ușor de citit al principalelor 
elemente ale condițiilor generale de 
utilizare, inclusiv măsurile corective 
disponibile, utilizând, acolo unde este 
cazul, elemente grafice, cum ar fi 
pictogramele.

Amendamentul 39



Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a asigura un nivel adecvat de 
transparență și răspundere, furnizorii de 
servicii intermediare ar trebui să prezinte 
rapoarte anuale, în conformitate cu 
cerințele armonizate prevăzute în prezentul 
regulament, cu privire la activitatea de 
moderare a conținutului pe care o 
desfășoară, inclusiv cu privire la măsurile 
luate ca urmare a aplicării și a asigurării 
respectării condițiilor lor generale de 
utilizare. Totuși, pentru a se evita sarcinile 
disproporționate, aceste obligații de 
raportare în materie de transparență nu ar 
trebui să se aplice furnizorilor care sunt 
microîntreprinderi sau întreprinderi mici, 
astfel cum sunt definite în Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei40.

(39) Pentru a asigura un nivel adecvat de 
transparență și răspundere, furnizorii de 
servicii intermediare ar trebui să redacteze 
un raport anual într-un format 
standardizat și citibil automat, în 
conformitate cu cerințele armonizate 
prevăzute în prezentul regulament, cu 
privire la activitatea de moderare a 
conținutului pe care o desfășoară, inclusiv 
cu privire la măsurile luate ca urmare a 
aplicării și a asigurării respectării 
condițiilor lor generale de utilizare. Totuși, 
pentru a se evita sarcinile disproporționate, 
aceste obligații de raportare în materie de 
transparență nu ar trebui să se aplice 
furnizorilor care sunt microîntreprinderi 
sau întreprinderi mici, astfel cum sunt 
definite în Recomandarea 2003/361/CE40 a 
Comisiei, care nu se încadrează și în 
categoria platformelor online foarte mari.

__________________ __________________
40 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, 
p. 36).

40 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, 
p. 36).

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Destinatarii unui serviciu ar trebui 
să poată lua decizii sau alegeri libere, 
autonome și în cunoștință de cauză atunci 
când utilizează un serviciu, iar furnizorii 
de servicii intermediare nu utilizează 
niciun mijloc, inclusiv prin intermediul 
interfeței lor, pentru a denatura sau a 
afecta procesul decizional respectiv. În 
special, destinatarii serviciului ar trebui 
să aibă capacitatea de a lua o astfel de 
decizie, printre altele, cu privire la 



acceptarea și modificarea condițiilor 
generale de utilizare, la practicile 
publicitare, la confidențialitate și alți 
parametri și la sistemele de recomandare 
atunci când interacționează cu serviciile 
intermediare. Cu toate acestea, anumite 
practici exploatează de obicei 
prejudecățile cognitive și îi determină pe 
destinatarii serviciului să achiziționeze 
bunuri și servicii pe care nu le doresc sau 
să dezvăluie informații personale pe care 
ar prefera să nu le divulge. Prin urmare, 
ar trebui ca furnizorii de servicii 
intermediare să nu aibă permisiunea de a 
înșela sau incita destinatarii serviciului și 
de a denatura ori afecta autonomia, 
procesul decizional sau alegerile 
destinatarilor serviciului prin structura, 
conceptul sau funcționalitățile unei 
interfețe online sau a unei părți din 
aceasta („dark patterns”). Aceste practici 
ar trebui să includă, fără a se limita la 
acestea, opțiuni de design abuzive, care 
orientează destinatarul către acțiuni în 
beneficiul furnizorului de servicii 
intermediare, dar care s-ar putea să nu fie 
în interesul destinatarilor, prezentând 
opțiunile într-un mod subiectiv, cum ar fi 
conferirea de proeminență vizuală unei 
opțiuni de consimțământ, solicitând sau 
îndemnând în mod repetat destinatarul să 
ia o decizie, de exemplu făcând o 
procedură de anulare a unui serviciu mult 
mai greoaie decât cea de înscriere. Cu 
toate acestea, normele care împiedică 
elementele de design manipulator („dark 
patterns”) nu ar trebui înțelese ca 
împiedicând furnizorii să interacționeze 
direct cu utilizatorii și să le ofere acestora 
servicii noi sau suplimentare. În special, 
ar trebui să fie posibil să se abordeze din 
nou un utilizator într-un termen 
rezonabil, chiar dacă acesta din urmă a 
refuzat consimțământul în scopuri 
specifice de prelucrare a datelor, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679. Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte un act delegat 
pentru a defini practicile care ar putea fi 
considerate drept elemente de design 
manipulator („dark patterns”).



Amendamentul 512

Propunere de regulament
Considerentul 39 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39b) Pentru a asigura aplicarea 
eficientă și adecvată a obligației de 
trasabilitate a utilizatorilor comerciali, 
fără a impune sarcini disproporționate, 
furnizorii de servicii intermediare vizați ar 
trebui să efectueze controale aferente 
obligației de diligență, înainte de 
utilizarea serviciilor lor, pentru a verifica 
fiabilitatea informațiilor transmise de 
utilizatorul comercial în cauză, în special 
prin utilizarea bazelor de date oficiale 
online și a interfețelor online disponibile 
gratuit, cum ar fi registrele naționale ale 
comerțului, sau solicitând utilizatorului 
comercial în cauză să furnizeze 
documente justificative fiabile, cum ar fi 
copii ale documentelor de identitate, 
extrase bancare certificate, certificate ale 
întreprinderii și certificate emise de 
registrul comerțului. Platformele online 
vizate pot utiliza și alte surse, disponibile 
pentru utilizare la distanță, care oferă un 
grad similar de fiabilitate în vederea 
respectării acestei obligații.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Furnizorii de servicii de găzduire 
joacă un rol deosebit de important în 
combaterea conținutului ilegal online, 
deoarece stochează informații furnizate de 
destinatarii serviciului și la cererea acestora 
și oferă, de regulă, acces la informațiile 
respective și altor destinatari, uneori la 
scară largă. Este important ca toți furnizorii 
de servicii de găzduire, indiferent de 

(40) Furnizorii de servicii de găzduire 
joacă un rol deosebit de important în 
combaterea conținutului ilegal online, 
deoarece stochează informații furnizate de 
destinatarii serviciului și la cererea acestora 
și oferă, de regulă, acces la informațiile 
respective și altor destinatari, uneori la 
scară largă. Este important ca toți furnizorii 
de servicii de găzduire, indiferent de 



dimensiunea lor, să instituie mecanisme de 
notificare și de acțiune ușor de utilizat care 
să faciliteze notificarea către furnizorul de 
servicii de găzduire în cauză a anumitor 
informații pe care partea care face 
notificarea le consideră a fi conținut ilegal 
(„notificarea”), notificare pe baza căreia 
furnizorul respectiv poate decide dacă este 
sau nu de acord cu evaluarea respectivă și 
dacă dorește să elimine sau să blocheze 
accesul la conținutul respectiv („acțiunea”). 
Cu condiția ca cerințele privind notificările 
să fie îndeplinite, ar trebui să fie posibil ca 
persoanele sau entitățile să poată notifica 
printr-o singură notificare mai multe 
elemente specifice de conținut cu privire la 
care se presupune că este ilegal. Obligația 
de a institui mecanisme de notificare și de 
acțiune ar trebui să se aplice, de exemplu, 
serviciilor de stocare și partajare de fișiere, 
serviciilor de găzduire de pagini web, 
serverelor publicitare și serviciilor de tip 
pastebin (de stocare de text), în măsura în 
care îndeplinesc condițiile necesare pentru 
a putea fi considerate furnizori de servicii 
de găzduire care intră sub incidența 
prezentului regulament.

dimensiunea lor, să instituie mecanisme de 
notificare și de acțiune ușor de utilizat, 
accesibile și cuprinzătoare care să 
faciliteze notificarea către furnizorul de 
servicii de găzduire în cauză a anumitor 
informații pe care partea care face 
notificarea le consideră a fi conținut ilegal 
(„notificarea”), notificare pe baza căreia 
furnizorul respectiv poate stabili dacă 
conținutul în cauză este vădit ilegal, fără 
o analiză juridică sau faptică 
suplimentară a informațiilor indicate în 
notificare și să elimine sau să blocheze 
accesul la conținutul respectiv („acțiunea”). 
Un astfel de mecanism ar trebui să 
includă un mecanism de raportare clar 
identificabil, situat în apropierea 
conținutului în cauză, care să permită 
notificarea rapidă și ușoară a 
informațiilor considerate a fi conținut 
ilegal în temeiul dreptului Uniunii sau al 
dreptului intern. Cu condiția ca cerințele 
privind notificările să fie îndeplinite, ar 
trebui să fie posibil ca persoanele sau 
entitățile să poată notifica printr-o singură 
notificare mai multe elemente specifice de 
conținut cu privire la care se presupune că 
este ilegal, pentru a asigura funcționarea 
eficace a mecanismelor de notificare și de 
acțiune. Deși persoanele fizice ar trebui să 
aibă întotdeauna posibilitatea de a 
transmite anunțuri în mod anonim, astfel 
de notificări nu ar trebui să dea naștere 
unor cunoștințe efective, cu excepția 
cazului în care se consideră că 
informațiile implică una dintre 
infracțiunile menționate în Directiva 
2011/93/UE. Obligația de a institui 
mecanisme de notificare și de acțiune ar 
trebui să se aplice, de exemplu, serviciilor 
de stocare și partajare de fișiere, serviciilor 
de găzduire de pagini web, serverelor 
publicitare și serviciilor de tip pastebin (de 
stocare de text), în măsura în care 
îndeplinesc condițiile necesare pentru a 
putea fi considerate furnizori de servicii de 
găzduire care intră sub incidența 
prezentului regulament.



Amendamentul 42

Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Cu toate acestea, notificările ar 
trebui să fie adresate actorului care are 
capacitatea tehnică și operațională de a 
acționa și care are cea mai apropiată 
relație cu destinatarul serviciului care a 
furnizat informațiile sau conținutul. 
Furnizorii de servicii de găzduire ar 
trebui să redirecționeze astfel de notificări 
către platforma online respectivă și să 
informeze coordonatorul serviciilor 
digitale.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Considerentul 40 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40b) În plus, furnizorii de servicii de 
găzduire ar trebui să încerce să ia măsuri 
doar împotriva informațiilor notificate. În 
cazul în care eliminarea sau dezactivarea 
accesului la informații individuale este 
imposibil de realizat din punct de vedere 
tehnic sau operațional din motive juridice 
sau tehnologice, cum ar fi în cazul 
serviciilor de stocare și partajare a 
fișierelor și datelor criptate, furnizorii de 
servicii de găzduire ar trebui să îl 
informeze pe destinatarul serviciului cu 
privire la notificare și să încerce să ia 
măsuri.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Normele privind astfel de (41) Normele privind astfel de 



mecanisme de notificare și de acțiune ar 
trebui armonizate la nivelul Uniunii, astfel 
încât să se asigure prelucrarea promptă, 
diligentă și obiectivă a notificărilor pe baza 
unor norme care să fie uniforme, 
transparente și clare și care să prevadă 
garanții solide pentru protejarea drepturilor 
și intereselor legitime ale tuturor părților 
afectate, în special a drepturilor 
fundamentale garantate de cartă, indiferent 
de statul membru în care sunt stabilite sau 
își au reședința părțile respective și de 
domeniul de drept în cauză. Drepturile 
fundamentale includ, după caz, dreptul la 
libertatea de exprimare și de informare, 
dreptul la respectarea vieții private și de 
familie, dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal, dreptul la nediscriminare 
și dreptul la o cale de atac eficientă pentru 
destinatarii serviciului, libertatea de a 
desfășura o activitate comercială, inclusiv 
libertatea contractuală, a furnizorilor de 
servicii, precum și dreptul la demnitate 
umană, drepturile copilului, dreptul la 
protecția proprietății, inclusiv a proprietății 
intelectuale, și dreptul la nediscriminare al 
părților afectate de conținutul ilegal.

mecanisme de notificare și de acțiune ar 
trebui armonizate la nivelul Uniunii, astfel 
încât să se asigure prelucrarea promptă, 
diligentă, obiectivă, nearbitrară și 
nediscriminatorie a notificărilor pe baza 
unor norme care să fie uniforme, 
transparente și clare și care să prevadă 
garanții solide pentru protejarea drepturilor 
și intereselor legitime ale tuturor părților 
afectate, în special a drepturilor 
fundamentale garantate de cartă, indiferent 
de statul membru în care sunt stabilite sau 
își au reședința părțile respective și de 
domeniul de drept în cauză. Drepturile 
fundamentale includ, după caz, dreptul la 
libertatea de exprimare și de informare, 
dreptul la respectarea vieții private și de 
familie, dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal, dreptul la nediscriminare 
și dreptul la o cale de atac eficientă pentru 
destinatarii serviciului, libertatea de a 
desfășura o activitate comercială, inclusiv 
libertatea contractuală, a furnizorilor de 
servicii, precum și dreptul la demnitate 
umană, drepturile copilului, dreptul la 
protecția proprietății, inclusiv a proprietății 
intelectuale, și dreptul la nediscriminare al 
părților afectate de conținutul ilegal.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Furnizorii de servicii de găzduire 
ar trebui să dea curs notificărilor, fără 
întârzieri nejustificate, ținând seama de 
tipul de conținut ilegal notificat și de 
caracterul urgent al măsurilor care 
trebuie luate. Furnizorul de servicii de 
găzduire ar trebui să informeze persoana 
sau entitatea care notifică conținutul 
specific cu privire la decizia sa, fără 
întârzieri nejustificate, după ce a luat 
decizia de a da curs sau nu notificării.



Amendamentul 46

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În cazul în care un furnizor de 
servicii de găzduire decide să elimine sau 
să dezactiveze informații furnizate de un 
destinatar al serviciului, de exemplu în 
urma primirii unei notificări sau acționând 
din proprie inițiativă, inclusiv prin 
utilizarea de mijloace automatizate, 
furnizorul respectiv ar trebui să informeze 
destinatarul cu privire la decizia sa, la 
motivele deciziei sale și la căile de atac 
disponibile pentru a contesta decizia, având 
în vedere consecințele negative pe care 
astfel de decizii le pot avea asupra 
destinatarului, inclusiv în ceea ce privește 
exercitarea dreptului fundamental la 
libertatea de exprimare. Această obligație 
ar trebui să se aplice indiferent de motivele 
deciziei, în special dacă acțiunea a fost 
întreprinsă deoarece informațiile notificate 
sunt considerate a fi conținut ilegal sau 
incompatibile cu condițiile generale de 
utilizare. Căile de atac disponibile pentru a 
contesta decizia furnizorului de servicii de 
găzduire ar trebui să includă întotdeauna 
căi de atac judiciare.

(42) În cazul în care un furnizor de 
servicii de găzduire decide să elimine, să 
dezactiveze, să retrogradeze sau să 
impună alte măsuri legate de accesul la 
informații furnizate de un destinatar al 
serviciului, de exemplu în urma primirii 
unei notificări sau acționând din proprie 
inițiativă, inclusiv prin utilizarea de 
mijloace automatizate care s-au dovedit a 
fi eficiente, proporționale și exacte, 
furnizorul respectiv ar trebui să informeze 
destinatarul, în mod clar și ușor de înțeles, 
cu privire la decizia sa, la motivele deciziei 
sale și la căile de atac disponibile pentru a 
contesta decizia, având în vedere 
consecințele negative pe care astfel de 
decizii le pot avea asupra destinatarului, 
inclusiv în ceea ce privește exercitarea 
dreptului fundamental la libertatea de 
exprimare. Această obligație ar trebui să se 
aplice indiferent de motivele deciziei, în 
special dacă acțiunea a fost întreprinsă 
deoarece informațiile notificate sunt 
considerate a fi conținut ilegal sau 
incompatibile cu condițiile generale de 
utilizare. Căile de atac disponibile pentru a 
contesta decizia furnizorului de servicii de 
găzduire ar trebui să includă întotdeauna 
căi de atac judiciare. Această obligație nu 
ar trebui să se aplice totuși în anumite 
situații, mai exact atunci când conținutul 
este înșelător sau face parte dintr-un 
conținut comercial de mare amploare sau 
în cazul în care o autoritate judiciară sau 
de aplicare a legii a solicitat ca 
destinatarul să nu fie informat din cauza 
unei anchete penale în curs, până la 
finalizarea cercetării penale. În cazul în 
care un furnizor de servicii de găzduire 
nu are informațiile necesare pentru a 
informa destinatarul printr-un suport 
durabil, acesta nu ar trebui să aibă 
obligația de a o face.



Amendamentul 47

Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) În unele cazuri, un furnizor de 
servicii de găzduire poate lua cunoștință, 
de exemplu printr-o notificare de la o 
parte care a făcut notificarea sau prin 
propriile măsuri voluntare, de informații 
referitoare la o anumită activitate a unui 
destinatar al serviciului, cum ar fi 
furnizarea anumitor tipuri de conținut 
ilegal, care justifică în mod rezonabil, 
având în vedere toate circumstanțele 
relevante de care are cunoștință platforma 
online, suspiciunea că este posibil ca 
destinatarul să fi comis, să comită sau că 
este probabil că va comite o infracțiune 
gravă care implică o amenințare iminentă 
la adresa vieții sau a siguranței unei 
persoane, cum ar fi infracțiunile 
specificate în Directiva 2011/93/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului1. 
În astfel de cazuri, furnizorul de servicii 
de găzduire ar trebui să informeze fără 
întârziere autoritățile de aplicare a legii 
competente cu privire la o astfel de 
suspiciune, furnizând la cererea acestora 
toate informațiile relevante de care 
dispune, inclusiv, în cazurile relevante, 
conținutul în cauză și o explicație a 
suspiciunii sale și, în lipsa unor 
instrucțiuni contrare, ar trebui să elimine 
sau să dezactiveze conținutul. Informațiile 
notificate de furnizorul de servicii de 
găzduire nu ar trebui să fie utilizate în 
alte scopuri decât cele direct legate de 
infracțiunea gravă individuală notificată. 
Prezentul regulament nu oferă temeiul 
juridic pentru crearea de profiluri ale 
destinatarilor serviciilor în vederea unei 
posibile identificări a infracțiunilor de 
către furnizorii de platforme online. 
Furnizorii de servicii de găzduire ar 
trebui, de asemenea, să respecte alte 
norme aplicabile ale dreptului Uniunii 
sau ale dreptului intern pentru protecția 
drepturilor și libertăților persoanelor 



fizice atunci când informează autoritățile 
de aplicare a legii. Pentru a facilita 
notificarea suspiciunilor de infracțiuni, 
statele membre ar trebui să notifice 
Comisiei lista autorităților sale 
competente de aplicare a legii sau a 
autorităților sale judiciare competente.
__________________
1 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 
decembrie 2011 privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a 
exploatării sexuale a copiilor și a 
pornografiei infantile și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului 
(JO L 335, 17.12.2011, p. 1).

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) În mod similar, pentru a garanta 
că obligațiile sunt aplicate numai acelor 
furnizori de servicii intermediare în al 
căror caz beneficiile ar depăși sarcina 
asupra furnizorului, Comisia ar trebui să 
fie împuternicită să emită o derogare de la 
cerințele capitolului III secțiunea 3, 
integral sau parțial, pentru acei furnizori 
de servicii intermediare care sunt non-
profit sau sunt întreprinderi mijlocii, dar 
nu prezintă niciun risc sistemic legat de 
conținutul ilegal și au expunere limitată 
la conținut ilegal. Furnizorii ar trebui să 
prezinte motive justificate pentru care ar 
trebui să li se acorde o derogare și să 
trimită mai întâi cererea lor 
coordonatorilor serviciilor digitale din 
țările de stabilire, în vederea unei evaluări 
preliminare. Comisia ar trebui să 
examineze o astfel de cerere, luând în 
considerare o evaluare preliminară 
efectuată de coordonatorii serviciilor 
digitale din țările de stabilire. Evaluarea 
preliminară ar trebui trimisă împreună cu 
cererea către Comisie. Comisia ar trebui 



să monitorizeze aplicarea derogării și să 
aibă dreptul de a revoca o derogare în 
orice moment. Comisia ar trebui să 
mențină o listă publică a tuturor 
derogărilor emise și a condițiilor acestora.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Destinatarii serviciului ar trebui să 
poată contesta cu ușurință și în mod eficace 
anumite decizii ale platformelor online care 
îi afectează în mod negativ. Prin urmare, 
platformele online ar trebui să aibă 
obligația de a prevedea sisteme interne de 
soluționare a plângerilor care să 
îndeplinească anumite condiții menite să 
asigure faptul că sistemele sunt ușor 
accesibile și conduc la rezultate rapide și 
echitabile. În plus, ar trebui să se prevadă 
posibilitatea soluționării extrajudiciare a 
litigiilor, inclusiv a celor care nu au putut fi 
soluționate în mod satisfăcător prin 
intermediul sistemelor interne de 
soluționare a plângerilor, de către 
organisme certificate care au independența, 
mijloacele și expertiza necesare pentru a-și 
desfășura activitățile într-un mod echitabil, 
rapid și eficient din punctul de vedere al 
costurilor. Posibilitățile de contestare a 
deciziilor platformelor online astfel create 
ar trebui să completeze, fără să afecteze 
însă în niciun fel, posibilitatea de a recurge 
la căi de atac judiciare în conformitate cu 
legislația statului membru în cauză.

(44) Destinatarii serviciului ar trebui să 
poată contesta cu ușurință și în mod eficace 
anumite decizii ale platformelor online care 
îi afectează în mod negativ. Aceasta ar 
trebui să includă decizii ale platformelor 
online care permit consumatorilor să 
încheie contracte la distanță cu 
comercianții de a suspenda furnizarea 
serviciilor lor către comercianți. Prin 
urmare, platformele online ar trebui să aibă 
obligația de a prevedea sisteme interne de 
soluționare a plângerilor care să 
îndeplinească anumite condiții menite să 
asigure faptul că sistemele sunt ușor 
accesibile și conduc la rezultate rapide, 
nediscriminatorii, nearbitrare și 
echitabile, în termen de zece zile 
lucrătoare, începând de la data la care 
platforma online a primit plângerea. În 
plus, ar trebui să se prevadă posibilitatea 
inițierii cu bună-credință a unei 
soluționări extrajudiciare a litigiilor, 
inclusiv a celor care nu au putut fi 
soluționate în mod satisfăcător prin 
intermediul sistemelor interne de 
soluționare a plângerilor, de către 
organisme certificate care au independența, 
mijloacele și expertiza necesare pentru a-și 
desfășura activitățile într-un mod echitabil, 
rapid și eficient din punctul de vedere al 
costurilor și într-un interval de timp 
rezonabil. Posibilitățile de contestare a 
deciziilor platformelor online astfel create 
ar trebui să completeze, fără să afecteze 
însă în niciun fel, posibilitatea de a recurge 
la căi de atac judiciare în conformitate cu 
legislația statului membru în cauză.



Amendamentul 50

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Se pot lua măsuri mai rapide și mai 
fiabile împotriva conținutului ilegal atunci 
când platformele online iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că notificările 
transmise de notificatorii de încredere prin 
intermediul mecanismelor de notificare și 
de acțiune prevăzute în prezentul 
regulament sunt tratate cu prioritate, fără a 
aduce atingere obligației de a prelucra și de 
a decide cu privire la toate notificările 
transmise în temeiul acestor mecanisme în 
timp util, în mod diligent și obiectiv. Un 
astfel de statut de notificator de încredere 
ar trebui acordat numai entităților, și nu 
persoanelor, care au demonstrat, printre 
altele, că au o expertiză și competențe 
deosebite în combaterea conținutului ilegal, 
că reprezintă interese colective și că 
lucrează în mod diligent și obiectiv. Astfel 
de entități pot avea caracter public, cum ar 
fi, în cazul conținutului cu caracter terorist, 
unitățile de semnalare a conținutului online 
ale autorităților naționale de aplicare a legii 
sau ale Agenției Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 
(„Europol”) sau pot fi organizații 
neguvernamentale și organisme 
semipublice, cum ar fi organizațiile care 
fac parte din rețeaua INHOPE de linii 
telefonice de urgență pentru raportarea 
materialelor care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor și organizațiile care s-au 
angajat să notifice discursurile online 
ilegale rasiste și xenofobe. În ceea ce 
privește drepturile de proprietate 
intelectuală, organizațiilor din industrie și 
titularilor de drepturi li s-ar putea acorda 
statutul de notificator de încredere în cazul 
în care au demonstrat că îndeplinesc 
condițiile aplicabile. Normele prezentului 
regulament privind notificatorii de 
încredere nu ar trebui înțelese ca 
împiedicând platformele online să acorde 

(46) Se pot lua măsuri mai rapide și mai 
fiabile împotriva conținutului ilegal atunci 
când platformele online iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că notificările 
transmise de notificatorii de încredere, 
acționând în domeniul lor de competență 
desemnat, prin intermediul mecanismelor 
de notificare și de acțiune prevăzute în 
prezentul regulament sunt tratate cu 
prioritate și rapid, luând în considerare 
garanțiile procedurale și fără a aduce 
atingere obligației de a prelucra și de a 
decide cu privire la toate notificările 
transmise în temeiul acestor mecanisme în 
mod obiectiv. Un astfel de statut de 
notificator de încredere ar trebui acordat, 
pe o perioadă de doi ani, numai entităților, 
și nu persoanelor, care au demonstrat, 
printre altele, că au o expertiză și 
competențe deosebite în combaterea 
conținutului ilegal, că reprezintă interese 
colective și că lucrează în mod diligent și 
obiectiv și că au o structură de finanțare 
transparentă. Coordonatorului serviciilor 
digitale ar trebui să i se permită să 
reînnoiască statutul în cazul în care 
notificatorul de încredere în cauză 
continuă să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament. Astfel de entități 
pot avea caracter public, cum ar fi, în cazul 
conținutului cu caracter terorist, unitățile 
de semnalare a conținutului online ale 
autorităților naționale de aplicare a legii 
sau ale Agenției Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 
(„Europol”) sau pot fi organizații 
neguvernamentale, organizații ale 
consumatorilor și organisme semipublice, 
cum ar fi organizațiile care fac parte din 
rețeaua INHOPE de linii telefonice de 
urgență pentru raportarea materialelor care 
conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și 
organizațiile care s-au angajat să notifice 



un tratament similar notificărilor transmise 
de entități sau persoane cărora nu li s-a 
acordat statutul de notificator de încredere 
în temeiul prezentului regulament, să 
coopereze în alt mod cu alte entități, în 
conformitate cu legislația aplicabilă, 
inclusiv cu prezentul regulament și cu 
Regulamentul (UE) 2016/794 al 
Parlamentului European și al Consiliului43.

discursurile online ilegale rasiste și 
xenofobe. Notificatorii de încredere ar 
trebui să publice rapoarte ușor de înțeles 
și detaliate privind anunțurile transmise 
în conformitate cu articolul 14. 
Rapoartele respective ar trebui să indice 
informații precum notificările clasificate 
de entitatea furnizorului de servicii de 
găzduire, tipul de conținut notificat, 
dispozițiile legale despre care se 
presupune că ar fi fost încălcate de 
conținutul în cauză și măsurile luate de 
furnizor. Rapoartele ar trebui să includă, 
de asemenea, informații cu privire la orice 
potențial conflict de interese și surse de 
finanțare, precum și cu privire la 
procedura instituită de notificatorul de 
încredere pentru a-și păstra independența. 
În ceea ce privește drepturile de proprietate 
intelectuală, organizațiilor din industrie și 
titularilor de drepturi li s-ar putea acorda 
statutul de notificator de încredere în cazul 
în care au demonstrat că îndeplinesc 
condițiile aplicabile și că respectă 
excepțiile și limitările în ceea ce privește 
drepturile de proprietate intelectuală. 
Normele prezentului regulament privind 
notificatorii de încredere nu ar trebui 
înțelese ca împiedicând platformele online 
să acorde un tratament similar notificărilor 
transmise de entități sau persoane cărora nu 
li s-a acordat statutul de notificator de 
încredere în temeiul prezentului 
regulament, să coopereze în alt mod cu alte 
entități, în conformitate cu legislația 
aplicabilă, inclusiv cu prezentul regulament 
și cu Regulamentul (UE) 2016/794 al 
Parlamentului European și al Consiliului43. 
Pentru a evita abuzurile statului de 
notificator de încredere, ar trebui să fie 
posibil să se suspende acest statut dacă un 
coordonator al serviciilor digitale din țara 
de stabilire a deschis o anchetă pe baza 
unor motive legitime. Suspendarea nu ar 
trebui să depășească timpul necesar 
pentru desfășurarea investigației și ar 
trebui menținută în cazul în care 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire a concluzionat că entitatea în 
cauză ar putea fi considerată în 
continuare un notificator de încredere.



__________________ __________________
43 Regulamentul (UE) 2016/794 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și 
de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale 
Consiliului, JO L 135, 24.5.2016, p. 53.

43 Regulamentul (UE) 2016/794 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și 
de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale 
Consiliului, JO L 135, 24.5.2016, p. 53.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) Aplicarea strictă a designului 
universal la toate tehnologiile și serviciile 
noi ar trebui să asigure accesul deplin, 
egal și nelimitat al tuturor consumatorilor 
potențiali, inclusiv al persoanelor cu 
dizabilități, într-un mod care să țină 
seama pe deplin de demnitatea și 
diversitatea lor inerente. Este esențial să 
se asigure faptul că furnizorii de 
platforme online, care oferă servicii în 
Uniune, concep și furnizează aceste 
servicii în conformitate cu cerințele de 
accesibilitate prevăzute în Directiva (UE) 
2019/882. În special, furnizorii de 
platforme online ar trebui să se asigure că 
informațiile, formularele și procedurile 
furnizate care sunt disponibile sunt puse 
la dispoziție astfel încât să fie ușor de 
găsit, ușor de înțeles și accesibile 
persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Utilizarea abuzivă a serviciilor 
platformelor online prin furnizarea în mod 

(47) Utilizarea abuzivă a serviciilor 
platformelor online prin furnizarea în mod 



frecvent de conținut vădit ilegal sau prin 
transmiterea frecventă de notificări sau 
plângeri vădit nefondate în cadrul 
mecanismelor și sistemelor instituite în 
temeiul prezentului regulament subminează 
încrederea și prejudiciază drepturile și 
interesele legitime ale părților în cauză. 
Prin urmare, este necesar să se instituie 
garanții adecvate și proporționale 
împotriva unei astfel de utilizări abuzive. 
Informațiile ar trebui considerate ca fiind 
conținut vădit ilegal, iar notificările sau 
plângerile ar trebui să fie considerate vădit 
nefondate în cazul în care este evident 
pentru un nespecialist, fără efectuarea 
vreunei analize de fond, că acel conținut 
este ilegal, respectiv că notificările sau 
plângerile sunt nefondate. În anumite 
condiții, platformele online ar trebui să își 
suspende temporar activitățile relevante în 
ceea ce privește persoana implicată în 
comportamentul abuziv. Acest lucru nu 
aduce atingere libertății platformelor online 
de a-și stabili condițiile generale de 
utilizare, precum și măsuri mai stricte în 
cazul conținutului vădit ilegal legat de 
infracțiuni grave. Din motive de 
transparență, această posibilitate ar trebui 
să fie stabilită, în mod clar și suficient de 
detaliat, în condițiile generale de utilizare 
ale platformelor online. Ar trebui să se 
prevadă întotdeauna posibilitatea 
introducerii unei căi de atac cu privire la 
deciziile luate în acest sens de platformele 
online și deciziile ar trebui să facă obiectul 
supravegherii de către coordonatorul 
serviciilor digitale competent. Normele 
prezentului regulament privind utilizarea 
abuzivă nu ar trebui să împiedice 
platformele online să ia alte măsuri pentru 
a aborda furnizarea de conținut ilegal de 
către destinatarii serviciului lor sau alt tip 
de utilizare abuzivă a serviciilor lor, în 
conformitate cu dreptul intern și al Uniunii 
aplicabil. Normele respective nu aduc 
atingere niciunei posibilități de a trage la 
răspundere persoanele implicate în 
utilizarea abuzivă, inclusiv pentru daune, 
prevăzută în dreptul Uniunii sau în dreptul 
intern.

frecvent de conținut ilegal sau prin 
transmiterea frecventă de notificări sau 
plângeri vădit nefondate în cadrul 
mecanismelor și sistemelor instituite în 
temeiul prezentului regulament subminează 
încrederea și prejudiciază drepturile și 
interesele legitime ale părților în cauză. 
Prin urmare, este necesar să se instituie 
garanții adecvate, proporționale și eficiente 
împotriva unei astfel de utilizări abuzive. 
Utilizarea abuzivă a serviciilor 
platformelor online ar putea fi stabilită în 
ceea ce privește conținutul ilegal furnizat 
frecvent atunci când este evident că 
respectivul conținut este ilegal fără a 
efectua o analiză detaliată juridică sau 
faptică. Notificările sau plângerile ar trebui 
să fie considerate vădit nefondate în cazul 
în care este evident pentru un nespecialist, 
fără efectuarea vreunei analize de fond, că 
acel conținut este ilegal, respectiv că 
notificările sau plângerile sunt nefondate. 
În anumite condiții, platformele online ar 
trebui să aibă dreptul să își suspende 
temporar sau, într-un număr limitat de 
situații, permanent, activitățile relevante în 
ceea ce privește persoana implicată în 
comportamentul abuziv. Acest lucru nu 
aduce atingere libertății platformelor online 
de a-și stabili condițiile generale de 
utilizare, precum și măsuri mai stricte în 
cazul conținutului ilegal legat de infracțiuni 
grave. Din motive de transparență, această 
posibilitate ar trebui să fie stabilită, în mod 
clar și suficient de detaliat, în condițiile 
generale de utilizare ale platformelor 
online. Ar trebui să se prevadă întotdeauna 
posibilitatea introducerii unei căi de atac cu 
privire la deciziile luate în acest sens de 
platformele online și deciziile ar trebui să 
facă obiectul supravegherii de către 
coordonatorul serviciilor digitale 
competent. Normele prezentului 
regulament privind utilizarea abuzivă nu ar 
trebui să împiedice platformele online să ia 
alte măsuri pentru a aborda furnizarea de 
conținut ilegal de către destinatarii 
serviciului lor sau alt tip de utilizare 
abuzivă a serviciilor lor, în conformitate cu 
dreptul intern și al Uniunii aplicabil. 
Normele respective nu aduc atingere 



niciunei posibilități de a trage la 
răspundere persoanele implicate în 
utilizarea abuzivă, inclusiv pentru daune, 
prevăzută în dreptul Uniunii sau în dreptul 
intern.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) În unele cazuri, o platformă online 
poate lua cunoștință, de exemplu printr-o 
notificare de la o parte care a făcut 
notificarea sau prin propriile măsuri 
voluntare, de informații referitoare la o 
anumită activitate a unui destinatar al 
serviciului, cum ar fi furnizarea anumitor 
tipuri de conținut ilegal, care justifică în 
mod rezonabil, având în vedere toate 
circumstanțele relevante de care are 
cunoștință platforma online, suspiciunea 
că este posibil ca destinatarul să fi comis, 
să comită sau că este probabil că va 
comite o infracțiune gravă care implică o 
amenințare la adresa vieții sau a 
siguranței unei persoane, cum ar fi 
infracțiunile specificate în Directiva 
2011/93/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului. În astfel de cazuri, 
platforma online ar trebui să informeze 
fără întârziere autoritățile de aplicare a 
legii competente cu privire la o astfel de 
suspiciune, furnizând toate informațiile 
relevante de care dispune, inclusiv, în 
cazurile relevante, conținutul în cauză și o 
explicație a suspiciunii sale. Prezentul 
regulament nu oferă temeiul juridic 
pentru crearea de profiluri ale 
destinatarilor serviciilor în vederea unei 
posibile identificări a infracțiunilor de 
către platformele online. Platformele 
online ar trebui, de asemenea, să respecte 
alte norme aplicabile ale dreptului 
Uniunii sau ale dreptului intern pentru 
protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor fizice atunci când informează 
autoritățile de aplicare a legii. 

eliminat



___________
1 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 
decembrie 2011 privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a 
exploatării sexuale a copiilor și a 
pornografiei infantile și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului 
(JO L 335, 17.12.2011, p. 1).

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a contribui la crearea unui 
mediu online sigur, fiabil și transparent 
pentru consumatori, precum și pentru alte 
părți interesate, cum ar fi comercianții 
concurenți și titularii drepturilor de 
proprietate intelectuală, și pentru a 
descuraja comercianții să vândă produse 
sau servicii cu încălcarea normelor 
aplicabile, platformele online care le 
permit consumatorilor să încheie contracte 
la distanță cu comercianții ar trebui să 
asigure trasabilitatea acestor comercianți. 
Prin urmare, comerciantul ar trebui să aibă 
obligația de a furniza platformei online 
anumite informații esențiale, inclusiv în 
scopul promovării de mesaje cu privire la 
produse sau al oferirii de produse. 
Această cerință ar trebui să se aplice și 
comercianților care promovează mesaje cu 
privire la produse sau servicii în numele 
mărcilor, pe baza unor acorduri subiacente. 
Aceste platforme online ar trebui să 
stocheze toate informațiile în mod 
securizat, pentru o perioadă rezonabilă de 
timp, care să nu depășească ceea ce este 
necesar, astfel încât informațiile să poată fi 
accesate, în conformitate cu legislația 
aplicabilă, inclusiv în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal, de 
către autoritățile publice și părțile private 
care au un interes legitim, inclusiv prin 
ordinele de furnizare a informațiilor 
menționate în prezentul regulament.

(49) Pentru a contribui la crearea unui 
mediu online sigur, fiabil și transparent 
pentru consumatori, precum și pentru alte 
părți interesate, cum ar fi comercianții 
concurenți și titularii drepturilor de 
proprietate intelectuală, și pentru a 
descuraja comercianții să vândă produse 
sau servicii cu încălcarea normelor 
aplicabile, platformele online care le 
permit consumatorilor să încheie contracte 
la distanță cu comercianții ar trebui să 
obțină informații suplimentare cu privire 
la comerciant și la produsele și serviciile 
pe care aceștia intenționează să le ofere. 
Prin urmare, platforma online ar trebui să 
aibă obligația de a obține informații cu 
privire la numele, numărul de telefon și 
poșta electronică ale operatorului 
economic, precum și la tipul de produs 
sau serviciu pe care comerciantul 
intenționează să îl ofere pe platforma 
online. Înainte de a-și oferi serviciile 
comerciantului, operatorul platformei 
online ar trebui să depună toate eforturile 
pentru a evalua dacă informațiile 
furnizate de comerciant sunt fiabile. În 
plus, platforma ar trebui să ia măsuri 
adecvate, cum ar fi, după caz, verificări 
aleatorii, pentru a identifica și a preveni 
apariția conținutului ilegal pe interfața 
sa. Îndeplinirea obligațiilor privind 
trasabilitatea comercianților, produselor 
și serviciilor ar trebui să faciliteze 
respectarea de către platformele care le 



permit consumatorilor să încheie 
contracte la distanță a obligației de a 
informa consumatorii despre identitatea 
părții lor contractante, prevăzută de 
Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului, precum și a 
obligațiilor prevăzute de Regulamentul 
(UE) nr. 1215/2012 în ceea ce privește 
statul membru în care consumatorii își 
pot urmări drepturile de consumatori. 
Cerința de a furniza informații esențiale 
ar trebui să se aplice și comercianților care 
promovează mesaje cu privire la produse 
sau servicii în numele mărcilor, pe baza 
unor acorduri subiacente. Aceste platforme 
online ar trebui să stocheze toate 
informațiile în mod securizat, pentru o 
perioadă rezonabilă de timp, care să nu 
depășească ceea ce este necesar și nu mai 
mult de șase luni de la încheierea unei 
relații cu comerciantul, astfel încât 
informațiile să poată fi accesate, în 
conformitate cu legislația aplicabilă, 
inclusiv în ceea ce privește protecția 
datelor cu caracter personal, de către 
autoritățile publice și părțile private care au 
un interes legitim direct, inclusiv prin 
ordinele de furnizare a informațiilor 
menționate în prezentul regulament.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Pentru a asigura aplicarea eficientă 
și adecvată a acestei obligații, fără a 
impune sarcini disproporționate, 
platformele online vizate ar trebui să 
depună eforturi rezonabile pentru a verifica 
fiabilitatea informațiilor furnizate de 
comercianții în cauză, în special prin 
utilizarea bazelor de date oficiale online și 
a interfețelor online disponibile gratuit, 
cum ar fi registrele naționale ale 
comerțului și Sistemul de schimb de 
informații privind TVA45, sau prin 
adresarea unei solicitări comercianților în 

(50) Pentru a asigura aplicarea eficientă 
și adecvată a acestei obligații, fără a 
impune sarcini disproporționate, 
platformele online vizate ar trebui să 
depună eforturi rezonabile pentru a evalua 
fiabilitatea informațiilor furnizate de 
comercianții în cauză, înainte de a permite 
afișarea produsului sau serviciilor pe 
interfața lor, în special prin utilizarea 
bazelor de date oficiale online și a 
interfețelor online disponibile gratuit, cum 
ar fi registrele naționale ale comerțului și 
Sistemul de schimb de informații privind 



cauză să furnizeze documente justificative 
de încredere, cum ar fi copii ale 
documentelor de identitate, ale extraselor 
bancare certificate, ale certificatelor 
întreprinderii și ale certificatelor emise de 
registrul comerțului. Platformele online 
vizate pot utiliza și alte surse, disponibile 
pentru utilizare la distanță, care oferă un 
grad similar de fiabilitate în vederea 
respectării acestei obligații. Cu toate 
acestea, nu ar trebui să li se impună 
platformelor online vizate obligația să 
întreprindă în mediul online demersuri 
excesive sau costisitoare de cercetare a 
faptelor sau să efectueze verificări la fața 
locului. De asemenea, nu ar trebui să se 
considere că astfel de platforme online care 
au depus eforturile rezonabile impuse de 
prezentul regulament garantează 
consumatorului sau altor părți interesate 
fiabilitatea informațiilor respective. Astfel 
de platforme online ar trebui, de asemenea, 
să își proiecteze și să își organizeze 
interfața online de așa manieră încât să le 
permită comercianților să își respecte 
obligațiile care le revin în temeiul dreptului 
Uniunii, în special cerințele prevăzute la 
articolele 6 și 8 din Directiva 2011/83/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului46, 
la articolul 7 din Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului47 
și la articolul 3 din Directiva 98/6/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului48.

TVA45, sau prin adresarea unei solicitări 
comercianților în cauză să furnizeze 
documente justificative de încredere, cum 
ar fi copii ale documentelor de identitate, 
ale extraselor bancare certificate, ale 
certificatelor întreprinderii și ale 
certificatelor emise de registrul comerțului. 
Platformele online vizate pot utiliza și alte 
surse, disponibile pentru utilizare la 
distanță, care oferă un grad similar de 
fiabilitate în vederea respectării acestei 
obligații. Cu toate acestea, nu ar trebui să li 
se impună platformelor online vizate 
obligația să întreprindă în mediul online 
demersuri excesive sau costisitoare de 
cercetare a faptelor sau să efectueze 
verificări la fața locului. De asemenea, nu 
ar trebui să se considere că astfel de 
platforme online care au depus eforturile 
optime impuse de prezentul regulament 
garantează consumatorului sau altor părți 
interesate fiabilitatea informațiilor 
respective. Astfel de platforme online ar 
trebui, de asemenea, să își proiecteze și să 
își organizeze interfața online într-un mod 
ușor de înțeles care să le permită 
comercianților să își respecte obligațiile 
care le revin în temeiul dreptului Uniunii, 
în special cerințele prevăzute la articolele 6 
și 8 din Directiva 2011/83/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului46, 
la articolul 7 din Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului47 
și la articolul 3 din Directiva 98/6/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului48.

__________________ __________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=ro

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?locale=ro

46 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

46 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

47 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 47 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 



European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”) (JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”) (JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

48 Directiva 98/6/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 februarie 
1998 privind protecția consumatorului prin 
indicarea prețurilor produselor oferite 
consumatorilor (JO L 80, 18.3.1998, p. 27).

48 Directiva 98/6/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 februarie 
1998 privind protecția consumatorului prin 
indicarea prețurilor produselor oferite 
consumatorilor (JO L 80, 18.3.1998, p. 27).

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Considerentul 50 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50a) Platformele online care le permit 
consumatorilor să încheie contracte la 
distanță cu comercianții ar trebui să 
demonstreze că depun eforturi optime 
pentru a preveni diseminarea de către 
comercianți a produselor și serviciilor 
ilegale, cu respectarea principiului evitării 
monitorizării generale. Platformele online 
vizate ar trebui să informeze destinatarii 
atunci când serviciul sau produsul pe care 
l-au achiziționat prin serviciile lor este 
ilegal.

Amendamentele 57 și 498

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Publicitatea online joacă un rol 
important în mediul online, inclusiv în ceea 
ce privește furnizarea serviciilor 
platformelor online. Cu toate acestea, 

(52) Publicitatea online joacă un rol 
important în mediul online, inclusiv în ceea 
ce privește furnizarea serviciilor 
platformelor online. Cu toate acestea, 



publicitatea online poate contribui la riscuri 
semnificative, de la publicitatea care este în 
sine conținut ilegal, la contribuția la 
stimulentele financiare pentru publicarea 
sau amplificarea în mediul online a 
conținutului și a activităților ilegale sau 
care sunt dăunătoare în alt mod sau la 
afișarea discriminatorie a publicității care 
are impact asupra egalității de tratament a 
cetățenilor și a oportunităților oferite 
acestora. Pe lângă cerințele care decurg din 
articolul 6 din Directiva 2000/31/CE, 
platformele online ar trebui, prin urmare, 
să aibă obligația de a se asigura că 
destinatarii serviciului dispun de anumite 
informații individualizate care sunt 
necesare pentru a înțelege când și în 
numele cui este afișat anunțul publicitar. În 
plus, destinatarii serviciului ar trebui să 
dispună de informații cu privire la 
principalii parametri utilizați pentru a 
determina faptul că trebuie să li se afișeze 
publicitate specifică, fiind oferite explicații 
semnificative cu privire la logica utilizată 
în acest scop, inclusiv atunci când acest 
lucru se bazează pe crearea de profiluri. 
Cerințele prezentului regulament privind 
furnizarea de informații referitoare la 
publicitate nu aduc atingere aplicării 
dispozițiilor relevante ale Regulamentului 
(UE) 2016/679, în special a celor 
referitoare la dreptul de opoziție, procesul 
decizional individual automatizat, inclusiv 
crearea de profiluri și, mai concret, 
necesitatea de a obține consimțământul 
persoanei vizate înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal în scopul 
publicității direcționate. De asemenea, 
prezentul regulament nu aduce atingere 
dispozițiilor prevăzute în Directiva 
2002/58/CE, în special celor privind 
stocarea informațiilor în echipamentele 
terminale și accesul la informațiile stocate 
în acestea.

publicitatea online poate contribui la riscuri 
semnificative, de la publicitatea care este în 
sine conținut ilegal, la contribuția la 
stimulentele financiare pentru publicarea 
sau amplificarea în mediul online a 
conținutului și a activităților ilegale sau 
care sunt dăunătoare în alt mod sau la 
afișarea discriminatorie a publicității care 
are impact asupra egalității de tratament a 
cetățenilor și a oportunităților oferite 
acestora. Noile modele de publicitate au 
generat schimbări în modul de prezentare 
a informațiilor și au creat noi modele de 
colectare a datelor cu caracter personal și 
modele de afaceri care ar putea afecta 
viața privată, autonomia personală, 
democrația, calitatea programelor de știri, 
facilitând manipularea și discriminarea. 
Prin urmare, este nevoie de mai multă 
transparență pe piețele de publicitate 
online și de cercetări independente pentru 
a evalua eficacitatea reclamelor 
comportamentale. Pe lângă cerințele care 
decurg din articolul 6 din Directiva 
2000/31/CE, platformele online ar trebui, 
prin urmare, să aibă obligația de a se 
asigura că destinatarii serviciului dispun de 
anumite informații individualizate care 
sunt necesare pentru a înțelege când și în 
numele cui este afișat anunțul publicitar, 
precum și persoana fizică sau juridică 
care finanțează publicitatea. În plus, 
destinatarii serviciului ar trebui să dispună 
de un acces facil la informații cu privire la 
principalii parametri utilizați pentru a 
determina faptul că trebuie să li se afișeze 
publicitate specifică, fiind oferite explicații 
semnificative cu privire la logica utilizată 
în acest scop, inclusiv atunci când acest 
lucru se bazează pe crearea de profiluri. 
Cerințele prezentului regulament privind 
furnizarea de informații referitoare la 
publicitate nu aduc atingere aplicării 
dispozițiilor relevante ale Regulamentului 
(UE) 2016/679, în special a celor 
referitoare la dreptul de opoziție, procesul 
decizional individual automatizat, inclusiv 
crearea de profiluri și, mai concret, 
necesitatea de a obține consimțământul 
persoanei vizate înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal în scopul 



publicității direcționate. De asemenea, 
prezentul regulament nu aduce atingere 
dispozițiilor prevăzute în Directiva 
2002/58/CE, în special celor privind 
stocarea informațiilor în echipamentele 
terminale și accesul la informațiile stocate 
în acestea. În plus față de aceste obligații 
de informare, platformele online ar trebui 
să se asigure că destinatarii serviciului își 
pot refuza sau retrage consimțământul 
pentru scopurile publicitare specifice, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679, într-un mod care să nu fie mai 
dificil sau mai îndelungat decât cel de a-și 
da consimțământul. De asemenea, 
platformele online nu ar trebui să 
utilizeze datele personale în scopuri 
comerciale legate de marketingul direct, 
crearea de profiluri și publicitatea 
orientată în funcție de comportament 
pentru minori. Platforma online nu ar 
trebui să fie obligată să păstreze, să obțină 
sau să prelucreze informații suplimentare 
pentru a evalua vârsta destinatarului 
serviciului. Refuzul consimțământului 
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopuri publicitare nu ar 
trebui să ducă la blocarea accesului la 
funcționalitățile platformei. Opțiunile 
alternative de acces ar trebui să fie 
echitabile și rezonabile atât pentru 
utilizatorii obișnuiți, cât și pentru 
utilizatorii unici, cum ar fi opțiunile 
bazate pe publicitate fără urmărire. Nu ar 
trebui permisă vizarea persoanelor fizice 
pe baza unor categorii speciale de date 
care permit vizarea grupurilor 
vulnerabile.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Considerentul 52 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52a) O parte esențială a activității unei 
platforme online este modul în care sunt 
prioritizate și prezentate informațiile pe 
interfața sa online pentru a facilita și 



optimiza accesul la informații pentru 
destinatarii serviciului. Acest lucru se 
realizează, de exemplu, prin sugerarea, 
ierarhizarea și tratarea cu prioritate 
algoritmică a informațiilor, efectuarea 
unei distincții la nivel de text sau alte 
reprezentări vizuale sau prin organizarea 
în alt mod a informațiilor furnizate de 
destinatari. Astfel de sisteme de 
recomandare pot avea un impact 
semnificativ asupra capacității 
destinatarilor de a extrage informații 
online și de a interacționa cu acestea. 
Sistemele de recomandare joacă, de 
asemenea, un rol important în 
amplificarea anumitor mesaje, 
diseminarea virală a informațiilor și 
stimularea comportamentului online. Prin 
urmare, platformele online ar trebui să se 
asigure că destinatarii pot înțelege modul 
în care sistemul de recomandare 
influențează modul în care sunt afișate 
informațiile și faptul că acesta poate 
influența modul în care le sunt prezentate 
informațiile. Platformele online ar trebui 
să prezinte în mod clar și ușor de înțeles 
parametrii utilizați la astfel de sisteme de 
recomandare pentru a asigura faptul că 
destinatarii înțeleg modul în care se 
acordă prioritate informațiilor care le 
sunt oferite.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Având în vedere importanța 
platformelor online foarte mari, datorită 
impactului lor, în special în ceea ce 
privește numărul de destinatari ai 
serviciului, facilitarea dezbaterilor publice, 
a tranzacțiilor economice și a diseminării 
de informații, opinii și idei și în ceea ce 
privește influențarea modului în care 
destinatarii obțin și comunică informații 
online, este necesar să se impună acestor 
platforme obligații specifice, pe lângă cele 

(53) Având în vedere importanța 
platformelor online foarte mari, datorită 
impactului lor, în special în ceea ce 
privește numărul de destinatari ai 
serviciului, facilitarea dezbaterilor publice, 
a tranzacțiilor economice și a diseminării 
de informații, opinii și idei și în ceea ce 
privește influențarea modului în care 
destinatarii obțin și comunică informații 
online, este necesar să se impună acestor 
platforme obligații specifice, pe lângă cele 



aplicabile tuturor platformelor online. 
Aceste obligații suplimentare impuse 
platformelor online foarte mari sunt 
necesare pentru a răspunde preocupărilor în 
materie de politici publice, neexistând 
măsuri alternative și mai puțin restrictive 
care să conducă efectiv la același rezultat.

aplicabile tuturor platformelor online. 
Aceste obligații suplimentare impuse 
platformelor online foarte mari sunt 
necesare pentru a răspunde preocupărilor în 
materie de politici publice, neexistând 
măsuri alternative proporționale și mai 
puțin restrictive care să conducă efectiv la 
același rezultat.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Platformele online foarte mari pot 
cauza riscuri societale, diferite ca sferă de 
aplicare și impact de cele cauzate de 
platformele mai mici. Odată ce numărul 
destinatarilor unei platforme ajunge să 
reprezinte o proporție semnificativă din 
populația Uniunii, riscurile sistemice pe 
care le prezintă platforma au un impact 
negativ disproporționat în Uniune. O astfel 
de acoperire semnificativă ar trebui 
considerată ca existând în cazul în care 
numărul destinatarilor depășește un prag 
operațional stabilit la 45 de milioane, și 
anume un număr echivalent cu 10 % din 
populația Uniunii. Pragul operațional ar 
trebui actualizat prin modificări adoptate 
prin acte delegate, atunci când este necesar. 
Aceste platforme online foarte mari ar 
trebui, prin urmare, să facă obiectul celor 
mai stricte standarde de obligații de 
diligență, proporțional cu impactul și 
mijloacele lor societale.

(54) Platformele online foarte mari pot 
cauza riscuri societale, diferite ca sferă de 
aplicare și impact de cele cauzate de 
platformele mai mici. Odată ce numărul 
destinatarilor unei platforme ajunge să 
reprezinte o proporție semnificativă din 
populația Uniunii, riscurile sistemice pe 
care le prezintă platforma au un impact 
negativ disproporționat în Uniune. O astfel 
de acoperire semnificativă ar trebui 
considerată ca existând în cazul în care 
numărul destinatarilor depășește un prag 
operațional stabilit la 45 de milioane, și 
anume un număr echivalent cu 10 % din 
populația Uniunii. Pragul operațional ar 
trebui actualizat prin modificări adoptate 
prin acte delegate, atunci când este necesar. 
Aceste platforme online foarte mari ar 
trebui, prin urmare, să facă obiectul celor 
mai stricte standarde de obligații de 
diligență, proporțional cu impactul și 
mijloacele lor societale. În consecință, 
numărul mediu lunar de destinatari ai 
serviciului ar trebui să reflecte 
destinatarii la care a ajuns efectiv 
serviciul, fie fiind expuși la conținut, fie 
prin furnizarea de conținut diseminat pe 
interfața platformei în acea perioadă de 
timp.

Amendamentul 61



Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Platformele online foarte mari sunt 
utilizate într-un mod care influențează 
puternic siguranța online, formarea opiniei 
publice și a discursului, precum și comerțul 
online. Modul în care își concep serviciile 
este, în general, optimizat pentru a aduce 
beneficii modelelor lor de afaceri bazate 
adesea pe publicitate și poate cauza 
preocupări societale. În absența unei 
reglementări și a unei aplicări eficace, 
platformele online foarte mari pot stabili 
regulile jocului, fără a identifica și a atenua 
în mod eficace riscurile și daunele societale 
și economice pe care le pot cauza. În 
temeiul prezentului regulament, 
platformele online foarte mari ar trebui, 
prin urmare, să evalueze riscurile sistemice 
care decurg din funcționarea și utilizarea 
serviciilor lor, precum și din potențialele 
utilizări abuzive de către destinatarii 
serviciului și să ia măsuri de atenuare 
adecvate.

(56) Platformele online foarte mari sunt 
utilizate într-un mod care influențează 
puternic siguranța online, formarea opiniei 
publice și a discursului, precum și comerțul 
online. Modul în care își concep serviciile 
este, în general, optimizat pentru a aduce 
beneficii modelelor lor de afaceri bazate 
adesea pe publicitate și poate cauza 
preocupări societale. În absența unei 
reglementări și a unei aplicări eficace, 
platformele online foarte mari pot stabili 
regulile jocului, fără a identifica și a atenua 
în mod eficace riscurile și daunele societale 
și economice pe care le pot cauza. În 
temeiul prezentului regulament, 
platformele online foarte mari ar trebui, 
prin urmare, să evalueze riscurile sistemice 
care decurg din funcționarea și utilizarea 
serviciilor lor, precum și din potențialele 
utilizări abuzive de către destinatarii 
serviciului și să ia măsuri de atenuare 
adecvate în cazul în care atenuarea este 
posibilă fără a afecta drepturi 
fundamentale.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Ar trebui evaluate în profunzime 
trei categorii de riscuri sistemice. O primă 
categorie se referă la riscurile asociate 
utilizării abuzive a serviciului prin 
diseminarea de conținut ilegal, cum ar fi 
diseminarea de materiale care conțin 
abuzuri sexuale asupra copiilor sau 
discursuri ilegale de incitare la ură, precum 
și la riscurile asociate desfășurării de 
activități ilegale, cum ar fi vânzarea de 
produse sau servicii interzise de dreptul 
Uniunii sau de dreptul național, inclusiv de 
produse contrafăcute. De exemplu, și fără a 

(57) Ar trebui evaluate în profunzime 
patru categorii de riscuri sistemice. O 
primă categorie se referă la riscurile 
asociate utilizării abuzive a serviciului prin 
diseminarea și amplificarea de conținut 
ilegal, cum ar fi diseminarea de materiale 
care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor 
sau discursuri ilegale de incitare la ură, 
precum și la riscurile asociate desfășurării 
de activități ilegale, cum ar fi vânzarea de 
produse sau servicii interzise de dreptul 
Uniunii sau de dreptul național, inclusiv de 
produse periculoase și contrafăcute și de 



aduce atingere responsabilității personale a 
destinatarului serviciului platformelor 
online foarte mari pentru posibilul caracter 
ilegal al activității sale în temeiul legislației 
aplicabile, o astfel de diseminare sau astfel 
de activități pot constitui un risc sistemic 
semnificativ în cazul în care accesul la un 
astfel de conținut poate fi amplificat prin 
conturi care au o sferă de influență deosebit 
de mare. O a doua categorie de riscuri se 
referă la impactul serviciului asupra 
exercitării drepturilor fundamentale, astfel 
cum sunt protejate de Carta drepturilor 
fundamentale, inclusiv libertatea de 
exprimare și de informare, dreptul la viață 
privată, dreptul la nediscriminare și 
drepturile copilului. Astfel de riscuri pot 
apărea, de exemplu, în legătură cu modul 
în care sunt proiectate sistemele 
algoritmice utilizate de platforma online 
foarte mare sau cu utilizarea abuzivă a 
serviciului acesteia prin transmiterea de 
notificări abuzive sau prin alte metode de 
reducere la tăcere sau de obstrucționare a 
concurenței. O a treia categorie de riscuri 
se referă la manipularea intenționată și, 
adesea, coordonată a serviciului platformei, 
cu un impact previzibil asupra sănătății, 
discursului civic, proceselor electorale, 
siguranței publice și protecției minorilor, 
având în vedere necesitatea de a proteja 
ordinea publică și viața privată și de a 
combate practicile comerciale frauduloase 
și înșelătoare. Astfel de riscuri pot apărea, 
de exemplu, prin crearea de conturi false, 
utilizarea boților și prin alte 
comportamente automatizate sau parțial 
automatizate, care pot conduce la 
diseminarea rapidă și pe scară largă a 
informațiilor care constituie conținut ilegal 
sau sunt incompatibile cu condițiile 
generale de utilizare ale unei platforme 
online.

animale comercializate ilegal. De 
exemplu, și fără a aduce atingere 
responsabilității personale a destinatarului 
serviciului platformelor online foarte mari 
pentru posibilul caracter ilegal al activității 
sale în temeiul legislației aplicabile, o 
astfel de diseminare sau astfel de activități 
pot constitui un risc sistemic semnificativ 
în cazul în care accesul la un astfel de 
conținut poate fi amplificat prin conturi 
care au o sferă de influență deosebit de 
mare. O a doua categorie de riscuri se 
referă la impactul real și previzibil al 
serviciului asupra exercitării drepturilor 
fundamentale, astfel cum sunt protejate de 
Carta drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertatea de exprimare și de informare, 
libertatea presei, demnitatea umană, 
dreptul la viață privată, dreptul la 
egalitatea de gen, dreptul la nediscriminare 
și drepturile copilului. Astfel de riscuri pot 
apărea, de exemplu, în legătură cu modul 
în care sunt proiectate sistemele 
algoritmice utilizate de platforma online 
foarte mare sau cu utilizarea abuzivă a 
serviciului acesteia prin transmiterea de 
notificări abuzive sau prin alte metode de 
reducere la tăcere sau de obstrucționare a 
concurenței. O a treia categorie de riscuri 
se referă la manipularea intenționată și, 
adesea, coordonată a serviciului platformei, 
cu un impact previzibil asupra discursului 
civic, proceselor electorale, siguranței 
publice și protecției minorilor, având în 
vedere necesitatea de a proteja ordinea 
publică și viața privată și de a combate 
practicile comerciale frauduloase și 
înșelătoare. Astfel de riscuri pot apărea, de 
exemplu, prin crearea de conturi false, 
utilizarea boților și prin alte 
comportamente automatizate sau parțial 
automatizate, care pot conduce la 
diseminarea rapidă și pe scară largă a 
informațiilor care constituie conținut ilegal 
sau sunt incompatibile cu condițiile 
generale de utilizare ale unei platforme 
online. A patra categorie de riscuri 
privește orice efecte negative reale și 
previzibile asupra protecției sănătății 
publice, inclusiv dependențele 
comportamentale provocate de utilizarea 



excesivă a unui serviciu sau alte 
consecințe negative grave asupra 
bunăstării fizice, mintale, sociale și 
financiare a unei persoane.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Platformele online foarte mari ar 
trebui să utilizeze mijloacele necesare 
pentru a atenua cu diligență riscurile 
sistemice identificate în evaluarea 
riscurilor. Platformele online foarte mari ar 
trebui, în cadrul unor astfel de măsuri de 
atenuare, să aibă în vedere, de exemplu, 
îmbunătățirea sau adaptarea în alt mod a 
proiectării și funcționării sistemelor de 
moderare ai conținutului, de recomandare 
algoritmică și a interfețelor online, astfel 
încât să descurajeze și să limiteze 
diseminarea conținutului ilegal, adaptarea 
proceselor decizionale sau adaptarea 
condițiilor generale de utilizare. Se pot 
prevedea, de asemenea, măsuri corective, 
cum ar fi încetarea perceperii de venituri 
din publicitate pentru un anumit conținut, 
sau alte acțiuni, ca de exemplu 
îmbunătățirea vizibilității surselor de 
informații oficiale. Platformele online 
foarte mari își pot consolida procesele 
interne sau supravegherea oricăreia dintre 
activitățile lor, în special în ceea ce 
privește detectarea riscurilor sistemice. 
Platformele online foarte mari pot, de 
asemenea, să inițieze sau să își intensifice 
cooperarea cu notificatorii de încredere, să 
organizeze sesiuni de formare și schimburi 
cu organizații ale notificatorilor de 
încredere și să coopereze cu alți furnizori 
de servicii, inclusiv prin inițierea sau 
aderarea la coduri de conduită existente sau 
la alte măsuri de autoreglementare. Orice 
măsuri adoptate ar trebui să respecte 
cerințele privind diligența prevăzute în 
prezentul regulament și să fie eficace și 
adecvate pentru atenuarea riscurilor 

(58) Platformele online foarte mari ar 
trebui să utilizeze mijloacele necesare 
pentru a atenua cu diligență riscurile 
sistemice identificate în evaluarea 
riscurilor, în cazul în care atenuarea este 
posibilă fără a afecta drepturi 
fundamentale. Platformele online foarte 
mari ar trebui, în cadrul unor astfel de 
măsuri de atenuare, să aibă în vedere, de 
exemplu, îmbunătățirea sau adaptarea în alt 
mod a proiectării și funcționării sistemelor 
de moderare ai conținutului, de 
recomandare algoritmică și a interfețelor 
online, astfel încât să descurajeze și să 
limiteze diseminarea conținutului ilegal și 
al conținutului incompatibil cu condițiile 
lor generale de utilizare. Acestea ar 
trebui, de asemenea, să ia în considerare 
măsuri de atenuare în cazul funcționării 
defectuoase sau al manipulării și 
exploatării intenționate a serviciului sau 
în cazul riscurilor inerente funcționării 
preconizate a serviciului, inclusiv 
amplificarea conținutului ilegal, a 
conținutului care încalcă termenii și 
condițiile acestora sau a oricărui alt 
conținut cu efecte negative, prin adaptarea 
proceselor lor decizionale sau prin 
adaptarea condițiilor generale de utilizare, 
a politicilor de moderare a conținutului și 
a modului în care sunt puse în aplicare 
aceste politici, fiind totodată pe deplin 
transparente față de destinatarii 
serviciului. Se pot prevedea, de asemenea, 
măsuri corective, cum ar fi încetarea 
perceperii de venituri din publicitate pentru 
un anumit conținut, sau alte acțiuni, ca de 
exemplu îmbunătățirea vizibilității surselor 



specifice identificate, în interesul protejării 
ordinii publice și a vieții private și al 
combaterii practicilor comerciale 
frauduloase și înșelătoare, și ar trebui să fie 
proporționale, având în vedere capacitatea 
economică a platformelor online foarte 
mari și necesitatea de a evita restricțiile 
care nu sunt necesare privind utilizarea 
serviciilor lor, ținând seama în mod 
corespunzător de efectele negative 
potențiale asupra drepturilor fundamentale 
ale destinatarilor serviciului.

de informații oficiale. Platformele online 
foarte mari își pot consolida procesele 
interne sau supravegherea oricăreia dintre 
activitățile lor, în special în ceea ce 
privește detectarea riscurilor sistemice. 
Platformele online foarte mari pot, de 
asemenea, să inițieze sau să își intensifice 
cooperarea cu notificatorii de încredere, să 
organizeze sesiuni de formare și schimburi 
cu organizații ale notificatorilor de 
încredere și să coopereze cu alți furnizori 
de servicii, inclusiv prin inițierea sau 
aderarea la coduri de conduită existente sau 
la alte măsuri de autoreglementare. Decizia 
cu privire la alegerea măsurilor ar trebui 
să rămână la latitudinea platformei online 
foarte mari. Orice măsuri adoptate ar 
trebui să respecte cerințele privind 
diligența prevăzute în prezentul regulament 
și să fie eficace și adecvate pentru 
atenuarea riscurilor specifice identificate, 
în interesul protejării ordinii publice și a 
vieții private și al combaterii practicilor 
comerciale frauduloase și înșelătoare, și ar 
trebui să fie proporționale, având în vedere 
capacitatea economică a platformelor 
online foarte mari și necesitatea de a evita 
restricțiile care nu sunt necesare privind 
utilizarea serviciilor lor, ținând seama în 
mod corespunzător de efectele negative 
potențiale asupra drepturilor fundamentale 
ale destinatarilor serviciului. Comisia ar 
trebui să evalueze punerea în aplicare și 
eficacitatea măsurilor de atenuare și să 
emită recomandări atunci când măsurile 
puse în aplicare sunt considerate 
inadecvate sau ineficace în abordarea 
riscului sistemic în cauză.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Platformele online foarte mari ar 
trebui, după caz, să efectueze evaluări ale 
riscurilor și să își conceapă măsurile de 
atenuare a riscurilor cu implicarea 

(59) Platformele online foarte mari ar 
trebui, după caz, să efectueze evaluări ale 
riscurilor și să își conceapă măsurile de 
atenuare a riscurilor cu implicarea 



reprezentanților destinatarilor serviciului, a 
reprezentanților grupurilor potențial 
afectate de serviciile lor, a experților 
independenți și a organizațiilor societății 
civile.

reprezentanților destinatarilor serviciului, a 
experților independenți și a organizațiilor 
societății civile.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Având în vedere necesitatea de a 
asigura efectuarea unei verificări de către 
experți independenți, platformele online 
foarte mari ar trebui să răspundă, prin audit 
independent, pentru respectarea de către 
acestea a obligațiilor prevăzute în prezentul 
regulament și, după caz, pentru orice 
angajament complementar asumat în 
temeiul codurilor de conduită și al 
protocoalelor pentru situații de criză. 
Aceste platforme ar trebui să acorde 
auditorului acces la toate datele relevante 
necesare pentru a efectua auditul în mod 
corespunzător. Auditorii ar trebui, de 
asemenea, să fie în măsură să utilizeze alte 
surse de informații obiective, inclusiv 
studii efectuate de cercetători agreați. 
Auditorii ar trebui să garanteze 
confidențialitatea, securitatea și integritatea 
informațiilor, cum ar fi secretele 
comerciale, pe care le obțin atunci când își 
îndeplinesc sarcinile și trebuie să aibă 
expertiza necesară în domeniul gestionării 
riscurilor și competența tehnică de a audita 
algoritmii. Auditorii ar trebui să fie 
independenți, astfel încât să își poată 
îndeplini sarcinile în mod adecvat și fiabil. 
În cazul în care independența lor nu este de 
netăgăduit, aceștia ar trebui să demisioneze 
sau să se abțină de la misiunea de audit.

(60) Având în vedere necesitatea de a 
asigura efectuarea unei verificări de către 
experți independenți, platformele online 
foarte mari ar trebui să răspundă, prin audit 
extern independent, pentru respectarea de 
către acestea a obligațiilor prevăzute în 
prezentul regulament. În special, 
auditurile ar trebui să evalueze claritatea, 
coerența și aplicarea previzibilă a 
condițiilor de utilizare a serviciului, 
exhaustivitatea, metodologia și 
consecvența obligațiilor de raportare în 
materie de transparență, acuratețea, 
predictibilitatea și claritatea acțiunilor 
întreprinse de furnizor pentru destinatarii 
serviciului și pentru furnizorii de 
notificare ca urmare a notificărilor 
privind conținutul ilegal și încălcarea 
condițiilor de utilizare a serviciului, 
exactitatea clasificării informațiilor 
eliminate, mecanismul intern de 
soluționare a plângerilor, interacțiunea 
cu notificatorii de încredere și evaluarea 
exactității acestora, diligența în ceea ce 
privește verificarea trasabilității 
comercianților, adecvarea și 
corectitudinea evaluării riscurilor, 
adecvarea și eficacitatea măsurilor de 
atenuare a riscurilor care au fost 
adoptate, precum și, după caz, orice 
angajament complementar asumat în 
temeiul codurilor de conduită și al 
protocoalelor pentru situații de criză. 
Aceste platforme ar trebui să acorde 
auditorului agreat acces la toate datele 
relevante necesare pentru a efectua auditul 
în mod corespunzător. Auditorii ar trebui, 



de asemenea, să fie în măsură să utilizeze 
alte surse de informații obiective, inclusiv 
studii efectuate de cercetători agreați. 
Auditorii agreați ar trebui să garanteze 
confidențialitatea, securitatea și integritatea 
informațiilor, cum ar fi secretele 
comerciale, pe care le obțin atunci când își 
îndeplinesc sarcinile și trebuie să aibă 
expertiza necesară în domeniul gestionării 
riscurilor și competența tehnică de a audita 
algoritmii. Această garanție nu ar trebui 
să fie un mijloc de a eluda aplicabilitatea 
obligațiilor de audit prevăzute în prezentul 
regulament aplicabile platformelor online 
foarte mari. Auditorii ar trebui să fie 
independenți din punct de vedere juridic și 
financiar și nu ar trebui să se afle într-o 
situație de conflict de interese generată de 
relația lor cu platforma online foarte 
mare în cauză sau cu alte platforme 
online foarte mari, astfel încât să își poată 
îndeplini sarcinile în mod adecvat și fiabil. 
În plus, ar trebui ca auditorii agreați și 
angajații acestora să nu fi furnizat niciun 
serviciu platformei online foarte mari 
auditate timp de 12 luni înainte de audit. 
Aceștia ar trebui, de asemenea, să se 
angajeze să nu lucreze pentru platforma 
online foarte mare auditată sau pentru o 
organizație profesională sau o asociație 
de întreprinderi a cărei membră este 
platforma, timp de 12 luni de la momentul 
în care și-au încetat raporturile de muncă 
cu organizația care efectuează auditul. În 
cazul în care independența lor nu este de 
netăgăduit, aceștia ar trebui să demisioneze 
sau să se abțină de la misiunea de audit.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Raportul de audit ar trebui să fie 
justificat, astfel încât să ofere o imagine 
semnificativă a activităților întreprinse și a 
concluziilor la care s-a ajuns. Acesta ar 
trebui să reprezinte o sursă de informații 

(61) Raportul de audit ar trebui să fie 
justificat, astfel încât să ofere o imagine 
semnificativă a activităților întreprinse și a 
concluziilor la care s-a ajuns. Acesta ar 
trebui să reprezinte o sursă de informații 



pentru măsurile pe care le ia platforma 
online foarte mare în vederea respectării 
obligațiilor care îi revin în temeiul 
prezentului regulament sau, după caz, 
raportul poate propune îmbunătățiri ale 
acestor măsuri. Raportul ar trebui transmis 
fără întârziere coordonatorului serviciilor 
digitale din țara de stabilire și comitetului, 
împreună cu evaluarea riscurilor și 
măsurile de atenuare, precum și cu 
planurile platformei referitoare la măsurile 
prin care va da curs recomandărilor 
auditului. Raportul ar trebui să includă o 
opinie de audit bazată pe concluziile 
desprinse din probele de audit obținute. Ar 
trebui emisă o opinie pozitivă în cazul în 
care toate dovezile arată că platforma 
online foarte mare respectă obligațiile 
prevăzute în prezentul regulament sau, 
după caz, orice angajamente pe care și le-a 
asumat în temeiul unui cod de conduită sau 
al unui protocol de criză, în special prin 
identificarea, evaluarea și atenuarea 
riscurilor sistemice ale sistemului și 
serviciilor sale. O opinie pozitivă ar trebui 
să fie însoțită de observații, în cazul în care 
auditorul dorește să includă remarci care 
nu au un efect semnificativ asupra 
rezultatului auditului. Ar trebui emisă o 
opinie negativă în cazul în care auditorul 
consideră că platforma online foarte mare 
nu respectă prezentul regulament sau 
angajamentele pe care și le-a asumat.

pentru măsurile pe care le ia platforma 
online foarte mare în vederea respectării 
obligațiilor care îi revin în temeiul 
prezentului regulament sau, după caz, 
raportul poate propune îmbunătățiri ale 
acestor măsuri. Raportul ar trebui transmis 
fără întârziere coordonatorului serviciilor 
digitale din țara de stabilire și comitetului, 
împreună cu evaluarea riscurilor și 
măsurile de atenuare, precum și cu 
planurile platformei referitoare la măsurile 
prin care va da curs recomandărilor 
auditului. Dacă este cazul, raportul ar 
trebui să includă o descriere a 
elementelor specifice care nu au putut fi 
auditate și o explicație a motivului pentru 
care acestea nu au putut fi auditate. 
Raportul ar trebui să includă o opinie de 
audit bazată pe concluziile desprinse din 
probele de audit obținute. Ar trebui emisă o 
opinie pozitivă în cazul în care toate 
dovezile arată că platforma online foarte 
mare respectă obligațiile prevăzute în 
prezentul regulament sau, după caz, orice 
angajamente pe care și le-a asumat în 
temeiul unui cod de conduită sau al unui 
protocol de criză, în special prin 
identificarea, evaluarea și atenuarea 
riscurilor sistemice ale sistemului și 
serviciilor sale. O opinie pozitivă ar trebui 
să fie însoțită de observații, în cazul în care 
auditorul dorește să includă remarci care 
nu au un efect semnificativ asupra 
rezultatului auditului. Ar trebui emisă o 
opinie negativă în cazul în care auditorul 
consideră că platforma online foarte mare 
nu respectă prezentul regulament sau 
angajamentele pe care și le-a asumat. Dacă 
opinia de audit nu a putut ajunge la o 
concluzie pentru elemente specifice care 
intră în domeniul de aplicare al auditului, 
o expunere a motivelor pentru care nu s-a 
ajuns la o astfel de concluzie ar trebui 
inclusă în opinia de audit.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Considerentul 62



Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) O parte esențială a activității unei 
platforme online foarte mari este modul în 
care informațiile sunt prioritizate și 
prezentate pe interfața sa online pentru a 
facilita și optimiza accesul la informații 
pentru destinatarii serviciului. Acest lucru 
se realizează, de exemplu, prin sugerarea, 
ierarhizarea și prioritizarea algoritmică a 
informațiilor, efectuarea unei distincții la 
nivel de text sau alte reprezentări vizuale 
sau prin organizarea în alt mod a 
informațiilor furnizate de destinatari. Astfel 
de sisteme de recomandare pot avea un 
impact semnificativ asupra capacității 
destinatarilor de a extrage informații online 
și de a interacționa cu acestea. Sistemele de 
recomandare joacă, de asemenea, un rol 
important în amplificarea anumitor mesaje, 
diseminarea virală a informațiilor și 
stimularea comportamentului online. Prin 
urmare, platformele online foarte mari ar 
trebui să se asigure că destinatarii sunt 
informați în mod corespunzător și că pot 
influența informațiile care le sunt 
prezentate. Platformele online foarte mari 
ar trebui să prezinte în mod clar și ușor de 
înțeles principalii parametri utilizați la 
astfel de sisteme de recomandare pentru a 
asigura faptul că destinatarii înțeleg modul 
în care se prioritizează informațiile care le 
sunt oferite. Platformele online foarte mari 
ar trebui, de asemenea, să se asigure că 
destinatarii beneficiază de opțiuni 
alternative în ceea ce privește principalii 
parametri, inclusiv opțiuni care nu se 
bazează pe stabilirea profilului 
destinatarului.

(62) O parte esențială a activității unei 
platforme online foarte mari este modul în 
care informațiile sunt prioritizate și 
prezentate pe interfața sa online pentru a 
facilita și optimiza accesul la informații 
pentru destinatarii serviciului. Acest lucru 
se realizează, de exemplu, prin sugerarea, 
ierarhizarea și prioritizarea algoritmică a 
informațiilor, efectuarea unei distincții la 
nivel de text sau alte reprezentări vizuale 
sau prin organizarea în alt mod a 
informațiilor furnizate de destinatari. Astfel 
de sisteme de recomandare pot avea un 
impact semnificativ asupra capacității 
destinatarilor de a extrage informații online 
și de a interacționa cu acestea. Adesea, 
acestea facilitează căutarea de conținut 
relevant pentru destinatarii serviciului și 
contribuie la îmbunătățirea experienței 
utilizatorilor. Sistemele de recomandare 
joacă, de asemenea, un rol important în 
amplificarea anumitor mesaje, diseminarea 
virală a informațiilor și stimularea 
comportamentului online. Prin urmare, 
platformele online foarte mari ar trebui să 
le permită destinatarilor să decidă dacă 
doresc să facă obiectul unor sisteme de 
recomandare bazate pe stabilirea de 
profiluri și să se asigure că există o 
opțiune care nu se bazează pe stabilirea 
de profiluri. În plus, platformele online ar 
trebui să se asigure că destinatarii sunt 
informați în mod corespunzător cu privire 
la utilizarea sistemelor de recomandare și 
că aceștia pot influența informațiile care le 
sunt prezentate prin alegeri active. 
Platformele online foarte mari ar trebui să 
prezinte în mod clar, ușor de utilizat și de 
înțeles principalii parametri utilizați la 
astfel de sisteme de recomandare pentru a 
asigura faptul că destinatarii înțeleg modul 
în care se prioritizează informațiile care le 
sunt oferite, motivele acestei prioritizări și 
modul în care pot modifica parametrii 
utilizați pentru a gestiona conținutul 
prezentat destinatarilor. Platformele 
online foarte mari ar trebui să pună în 
aplicare măsuri tehnice și organizatorice 



adecvate pentru a se asigura că sistemele 
de recomandare sunt concepute într-un 
mod ușor de înțeles pentru consumatori și 
nu influențează comportamentul 
utilizatorilor finali prin elemente de 
design înșelătoare.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Sistemele de publicitate utilizate de 
platformele online foarte mari prezintă 
riscuri deosebite și necesită o supraveghere 
publică și de reglementare suplimentară, 
având în vedere amploarea lor și 
capacitatea acestora de a viza și de a 
ajunge la destinatarii serviciului pe baza 
comportamentului lor în interiorul și în 
afara interfeței online a platformei 
respective. Platformele online foarte mari 
ar trebui să asigure accesul public la 
registrele cu evidența comunicărilor cu 
caracter publicitar afișate pe interfețele lor 
online pentru a facilita supravegherea și 
cercetarea cu privire la riscurile emergente 
generate de distribuirea de comunicări cu 
caracter publicitar online, de exemplu în 
ceea ce privește comunicările cu caracter 
publicitar ilegale sau tehnicile de 
manipulare și dezinformarea, cu un impact 
negativ real și previzibil asupra sănătății 
publice, a securității publice, a dezbaterii 
civile, a participării politice și a egalității. 
Registrele cu evidența comunicărilor cu 
caracter publicitar ar trebui să includă 
conținutul comunicărilor cu caracter 
publicitar și datele conexe privind entitatea 
care își face publicitate și difuzarea 
comunicărilor cu caracter publicitar, în 
special în ceea ce privește publicitatea 
direcționată.

(63) Sistemele de publicitate utilizate de 
platformele online foarte mari prezintă 
riscuri deosebite și necesită o supraveghere 
publică și de reglementare suplimentară, 
având în vedere amploarea lor și 
capacitatea acestora de a viza și de a 
ajunge la destinatarii serviciului pe baza 
comportamentului lor în interiorul și în 
afara interfeței online a platformei 
respective. Platformele online foarte mari 
ar trebui să asigure accesul public la 
registrele cu evidența comunicărilor cu 
caracter publicitar afișate pe interfețele lor 
online pentru a facilita supravegherea și 
cercetarea cu privire la riscurile emergente 
generate de distribuirea de comunicări cu 
caracter publicitar online, de exemplu în 
ceea ce privește comunicările cu caracter 
publicitar ilegale sau tehnicile de 
manipulare și dezinformarea, cu un impact 
negativ real și previzibil asupra sănătății 
publice, a securității publice, a dezbaterii 
civile, a participării politice și a egalității. 
Registrele cu evidența comunicărilor cu 
caracter publicitar ar trebui să includă 
conținutul comunicărilor cu caracter 
publicitar, inclusiv denumirea produsului, 
a serviciului sau a mărcii și obiectul 
comunicării cu caracter publicitar, datele 
conexe privind entitatea care își face 
publicitate și privind persoana fizică sau 
juridică care a plătit comunicarea cu 
caracter publicitar, dacă aceasta diferă de 
entitatea susmenționată, precum și 
difuzarea comunicărilor cu caracter 
publicitar, în special în ceea ce privește 



publicitatea direcționată. În plus, 
platformele online foarte mari ar trebui să 
eticheteze orice material video, orice 
material audio sau orice alt fișier care 
este cunoscut ca fiind deepfake.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Pentru a supraveghea în mod 
corespunzător respectarea de către 
platformele online foarte mari a obligațiilor 
prevăzute în prezentul regulament, 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire sau Comisia poate solicita 
accesul la date specifice sau raportarea 
acestora. O astfel de cerință poate include, 
de exemplu, datele necesare pentru a 
evalua riscurile și posibilele prejudicii 
cauzate de sistemele platformei, datele 
privind acuratețea, funcționarea și testarea 
sistemelor algoritmice pentru moderarea 
conținutului, a sistemelor de recomandare 
sau de publicitate ori datele privind 
procesele și rezultatele moderării 
conținutului sau ale sistemelor interne de 
soluționare a plângerilor în sensul 
prezentului regulament. Investigațiile 
efectuate de cercetători cu privire la 
evoluția și gravitatea riscurilor sistemice 
online sunt deosebit de importante pentru 
corelarea asimetriilor în materie de 
informații și pentru instituirea unui sistem 
rezilient de atenuare a riscurilor, 
informarea platformelor online, a 
coordonatorilor serviciilor digitale, a altor 
autorități competente, a Comisiei și a 
publicului. Prin urmare, prezentul 
regulament prevede un cadru pentru 
garantarea accesului cercetătorilor agreați 
la datele provenite de la platformele 
online foarte mari. Toate cerințele privind 
accesul la date în temeiul cadrului 
respectiv ar trebui să fie proporționale și să 
protejeze în mod adecvat drepturile și 
interesele legitime – inclusiv secretele 

(64) Pentru a supraveghea în mod 
corespunzător respectarea de către 
platformele online foarte mari a obligațiilor 
prevăzute în prezentul regulament, 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire sau Comisia poate solicita 
accesul la date și algoritmi specifici sau 
raportarea acestora. O astfel de cerință 
poate include, de exemplu, datele necesare 
pentru a evalua riscurile și posibilele 
prejudicii cauzate de sistemele platformei, 
datele privind acuratețea, funcționarea și 
testarea sistemelor algoritmice pentru 
moderarea conținutului, a sistemelor de 
recomandare sau de publicitate ori datele 
privind procesele și rezultatele moderării 
conținutului sau ale sistemelor interne de 
soluționare a plângerilor în sensul 
prezentului regulament. Investigațiile 
efectuate de cercetători agreați sau de 
organisme, organizații sau asociații non-
profit agreate cu privire la evoluția și 
gravitatea riscurilor sistemice online sunt 
deosebit de importante pentru corelarea 
asimetriilor în materie de informații și 
pentru instituirea unui sistem rezilient de 
atenuare a riscurilor, informarea 
platformelor online, a coordonatorilor 
serviciilor digitale, a altor autorități 
competente, a Comisiei și a publicului. 
Prin urmare, prezentul regulament prevede 
un cadru pentru garantarea accesului 
cercetătorilor agreați, precum și al 
organismelor, organizațiilor sau 
asociațiilor non-profit agreate. Toate 
cerințele privind accesul la date în temeiul 
cadrului respectiv ar trebui să fie 



comerciale și alte informații confidențiale – 
ale platformei și ale oricăror alte părți 
interesate, inclusiv ale destinatarilor 
serviciului.

proporționale și să protejeze în mod 
adecvat drepturile și interesele legitime – 
inclusiv datele cu caracter personal, 
secretele comerciale și alte informații 
confidențiale – ale platformei și ale 
oricăror alte părți interesate, inclusiv ale 
destinatarilor serviciului. Cercetătorii 
agreați și organismele, organizațiile sau 
asociațiile non-profit agreate ar trebui să 
garanteze confidențialitatea, securitatea și 
integritatea informațiilor, cum ar fi 
secretele comerciale, pe care le obțin 
atunci când își îndeplinesc sarcinile.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Considerentul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) Pentru a facilita aplicarea eficace și 
consecventă a obligațiilor prevăzute în 
prezentul regulament, care pot necesita 
punerea în aplicare prin mijloace 
tehnologice, este important să se 
promoveze standarde voluntare la nivel de 
sector de profil care să acopere anumite 
proceduri tehnice, în cazul în care sectorul 
de profil poate contribui la dezvoltarea 
unor mijloace standardizate pentru a se 
conforma prezentului regulament, cum ar fi 
permiterea transmiterii de notificări, 
inclusiv prin intermediul interfețelor de 
programare a aplicațiilor, sau cu privire la 
interoperabilitatea registrelor cu evidența 
comunicărilor cu caracter publicitar. Astfel 
de standarde ar putea fi utile în special 
pentru furnizorii relativ mici de servicii 
intermediare. Standardele ar putea face 
distincție între diferitele tipuri de conținut 
ilegal sau diferitele tipuri de servicii 
intermediare, după caz.

(66) Pentru a facilita aplicarea eficace și 
consecventă a obligațiilor prevăzute în 
prezentul regulament, care pot necesita 
punerea în aplicare prin mijloace 
tehnologice, este important să se 
promoveze standarde voluntare care să 
acopere anumite proceduri tehnice, în cazul 
în care sectorul de profil poate contribui la 
dezvoltarea unor mijloace standardizate 
pentru a se conforma prezentului 
regulament, cum ar fi permiterea 
transmiterii de notificări, inclusiv prin 
intermediul interfețelor de programare a 
aplicațiilor, cu privire la interoperabilitatea 
registrelor cu evidența comunicărilor cu 
caracter publicitar sau cu privire la 
condițiile generale de utilizare. Astfel de 
standarde ar putea fi utile în special pentru 
furnizorii relativ mici de servicii 
intermediare. Standardele ar putea face 
distincție între diferitele tipuri de conținut 
ilegal sau diferitele tipuri de servicii 
intermediare, după caz. În absența 
standardelor relevante convenite în 
termen de [24 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament], 
Comisia ar trebui să poată stabili 
specificații tehnice prin acte de punere în 
aplicare până când se convine asupra 



unui standard voluntar.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Comisia și comitetul ar trebui să 
încurajeze elaborarea de coduri de conduită 
pentru a contribui la aplicarea prezentului 
regulament. Deși punerea în aplicare a 
codurilor de conduită ar trebui să fie 
măsurabilă și să facă obiectul supravegherii 
publice, acest lucru nu ar trebui să afecteze 
caracterul voluntar al acestor coduri și 
libertatea părților interesate de a decide 
dacă să participe sau nu. În anumite 
circumstanțe, este important ca platformele 
online foarte mari să coopereze în ceea ce 
privește elaborarea și aderarea la coduri de 
conduită specifice. Nicio dispoziție a 
prezentului regulament nu împiedică alți 
furnizori de servicii să adere la aceleași 
standarde de diligență, să adopte cele mai 
bune practici și să beneficieze de 
orientările furnizate de Comisie și de 
comitet, prin participarea la aceleași coduri 
de conduită.

(67) Comisia și comitetul ar trebui să 
încurajeze elaborarea de coduri de 
conduită, precum și respectarea 
dispozițiilor acestor coduri, pentru a 
contribui la aplicarea prezentului 
regulament. Comisia și comitetul ar trebui 
să depună eforturi pentru a asigura faptul 
că codurile de conduită definesc cu 
claritate natura obiectivelor de interes 
public urmărite, că acestea conțin 
mecanisme de evaluare independentă a 
îndeplinirii acestor obiective și că rolul 
autorităților competente este clar definit. 
Deși punerea în aplicare a codurilor de 
conduită ar trebui să fie măsurabilă și să 
facă obiectul supravegherii publice, acest 
lucru nu ar trebui să afecteze caracterul 
voluntar al acestor coduri și libertatea 
părților interesate de a decide dacă să 
participe sau nu. În anumite circumstanțe, 
este important ca platformele online foarte 
mari să coopereze în ceea ce privește 
elaborarea și aderarea la coduri de conduită 
specifice. Nicio dispoziție a prezentului 
regulament nu împiedică alți furnizori de 
servicii să adere la aceleași standarde de 
diligență, să adopte cele mai bune practici 
și să beneficieze de orientările furnizate de 
Comisie și de comitet, prin participarea la 
aceleași coduri de conduită.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Este oportun ca prezentul 
regulament să identifice anumite domenii 

(68) Este oportun ca prezentul 
regulament să identifice anumite domenii 



de luat în considerare pentru astfel de 
coduri de conduită. În special, ar trebui 
analizate măsurile de atenuare a riscurilor 
legate de anumite tipuri de conținut ilegal 
prin acorduri de autoreglementare și 
coreglementare. Un alt aspect care trebuie 
luat în considerare este posibilul impact 
negativ al riscurilor sistemice asupra 
societății și democrației, cum ar fi 
dezinformarea sau activitățile 
manipulatoare și abuzive. Este vorba de 
operațiuni coordonate menite să amplifice 
informațiile, inclusiv dezinformarea, cum 
ar fi utilizarea boților sau a conturilor false 
pentru a crea informații false sau 
înșelătoare, uneori cu scopul de a obține 
câștiguri economice, care sunt deosebit de 
dăunătoare pentru destinatarii vulnerabili ai 
serviciului, cum ar fi copiii. În ceea ce 
privește aceste domenii, aderarea la un 
anumit cod de conduită și respectarea 
acestuia de către o platformă online foarte 
mare pot fi considerate o măsură adecvată 
de atenuare a riscurilor. Refuzul unei 
platforme online, fără a oferi explicații 
adecvate, de a da curs invitației Comisiei 
de a participa la aplicarea unui astfel de 
cod de conduită ar putea fi luat în 
considerare, după caz, atunci când se 
stabilește dacă platforma online a încălcat 
obligațiile prevăzute în prezentul 
regulament.

de luat în considerare pentru astfel de 
coduri de conduită. În special, ar trebui 
analizate măsurile de atenuare a riscurilor 
legate de anumite tipuri de conținut ilegal 
prin acorduri de autoreglementare și 
coreglementare. Un alt aspect care trebuie 
luat în considerare este posibilul impact 
negativ al riscurilor sistemice asupra 
societății și democrației, cum ar fi 
dezinformarea sau activitățile 
manipulatoare și abuzive. Este vorba de 
operațiuni coordonate menite să amplifice 
informațiile, inclusiv dezinformarea, cum 
ar fi utilizarea boților sau a conturilor false 
pentru a crea informații în mod intenționat 
inexacte sau înșelătoare, uneori cu scopul 
de a obține câștiguri economice, care sunt 
deosebit de dăunătoare pentru destinatarii 
vulnerabili ai serviciului, cum ar fi copiii. 
În ceea ce privește aceste domenii, 
aderarea la un anumit cod de conduită și 
respectarea acestuia de către o platformă 
online foarte mare pot fi considerate o 
măsură adecvată de atenuare a riscurilor.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Considerentul 69

Textul propus de Comisie Amendamentul

(69) Normele privind codurile de 
conduită prevăzute în prezentul regulament 
ar putea servi drept bază pentru eforturile 
de autoreglementare stabilite deja la nivelul 
Uniunii, inclusiv Angajamentul privind 
siguranța produselor, Memorandumul de 
înțelegere împotriva mărfurilor 
contrafăcute, Codul de conduită împotriva 
discursurilor ilegale de incitare la ură, 
precum și Codul de bune practici privind 

(69) Normele privind codurile de 
conduită prevăzute în prezentul regulament 
ar putea servi drept bază pentru eforturile 
de autoreglementare stabilite deja la nivelul 
Uniunii, inclusiv Angajamentul privind 
siguranța produselor, Memorandumul de 
înțelegere împotriva mărfurilor 
contrafăcute, Codul de conduită împotriva 
discursurilor ilegale de incitare la ură, 
precum și Codul de bune practici privind 



dezinformarea. În special în ceea ce 
privește Codul de bune practici privind 
dezinformarea, Comisia va emite orientări 
pentru consolidarea acestuia, astfel cum a 
anunțat în Planul de acțiune pentru 
democrația europeană.

dezinformarea. Comisia ar trebui, de 
asemenea, să încurajeze elaborarea unor 
coduri de conduită pentru a facilita 
respectarea obligațiilor în domenii 
precum protecția minorilor sau 
închirierea pe termen scurt. Alte domenii 
de luat în considerare ar putea fi 
promovarea diversității informațiilor prin 
sprijinirea jurnalismului de înaltă calitate 
și promovarea credibilității informațiilor, 
respectând totodată confidențialitatea 
surselor jurnalistice. În plus, este 
important să se asigure coerența cu 
mecanismele de punere în aplicare deja 
existente, cum ar fi cele din domeniul 
comunicațiilor electronice sau al mass-
mediei și cu structurile de reglementare 
independente din aceste domenii, astfel 
cum sunt definite de dreptul Uniunii și de 
dreptul intern.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Furnizarea de publicitate online 
implică, în general, mai mulți actori, 
inclusiv servicii intermediare care pun în 
legătură entitățile care publică publicitatea 
cu agenții de publicitate. Codurile de 
conduită ar trebui să sprijine și să 
completeze obligațiile în materie de 
transparență legate de publicitate pe care le 
au platformele online și platformele online 
foarte mari prevăzute în prezentul 
regulament, pentru a oferi mecanisme 
flexibile și eficace de facilitare și 
consolidare a respectării acestor obligații, 
în special în ceea ce privește modalitățile 
de transmitere a informațiilor relevante. 
Implicarea unei game largi de părți 
interesate ar trebui să asigure faptul că 
respectivele coduri de conduită beneficiază 
de un sprijin larg, sunt solide din punct de 
vedere tehnic, eficace și sunt cât mai ușor 
de utilizat, pentru a se asigura faptul că 
obligațiile în materie de transparență își 

(70) Furnizarea de publicitate online 
implică, în general, mai mulți actori, 
inclusiv servicii intermediare care pun în 
legătură entitățile care publică publicitatea 
cu agenții de publicitate. Codurile de 
conduită ar trebui să sprijine și să 
completeze obligațiile în materie de 
transparență legate de publicitate pe care le 
au platformele online și platformele online 
foarte mari prevăzute în prezentul 
regulament, pentru a oferi mecanisme 
flexibile și eficace de facilitare și 
consolidare a respectării acestor obligații, 
în special în ceea ce privește modalitățile 
de transmitere a informațiilor relevante. 
Implicarea unei game largi de părți 
interesate ar trebui să asigure faptul că 
respectivele coduri de conduită beneficiază 
de un sprijin larg, sunt solide din punct de 
vedere tehnic, eficace și sunt cât mai ușor 
de utilizat, pentru a se asigura faptul că 
obligațiile în materie de transparență își 



ating obiectivele. ating obiectivele. Eficacitatea codurilor de 
conduită ar trebui să fie evaluată în mod 
regulat. Spre deosebire de legislație, 
codurile de conduită nu fac obiectul unui 
control democratic, iar conformitatea lor 
cu drepturile fundamentale nu face 
obiectul controlului jurisdicțional. Pentru 
a spori răspunderea, participarea și 
transparența, sunt necesare garanții 
procedurale pentru elaborarea de coduri 
de conduită. Înainte de a iniția sau de a 
facilita elaborarea sau revizuirea 
codurilor de conduită, Comisia poate 
invita, după caz, Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale sau Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor să își 
exprime opiniile.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Considerentul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

(71) În cazul unor circumstanțe 
extraordinare care afectează siguranța 
publică sau sănătatea publică, Comisia 
poate iniția elaborarea unor protocoale de 
criză pentru a coordona un răspuns rapid, 
colectiv și transfrontalier în mediul online. 
Circumstanțele extraordinare pot 
presupune orice eveniment imprevizibil, 
cum ar fi cutremure, uragane, pandemii și 
alte amenințări transfrontaliere grave la 
adresa sănătății publice, războaie și acte de 
terorism, împrejurare în care, de exemplu, 
platformele online pot fi utilizate în mod 
abuziv pentru răspândirea rapidă a 
conținutului ilegal sau a dezinformării sau 
în care este necesar să se difuzeze rapid 
informații fiabile. Având în vedere rolul 
important pe care îl au platformele online 
foarte mari în diseminarea informațiilor în 
societățile noastre și la nivel 
transfrontalier, aceste platforme ar trebui 
încurajate să elaboreze și să aplice 
protocoale specifice pentru situațiile de 
criză. Astfel de protocoale pentru situațiile 
de criză ar trebui activate numai pentru o 

(71) În cazul unor circumstanțe 
extraordinare care afectează siguranța 
publică sau sănătatea publică, Comisia 
poate iniția elaborarea unor protocoale de 
criză voluntare pentru a coordona un 
răspuns rapid, colectiv și transfrontalier în 
mediul online. Circumstanțele 
extraordinare pot presupune orice 
eveniment imprevizibil, cum ar fi 
cutremure, uragane, pandemii și alte 
amenințări transfrontaliere grave la adresa 
sănătății publice, războaie și acte de 
terorism, împrejurare în care, de exemplu, 
platformele online pot fi utilizate în mod 
abuziv pentru răspândirea rapidă a 
conținutului ilegal sau a dezinformării sau 
în care este necesar să se difuzeze rapid 
informații fiabile. Având în vedere rolul 
important pe care îl au platformele online 
foarte mari în diseminarea informațiilor în 
societățile noastre și la nivel 
transfrontalier, aceste platforme ar trebui 
încurajate să elaboreze și să aplice 
protocoale specifice pentru situațiile de 
criză. Astfel de protocoale pentru situațiile 



perioadă limitată de timp, iar măsurile 
adoptate ar trebui, de asemenea, să se 
limiteze la ceea ce este strict necesar pentru 
a face față circumstanțelor extraordinare în 
cauză. Măsurile respective ar trebui să fie 
consecvente cu prezentul regulament și nu 
ar trebui să constituie o obligație generală 
pentru platformele online foarte mari 
participante de a monitoriza informațiile pe 
care le transmit sau le stochează și nici de a 
căuta în mod activ fapte sau circumstanțe 
care indică un conținut ilegal.

de criză ar trebui activate numai pentru o 
perioadă limitată de timp, iar măsurile 
adoptate ar trebui, de asemenea, să se 
limiteze la ceea ce este strict necesar pentru 
a face față circumstanțelor extraordinare în 
cauză. Măsurile respective ar trebui să fie 
consecvente cu prezentul regulament și nu 
ar trebui să constituie o obligație generală 
pentru platformele online foarte mari 
participante de a monitoriza informațiile pe 
care le transmit sau le stochează și nici de a 
căuta în mod activ fapte sau circumstanțe 
care indică un conținut ilegal.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Considerentul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) Sarcina de a asigura adecvarea 
supravegherii și a controlului respectării 
obligațiilor prevăzute în prezentul 
regulament ar trebui, în principiu, să le 
revină statelor membre. În acest scop, 
statele membre ar trebui să desemneze cel 
puțin o autoritate care să aibă sarcina de a 
aplica și de a asigura respectarea 
prezentului regulament. Cu toate acestea, 
statele membre ar trebui să poată încredința 
mai multor autorități competente sarcini și 
competențe specifice în materie de 
supraveghere sau de asigurare a respectării 
prezentul regulament, de exemplu pentru 
sectoare specifice, cum ar fi autoritățile de 
reglementare din domeniul comunicațiilor 
electronice, autoritățile de reglementare din 
domeniul mass-mediei sau autoritățile de 
protecție a consumatorilor, în funcție de 
structura lor constituțională, 
organizațională și administrativă națională.

(Nu privește versiunea în limba română.)
     

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Considerentul 73



Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Având în vedere caracterul 
transfrontalier al serviciilor în cauză și 
gama orizontală de obligații introduse de 
prezentul regulament, autoritatea 
desemnată cu sarcina de a supraveghea 
aplicarea și, după caz, de a asigura 
respectarea prezentului regulament ar 
trebui să fie identificată drept coordonator 
al serviciilor digitale în fiecare stat 
membru. În cazul în care sunt desemnate 
mai multe autorități competente pentru a 
aplica și a asigura respectarea prezentului 
regulament, o singură autoritate din statul 
membru respectiv ar trebui să fie 
identificată drept coordonator al serviciilor 
digitale. Coordonatorul serviciilor digitale 
ar trebui să servească drept punct de 
contact unic în ceea ce privește toate 
aspectele legate de aplicarea prezentului 
regulament, pentru Comisie, comitet, 
coordonatorii serviciilor digitale ai altor 
state membre, precum și pentru alte 
autorități competente ale statului membru 
în cauză. În special, în cazul în care într-un 
anumit stat membru li se încredințează 
sarcini în temeiul prezentului regulament 
mai multor autorități competente, 
coordonatorul serviciilor digitale ar trebui 
să se coordoneze și să coopereze cu 
autoritățile respective în conformitate cu 
legislația națională care stabilește sarcinile 
care le revin și ar trebui să asigure 
implicarea efectivă a tuturor autorităților 
relevante în demersul de supraveghere și 
asigurare a respectării la nivelul Uniunii.

(73) Având în vedere caracterul 
transfrontalier al serviciilor în cauză și 
gama orizontală de obligații introduse de 
prezentul regulament, autoritatea 
desemnată cu sarcina de a supraveghea 
aplicarea și, după caz, de a asigura 
respectarea prezentului regulament ar 
trebui să fie identificată drept coordonator 
al serviciilor digitale în fiecare stat 
membru. În cazul în care sunt desemnate 
mai multe autorități competente pentru a 
aplica și a asigura respectarea prezentului 
regulament, o singură autoritate din statul 
membru respectiv ar trebui să fie 
desemnată drept coordonator al serviciilor 
digitale. Coordonatorul serviciilor digitale 
ar trebui să servească drept punct de 
contact unic în ceea ce privește toate 
aspectele legate de aplicarea prezentului 
regulament, pentru Comisie, comitet, 
coordonatorii serviciilor digitale ai altor 
state membre, precum și pentru alte 
autorități competente ale statului membru 
în cauză. În special, în cazul în care într-un 
anumit stat membru li se încredințează 
sarcini în temeiul prezentului regulament 
mai multor autorități competente, 
coordonatorul serviciilor digitale ar trebui 
să se coordoneze și să coopereze cu 
autoritățile respective în conformitate cu 
legislația națională care stabilește sarcinile 
care le revin și ar trebui să asigure 
implicarea efectivă a tuturor autorităților 
relevante în demersul de supraveghere și 
asigurare a respectării la nivelul Uniunii.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Coordonatorul serviciilor digitale, 
precum și celelalte autorități competente 
desemnate în temeiul prezentului 
regulament joacă un rol crucial în 

(74) Coordonatorul serviciilor digitale, 
precum și celelalte autorități competente 
desemnate în temeiul prezentului 
regulament joacă un rol crucial în 



asigurarea eficacității drepturilor și 
obligațiilor prevăzute în prezentul 
regulament și în îndeplinirea obiectivelor 
acestuia. În consecință, este necesar să se 
asigure faptul că autoritățile respective 
acționează în deplină independență față de 
organismele private și publice, fără a avea 
obligația sau posibilitatea de a solicita sau 
primi instrucțiuni, inclusiv de la guvern, și 
fără a aduce atingere sarcinilor specifice de 
a coopera cu alte autorități competente, cu 
coordonatorii serviciilor digitale, cu 
comitetul și cu Comisia. Pe de altă parte, 
independența acestor autorități nu ar trebui 
să însemne că nu pot face obiectul, în 
conformitate cu constituțiile naționale și 
fără a pune în pericol realizarea 
obiectivelor prezentului regulament, unor 
mecanisme naționale de control sau 
monitorizare a cheltuielilor lor financiare 
sau unui control jurisdicțional sau că nu ar 
trebui să aibă posibilitatea de a consulta 
alte autorități naționale, inclusiv autoritățile 
de aplicare a legii sau autoritățile de 
gestionare a crizelor, după caz.

asigurarea eficacității drepturilor și 
obligațiilor prevăzute în prezentul 
regulament și în îndeplinirea obiectivelor 
acestuia. În consecință, este necesar să se 
asigure că autoritățile respective dispun de 
resursele financiare și umane necesare 
pentru a-și îndeplini sarcinile care le 
revin în temeiul prezentului regulament. 
Este, de asemenea, necesar să se asigure 
faptul că autoritățile respective acționează 
în deplină independență față de 
organismele private și publice, fără a avea 
obligația sau posibilitatea de a solicita sau 
primi instrucțiuni, inclusiv de la guvern, și 
fără a aduce atingere sarcinilor specifice de 
a coopera cu alte autorități competente, cu 
coordonatorii serviciilor digitale, cu 
comitetul și cu Comisia. Pe de altă parte, 
independența acestor autorități nu ar trebui 
să însemne că nu pot face obiectul, în 
conformitate cu constituțiile naționale și 
fără a pune în pericol realizarea 
obiectivelor prezentului regulament, unor 
mecanisme naționale de control sau 
monitorizare a cheltuielilor lor financiare 
sau unui control jurisdicțional sau că nu ar 
trebui să aibă posibilitatea de a consulta 
alte autorități naționale, inclusiv autoritățile 
de aplicare a legii sau autoritățile de 
gestionare a crizelor, după caz.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) Statele membre pot numi o 
autoritate națională existentă drept 
coordonator al serviciilor digitale sau îi pot 
atribui sarcini specifice de aplicare și 
asigurare a respectării prezentului 
regulament, cu condiția ca orice autoritate 
astfel desemnată să respecte cerințele 
prevăzute în prezentul regulament, de 
exemplu în ceea ce privește independența 
sa. În plus, statele membre nu sunt, în 
principiu, împiedicate să fuzioneze funcții 
în cadrul unei autorități existente, în 

(75) Statele membre pot numi o 
autoritate națională existentă drept 
coordonator al serviciilor digitale sau îi pot 
atribui sarcini specifice de supraveghere a 
aplicării și asigurare a respectării 
prezentului regulament, cu condiția ca 
orice autoritate astfel desemnată să 
respecte cerințele prevăzute în prezentul 
regulament, de exemplu în ceea ce privește 
independența sa. În plus, statele membre 
nu sunt, în principiu, împiedicate să 
fuzioneze funcții în cadrul unei autorități 



conformitate cu dreptul Uniunii. Măsurile 
în acest sens pot include, printre altele, 
interzicerea revocării din funcție a 
președintelui sau a unui membru al 
Consiliului de administrație al unui organ 
colegial al unei autorități existente înainte 
de expirarea mandatului acestora, pentru 
simplul motiv că a avut loc o reformă 
instituțională care implică fuziunea mai 
multor funcții în cadrul unei singure 
autorități, în lipsa unor norme care să 
garanteze că astfel de revocări nu pun în 
pericol independența și imparțialitatea 
membrilor respectivi.

existente, în conformitate cu dreptul 
Uniunii. Măsurile în acest sens pot include, 
printre altele, interzicerea revocării din 
funcție a președintelui sau a unui membru 
al Consiliului de administrație al unui 
organ colegial al unei autorități existente 
înainte de expirarea mandatului acestora, 
pentru simplul motiv că a avut loc o 
reformă instituțională care implică 
fuziunea mai multor funcții în cadrul unei 
singure autorități, în lipsa unor norme care 
să garanteze că astfel de revocări nu pun în 
pericol independența și imparțialitatea 
membrilor respectivi.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Considerentul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

(76) În lipsa unei cerințe generale care 
să le impună furnizorilor de servicii 
intermediare obligația să asigure o prezență 
fizică pe teritoriul unuia dintre statele 
membre, trebuie să se clarifice în 
jurisdicția cărui stat membru intră 
furnizorii respectivi în sensul asigurării 
respectării de către autoritățile naționale 
competente a normelor prevăzute în 
capitolele III și IV. Un furnizor ar trebui să 
intre sub jurisdicția statului membru în care 
se află locul său principal de desfășurare a 
activității, și anume statul membru în care 
furnizorul își are sediul central sau sediul 
social în cadrul căruia sunt exercitate 
principalele funcții financiare și de control 
operațional. În ceea ce privește furnizorii 
care nu au un sediu în Uniune, dar care 
oferă servicii în Uniune și, prin urmare, 
intră în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, ar trebui să aibă jurisdicție 
statul membru în care acești furnizori și-au 
desemnat reprezentantul legal, având în 
vedere atribuțiile reprezentanților legali în 
temeiul prezentului regulament. Cu toate 
acestea, în interesul aplicării eficace a 
prezentului regulament, toate statele 
membre ar trebui să aibă jurisdicție în ceea 

(76) În lipsa unei cerințe generale care 
să le impună furnizorilor de servicii 
intermediare obligația să asigure o prezență 
fizică pe teritoriul unuia dintre statele 
membre, trebuie să se clarifice în 
jurisdicția cărui stat membru intră 
furnizorii respectivi în sensul asigurării 
respectării de către autoritățile naționale 
competente a normelor prevăzute de 
prezentul regulament. Un furnizor ar 
trebui să intre sub jurisdicția statului 
membru în care se află locul său principal 
de desfășurare a activității, și anume statul 
membru în care furnizorul își are sediul 
central sau sediul social în cadrul căruia 
sunt exercitate principalele funcții 
financiare și de control operațional. În ceea 
ce privește furnizorii care nu au un sediu în 
Uniune, dar care oferă servicii în Uniune 
și, prin urmare, intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament, ar 
trebui să aibă jurisdicție statul membru în 
care acești furnizori și-au desemnat 
reprezentantul legal, având în vedere 
atribuțiile reprezentanților legali în temeiul 
prezentului regulament. Cu toate acestea, 
în interesul aplicării eficace a prezentului 
regulament, toate statele membre ar trebui 



ce privește furnizorii care nu au desemnat 
un reprezentant legal, cu condiția 
respectării principiului ne bis in idem. În 
acest scop, fiecare stat membru care are 
jurisdicție cu privire la astfel de furnizori ar 
trebui, fără întârzieri nejustificate, să 
informeze toate celelalte state membre cu 
privire la măsurile pe care le-a luat în 
exercitarea jurisdicției respective.

să aibă jurisdicție în ceea ce privește 
furnizorii care nu au desemnat un 
reprezentant legal, cu condiția respectării 
principiului ne bis in idem. În acest scop, 
fiecare stat membru care are jurisdicție cu 
privire la astfel de furnizori ar trebui, fără 
întârzieri nejustificate, să informeze toate 
celelalte state membre cu privire la 
măsurile pe care le-a luat în exercitarea 
jurisdicției respective.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Considerentul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

(77) Statele membre ar trebui să acorde 
coordonatorului serviciilor digitale și 
oricărei alte autorități competente 
desemnate în temeiul prezentului 
regulament competențe și mijloace 
suficiente pentru a asigura eficacitatea 
investigațiilor și a asigurării respectării 
regulamentului. Coordonatorii serviciilor 
digitale ar trebui, în special, să poată căuta 
și obține informații care se află pe teritoriul 
său, inclusiv în contextul investigațiilor 
comune, ținând seama în mod 
corespunzător de faptul că măsurile de 
supraveghere și de asigurare a respectării 
legislației privind un furnizor aflat sub 
jurisdicția unui alt stat membru ar trebui să 
fie adoptate de coordonatorul serviciilor 
digitale al celuilalt stat membru, atunci 
când este cazul, date fiind procedurile 
legate de cooperarea transfrontalieră.

(77) Statele membre ar trebui să acorde 
coordonatorului serviciilor digitale și 
oricărei alte autorități competente 
desemnate în temeiul prezentului 
regulament competențe și mijloace 
suficiente pentru a asigura eficacitatea 
investigațiilor și a asigurării respectării 
regulamentului. Coordonatorii serviciilor 
digitale ar trebui, în special, să fie în 
măsură să adopte măsuri provizorii 
proporționale pentru a evita riscul unui 
prejudiciu grav, precum și să caute și 
obțină informații care se află pe teritoriul 
lor, inclusiv în contextul investigațiilor 
comune, ținând seama în mod 
corespunzător de faptul că măsurile de 
supraveghere și de asigurare a respectării 
legislației privind un furnizor aflat sub 
jurisdicția unui alt stat membru ar trebui să 
fie adoptate de coordonatorul serviciilor 
digitale al celuilalt stat membru, atunci 
când este cazul, date fiind procedurile 
legate de cooperarea transfrontalieră.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Considerentul 78



Textul propus de Comisie Amendamentul

(78) Statele membre ar trebui să 
stabilească în legislația națională, în 
conformitate cu dreptul Uniunii și, în 
special, cu prezentul regulament și cu 
carta, condițiile și limitele detaliate pentru 
exercitarea competențelor de investigare și 
de asigurare a respectării legii ale 
coordonatorilor serviciilor digitale și ale 
altor autorități competente, după caz, în 
temeiul prezentului regulament.

(78) Statele membre ar trebui să 
stabilească în legislația națională, în 
conformitate cu dreptul Uniunii și, în 
special, cu prezentul regulament și cu 
carta, condițiile și limitele detaliate pentru 
exercitarea competențelor de investigare și 
de asigurare a respectării legii ale 
coordonatorilor serviciilor digitale și ale 
altor autorități competente, după caz, în 
temeiul prezentului regulament. Pentru a 
asigura o aplicare consecventă și 
uniformă a prezentului regulament, 
Comisia ar trebui să adopte orientări cu 
privire la procedurile și normele 
referitoare la competențele 
coordonatorilor serviciilor digitale.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Considerentul 79

Textul propus de Comisie Amendamentul

(79) În cursul exercitării acestor 
competențe, autoritățile competente ar 
trebui să respecte normele naționale 
aplicabile privind proceduri și aspecte 
precum necesitatea unei autorizații 
judiciare prealabile pentru a intra în 
anumite incinte și secretul profesional al 
avocatului. Aceste dispoziții ar trebui să 
asigure, în special, respectarea drepturilor 
fundamentale la o cale de atac eficientă și 
la un proces echitabil, inclusiv dreptul la 
apărare, și dreptul la respectarea vieții 
private. În acest sens, garanțiile prevăzute 
în legătură cu procedurile utilizate de 
Comisie în temeiul prezentului regulament 
ar putea servi drept punct de referință 
adecvat. Ar trebui garantată o procedură 
prealabilă, echitabilă și imparțială înainte 
de luarea oricărei decizii finale, inclusiv 
dreptul de a fi ascultat al persoanelor în 
cauză și dreptul de a avea acces la dosar, 
respectând în același timp 
confidențialitatea și secretul profesional și 

(79) În cursul exercitării acestor 
competențe, autoritățile competente ar 
trebui să respecte normele naționale 
aplicabile privind proceduri și aspecte 
precum necesitatea unei autorizații 
judiciare prealabile pentru a intra în 
anumite incinte și secretul profesional al 
avocatului. Aceste dispoziții ar trebui să 
asigure, în special, respectarea drepturilor 
fundamentale la o cale de atac eficientă și 
la un proces echitabil, inclusiv dreptul la 
apărare, și dreptul la respectarea vieții 
private. În acest sens, garanțiile prevăzute 
în legătură cu procedurile utilizate de 
Comisie în temeiul prezentului regulament 
ar putea servi drept punct de referință 
adecvat. Ar trebui garantată o procedură 
prealabilă, echitabilă și imparțială înainte 
de luarea oricărei decizii finale, inclusiv 
dreptul de a fi ascultat al persoanelor în 
cauză și dreptul de a avea acces la dosar, 
respectând în același timp 
confidențialitatea și secretul profesional și 



comercial, precum și obligația de a motiva 
în mod semnificativ deciziile. Acest lucru 
nu ar trebui însă să împiedice luarea de 
măsuri în caz de urgențe justificate în mod 
corespunzător și sub rezerva unor condiții 
și modalități procedurale adecvate. 
Exercitarea competențelor ar trebui, de 
asemenea, să fie proporțională, printre 
altele, cu natura și prejudiciul global real 
sau potențial cauzat de încălcare sau de 
presupusa încălcare. Autoritățile 
competente ar trebui, în principiu, să ia în 
considerare toate faptele și circumstanțele 
relevante ale cazului, inclusiv informațiile 
strânse de autoritățile competente ale altor 
state membre.

comercial, precum și obligația de a motiva 
în mod semnificativ deciziile. Acest lucru 
nu ar trebui însă să împiedice luarea de 
măsuri în caz de urgențe justificate în mod 
corespunzător și sub rezerva unor condiții 
și modalități procedurale adecvate. 
Exercitarea competențelor ar trebui, de 
asemenea, să fie proporțională, printre 
altele, cu natura și prejudiciul global real 
sau potențial cauzat de încălcare sau de 
presupusa încălcare. Autoritățile 
competente ar trebui să ia în considerare 
toate faptele și circumstanțele relevante ale 
cazului, inclusiv informațiile strânse de 
autoritățile competente ale altor state 
membre.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Considerentul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

(80) Statele membre ar trebui să se 
asigure că încălcările obligațiilor prevăzute 
în prezentul regulament pot fi sancționate 
într-un mod eficace, proporțional și 
disuasiv, ținând seama de natura, 
gravitatea, recurența și durata încălcării, 
având în vedere interesul public urmărit, 
domeniul de aplicare și tipul activităților 
desfășurate, precum și capacitatea 
economică a contravenientului. În special, 
sancțiunile ar trebui să ia în considerare 
dacă furnizorul de servicii intermediare în 
cauză nu își respectă în mod sistematic sau 
recurent obligațiile care îi revin în temeiul 
prezentului regulament, precum și, în cazul 
în care acest lucru este relevant, dacă 
furnizorul își desfășoară activitatea în mai 
multe state membre.

(80) Statele membre ar trebui să se 
asigure că încălcările obligațiilor prevăzute 
în prezentul regulament pot fi sancționate 
într-un mod eficace, proporțional și 
disuasiv, ținând seama de natura, 
gravitatea, recurența și durata încălcării, 
având în vedere interesul public urmărit, 
domeniul de aplicare și tipul activităților 
desfășurate, precum și capacitatea 
economică a contravenientului. În special, 
sancțiunile ar trebui să ia în considerare 
dacă furnizorul de servicii intermediare în 
cauză nu își respectă în mod sistematic sau 
recurent obligațiile care îi revin în temeiul 
prezentului regulament, precum și, în cazul 
în care acest lucru este relevant, numărul 
de destinatari afectați, caracterul 
intenționat sau din neglijență al încălcării 
și dacă furnizorul își desfășoară activitatea 
în mai multe state membre. Comisia ar 
trebui să emită orientări pentru statele 
membre cu privire la criteriile și condițiile 
de impunere a unor sancțiuni 
proporționale.



Amendamentul 85

Propunere de regulament
Considerentul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

(81) Pentru a asigura aplicarea eficace a 
prezentului regulament, persoanele fizice 
sau organizațiile reprezentative ar trebui să 
poată depune plângeri legate de 
nerespectarea prezentului regulament la 
coordonatorul serviciilor digitale de pe 
teritoriul pe care au primit serviciul, fără a 
aduce atingere normelor privind jurisdicția 
din prezentul regulament. Plângerile ar 
trebui să ofere o imagine fidelă a 
preocupărilor legate de conformitatea unui 
anumit furnizor de servicii intermediare și 
ar putea fi, de asemenea, o modalitate de 
informare a coordonatorului serviciilor 
digitale cu privire la orice alte aspecte 
transversale. Coordonatorul serviciilor 
digitale ar trebui să implice alte autorități 
naționale competente, precum și 
coordonatorul serviciilor digitale al altui 
stat membru, în special cel al statului 
membru în care este stabilit furnizorul de 
servicii intermediare în cauză, dacă 
chestiunea respectivă necesită cooperare 
transfrontalieră.

(81) Pentru a asigura respectarea 
eficace a obligațiilor prevăzute de 
prezentul regulament, persoanele fizice sau 
organizațiile reprezentative ar trebui să 
poată depune plângeri legate de 
nerespectarea prezentului regulament la 
coordonatorul serviciilor digitale de pe 
teritoriul pe care au primit serviciul, fără a 
aduce atingere normelor privind jurisdicția 
din prezentul regulament. Plângerile ar 
trebui să ofere o imagine fidelă a 
preocupărilor legate de conformitatea unui 
anumit furnizor de servicii intermediare și 
ar putea fi, de asemenea, o modalitate de 
informare a coordonatorului serviciilor 
digitale cu privire la orice alte aspecte 
transversale. Coordonatorul serviciilor 
digitale ar trebui să implice alte autorități 
naționale competente, precum și 
coordonatorul serviciilor digitale al altui 
stat membru, în special cel al statului 
membru în care este stabilit furnizorul de 
servicii intermediare în cauză, dacă 
chestiunea respectivă necesită cooperare 
transfrontalieră. Coordonatorul serviciilor 
digitale din țara de stabilire ar trebui să 
evalueze chestiunea în timp util și să 
informeze coordonatorul serviciilor 
digitale din statul membru în care își are 
reședința sau este stabilit destinatarul 
asupra modului în care a fost tratată 
plângerea.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Considerentul 82

Textul propus de Comisie Amendamentul

(82) Statele membre ar trebui să se 
asigure că coordonatorii serviciilor digitale 
pot lua măsuri eficace pentru a remedia 

(82) Statele membre ar trebui să se 
asigure că coordonatorii serviciilor digitale 
pot lua măsuri eficace pentru a remedia 



anumite încălcări deosebit de grave și 
persistente, care să fie proporționale cu 
aceste încălcări. În special în cazul în care 
măsurile respective pot afecta drepturile și 
interesele terților, cum ar fi cazul în care 
accesul la interfețele online este 
restricționat, este oportun să se solicite ca 
măsurile să fie dispuse de o autoritate 
judiciară competentă la cererea 
coordonatorilor serviciilor digitale și să 
facă obiectul unor garanții suplimentare. În 
special, terților care ar putea fi afectați ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a fi 
ascultați, iar astfel de ordine ar trebui 
emise numai atunci când nu sunt 
disponibile în mod rezonabil competențele 
de a lua astfel de măsuri, astfel cum sunt 
prevăzute de alte acte ale dreptului Uniunii 
sau de legislația națională, de exemplu 
pentru a proteja interesele colective ale 
consumatorilor, pentru a asigura eliminarea 
promptă a paginilor web care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă sau 
pentru a bloca accesul la servicii utilizate 
de un terț pentru a încălca un drept de 
proprietate intelectuală.

anumite încălcări deosebit de grave și 
persistente, care să fie proporționale cu 
aceste încălcări ale prezentului 
regulament. În special în cazul în care 
măsurile respective pot afecta drepturile și 
interesele terților, cum ar fi cazul în care 
accesul la interfețele online este 
restricționat, este oportun să se solicite ca 
măsurile să fie dispuse de o autoritate 
judiciară competentă la cererea 
coordonatorilor serviciilor digitale și să 
facă obiectul unor garanții suplimentare. În 
special, terților care ar putea fi afectați ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a fi 
ascultați, iar astfel de ordine ar trebui 
emise numai atunci când nu sunt 
disponibile în mod rezonabil competențele 
de a lua astfel de măsuri, astfel cum sunt 
prevăzute de alte acte ale dreptului Uniunii 
sau de legislația națională, de exemplu 
pentru a proteja interesele colective ale 
consumatorilor, pentru a asigura eliminarea 
promptă a paginilor web care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă sau 
pentru a bloca accesul la servicii utilizate 
de un terț pentru a încălca un drept de 
proprietate intelectuală.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Considerentul 83 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83a) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
privind exonerarea de răspundere 
prevăzute în prezentul regulament în ceea 
ce privește informațiile transmise sau 
stocate la cererea unui destinatar al 
serviciului, furnizorii de servicii 
intermediare ar trebui să fie răspunzători 
pentru încălcarea obligațiilor care le revin 
în temeiul prezentului regulament. 
Destinatarii serviciului și organizațiile 
care îi reprezintă ar trebui să aibă dreptul 
de a avea acces la căi de atac 
proporționale și efective. În special, 
aceștia ar trebui să aibă dreptul de a 
solicita, în conformitate cu dreptul intern 



sau al Uniunii, despăgubiri din partea 
furnizorilor de servicii intermediare 
respectivi pentru orice daune sau pierderi 
directe suferite ca urmare a încălcării de 
către furnizorii de servicii intermediare a 
obligațiilor stabilite în temeiul prezentului 
regulament.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Considerentul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84) Coordonatorul serviciilor digitale ar 
trebui să publice periodic un raport cu 
privire la activitățile desfășurate în temeiul 
prezentului regulament. Coordonatorul 
serviciilor digitale este informat cu privire 
la ordinele de luare de măsuri împotriva 
conținutului ilegal sau de furnizare de 
informații reglementate de prezentul 
regulament și prin intermediul sistemului 
comun de schimb de informații, motiv 
pentru care coordonatorul serviciilor 
digitale ar trebui să includă în raportul său 
anual numărul și categoriile de astfel de 
ordine adresate furnizorilor de servicii 
intermediare emise de autoritățile judiciare 
și administrative din statul său membru.

(84) Coordonatorul serviciilor digitale ar 
trebui să publice periodic, într-un format 
standardizat și care poate fi citit automat, 
un raport cu privire la activitățile 
desfășurate în temeiul prezentului 
regulament. Coordonatorul serviciilor 
digitale este informat cu privire la ordinele 
de luare de măsuri împotriva conținutului 
ilegal sau de furnizare de informații 
reglementate de prezentul regulament și 
prin intermediul sistemului comun de 
schimb de informații, pe baza Sistemului 
de informare al pieței interne, motiv 
pentru care coordonatorul serviciilor 
digitale ar trebui să includă în raportul său 
anual numărul și categoriile de astfel de 
ordine adresate furnizorilor de servicii 
intermediare emise de autoritățile judiciare 
și administrative din statul său membru.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Considerentul 86

Textul propus de Comisie Amendamentul

(86) Pentru a facilita supravegherea și 
investigațiile transfrontaliere care implică 
mai multe state membre, coordonatorii 
serviciilor digitale ar trebui să poată 
participa, în mod permanent sau temporar, 
la activități comune de supraveghere și 
investigare cu privire la aspectele 

(86) Pentru a facilita supravegherea și 
investigațiile transfrontaliere care implică 
mai multe state membre, coordonatorii 
serviciilor digitale ar trebui să poată 
participa, în mod permanent sau temporar, 
la activități comune de supraveghere și 
investigare cu privire la aspectele 



reglementate de prezentul regulament. 
Aceste activități pot include și alte 
autorități competente și pot acoperi o 
varietate de aspecte, de la exerciții 
coordonate de colectare a datelor până la 
cereri de informații sau inspecții la sedii, în 
limitele și domeniul de aplicare al 
competențelor de care dispune fiecare 
autoritate participantă. Comitetului i se 
poate solicita să ofere consiliere în legătură 
cu activitățile respective, de exemplu prin 
propunerea de foi de parcurs și de termene-
limită pentru activități sau prin propunerea 
de grupuri operative ad-hoc la care să 
participe autoritățile implicate.

reglementate de prezentul regulament pe 
baza unui acord între statele membre în 
cauză și, în absența unui astfel de acord, 
sub autoritatea coordonatorului 
serviciilor digitale din statul membru de 
stabilire. Aceste activități pot include și 
alte autorități competente și pot acoperi o 
varietate de aspecte, de la exerciții 
coordonate de colectare a datelor până la 
cereri de informații sau inspecții la sedii, în 
limitele și domeniul de aplicare al 
competențelor de care dispune fiecare 
autoritate participantă. Comitetului i se 
poate solicita să ofere consiliere în legătură 
cu activitățile respective, de exemplu prin 
propunerea de foi de parcurs și de termene-
limită pentru activități sau prin propunerea 
de grupuri operative ad-hoc la care să 
participe autoritățile implicate.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Pentru a asigura o aplicare 
consecventă a prezentului regulament, este 
necesar să se înființeze la nivelul Uniunii 
un grup consultativ independent, care ar 
trebui să sprijine Comisia și să contribuie 
la coordonarea acțiunilor coordonatorilor 
serviciilor digitale. Comitetul european 
pentru servicii digitale ar trebui să fie 
alcătuit din coordonatorii serviciilor 
digitale, fără a aduce atingere posibilității 
coordonatorilor serviciilor digitale de a 
invita la reuniunile sale delegați ad-hoc sau 
de a numi delegați ad-hoc din cadrul altor 
autorități competente cărora li s-au 
încredințat sarcini specifice în temeiul 
prezentului regulament, atunci când acest 
lucru este necesar în conformitate cu 
sarcinile și competențele care le-au fost 
alocate la nivel național. În cazul în care 
există mai mulți participanți dintr-un stat 
membru, dreptul de vot ar trebui să rămână 
limitat la un reprezentant pe fiecare stat 
membru.

(88) Pentru a asigura o aplicare 
consecventă a prezentului regulament, este 
necesar să se înființeze la nivelul Uniunii 
un grup consultativ independent, care ar 
trebui să sprijine Comisia și să contribuie 
la coordonarea acțiunilor coordonatorilor 
serviciilor digitale. Comitetul european 
pentru servicii digitale ar trebui să fie 
alcătuit din coordonatorii serviciilor 
digitale, fără a aduce atingere posibilității 
coordonatorilor serviciilor digitale de a 
invita la reuniunile sale delegați ad-hoc sau 
de a numi delegați ad-hoc din cadrul altor 
autorități competente cărora li s-au 
încredințat sarcini specifice în temeiul 
prezentului regulament, atunci când acest 
lucru este necesar în conformitate cu 
sarcinile și competențele care le-au fost 
alocate la nivel național. În cazul în care 
există mai mulți participanți dintr-un stat 
membru, dreptul de vot ar trebui să rămână 
limitat la un reprezentant pe fiecare stat 
membru. Regulamentul de procedură al 



comitetului ar trebui să asigure 
respectarea confidențialității 
informațiilor.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Considerentul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

(90) În acest scop, comitetul ar trebui să 
poată adopta avize, cereri și recomandări 
adresate coordonatorilor serviciilor digitale 
sau altor autorități naționale competente. 
Deși acestea nu sunt obligatorii din punct 
de vedere juridic, decizia de abatere de la 
ele ar trebui să fie explicată în mod 
corespunzător și ar putea fi luată în 
considerare de către Comisie atunci când 
evaluează respectarea prezentului 
regulament de către statul membru în 
cauză.

(90) În acest scop, comitetul ar trebui să 
poată adopta avize, cereri și recomandări 
adresate coordonatorilor serviciilor digitale 
sau altor autorități naționale competente. 
Deși acestea nu sunt obligatorii din punct 
de vedere juridic, decizia de abatere de la 
ele ar trebui să fie explicată în mod 
corespunzător și ar putea fi luată în 
considerare de către Comisie atunci când 
evaluează respectarea prezentului 
regulament de către statul membru în 
cauză. Comitetul ar trebui să elaboreze un 
raport anual privind activitățile sale.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Considerentul 91

Textul propus de Comisie Amendamentul

(91) Comitetul ar trebui să reunească 
reprezentanții coordonatorilor serviciilor 
digitale și ai eventualelor alte autorități 
competente, sub președinția Comisiei, 
pentru a asigura o evaluare a aspectelor 
care i-au fost prezentate într-o dimensiune 
pe deplin europeană. Având în vedere 
posibilele elemente transversale care ar 
putea fi relevante pentru alte cadre de 
reglementare de la nivelul Uniunii, 
comitetului ar trebui să i se permită să 
coopereze cu alte organe, oficii, agenții și 
grupuri consultative ale Uniunii cu 
responsabilități în domenii precum 
egalitatea, inclusiv egalitatea între femei și 
bărbați, nediscriminarea, protecția datelor, 
comunicațiile electronice, serviciile 

(91) Comitetul ar trebui să reunească 
reprezentanții coordonatorilor serviciilor 
digitale și ai eventualelor alte autorități 
competente, sub președinția Comisiei, 
pentru a asigura o evaluare a aspectelor 
care i-au fost prezentate într-o dimensiune 
pe deplin europeană. Având în vedere 
posibilele elemente transversale care ar 
putea fi relevante pentru alte cadre de 
reglementare de la nivelul Uniunii, 
comitetului ar trebui să i se permită să 
coopereze cu alte organe, oficii, agenții și 
grupuri consultative ale Uniunii cu 
responsabilități în domenii precum 
egalitatea, inclusiv egalitatea între femei și 
bărbați, nediscriminarea, egalitatea de gen 
și nediscriminarea, eradicarea tuturor 



audiovizuale, detectarea și investigarea 
fraudelor care aduc atingere bugetului UE 
în ceea ce privește taxele vamale sau 
protecția consumatorilor, după cum este 
necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

formelor de violență împotriva femeilor și 
fetelor și a altor forme de violență de gen, 
protecția datelor, respectarea proprietății 
intelectuale, concurența, comunicațiile 
electronice, serviciile audiovizuale, 
supravegherea pieței, detectarea și 
investigarea fraudelor care aduc atingere 
bugetului UE în ceea ce privește taxele 
vamale sau protecția consumatorilor, după 
cum este necesar pentru îndeplinirea 
sarcinilor sale.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Considerentul 96

Textul propus de Comisie Amendamentul

(96) În cazul în care încălcarea 
dispoziției care se aplică exclusiv 
platformelor online foarte mari nu este 
abordată în mod eficace de platforma 
respectivă în temeiul planului de acțiune, 
numai Comisia poate decide, din proprie 
inițiativă sau la recomandarea comitetului, 
să investigheze în continuare încălcarea în 
cauză și măsurile subsecvente luate de 
platformă, coordonatorul serviciilor 
digitale din țara de stabilire neparticipând 
la această investigare. După efectuarea 
investigațiilor necesare, Comisia ar trebui 
să poată emite decizii de constatare a unei 
încălcări și de impunere de sancțiuni cu 
privire la platformele online foarte mari, 
atunci când acest lucru este justificat. De 
asemenea, Comisia ar trebui să aibă o 
astfel de posibilitate de a interveni în 
situațiile transfrontaliere în care 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire nu a luat nicio măsură în pofida 
solicitării Comisiei sau în situațiile în care 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire a solicitat el însuși Comisiei să 
intervină în ceea ce privește o încălcare a 
oricărei alte dispoziții a prezentului 
regulament săvârșită de o platformă online 
foarte mare.

(96) În cazul în care încălcarea 
dispoziției care se aplică exclusiv 
platformelor online foarte mari nu este 
abordată în mod eficace de platforma 
respectivă în temeiul planului de acțiune, 
numai Comisia ar trebui, din proprie 
inițiativă sau la recomandarea comitetului, 
să inițieze investigații suplimentare 
privind încălcarea în cauză și măsurile 
subsecvente luate de platformă, 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire neparticipând la această 
investigare. După efectuarea investigațiilor 
necesare, Comisia ar trebui să poată emite 
decizii de constatare a unei încălcări și de 
impunere de sancțiuni cu privire la 
platformele online foarte mari, atunci când 
acest lucru este justificat. De asemenea, 
Comisia ar trebui să intervină în situațiile 
transfrontaliere în care coordonatorul 
serviciilor digitale din țara de stabilire nu a 
luat nicio măsură în pofida solicitării 
Comisiei sau în situațiile în care 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire a solicitat el însuși Comisiei să 
intervină în ceea ce privește o încălcare a 
oricărei alte dispoziții a prezentului 
regulament săvârșită de o platformă online 
foarte mare. Comisia ar trebui să inițieze 
proceduri în vederea eventualei adoptări a 
unor decizii cu privire la comportamentul 



în cauză al platformei online foarte mari, 
spre exemplu în cazul în care platforma 
este suspectată că a încălcat prezentul 
regulament, inclusiv în cazul în care s-a 
constatat că platforma nu pune în 
aplicare recomandările operaționale 
formulate în urma auditului independent 
care a fost aprobat de coordonatorul 
serviciilor digitale din țara de stabilire și 
în cazul în care coordonatorul serviciilor 
digitale din țara de stabilire nu a luat 
nicio măsură de investigare sau de 
executare.

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Considerentul 97

Textul propus de Comisie Amendamentul

(97) Comisia ar trebui să dispună în 
continuare de libertatea de a decide dacă 
dorește sau nu să intervină în oricare 
dintre situațiile în care este împuternicită 
să facă acest lucru în temeiul prezentului 
regulament. Odată ce Comisia a inițiat 
procedura, coordonatorii serviciilor digitale 
din țările de stabilire în cauză ar trebui să 
fie împiedicați să își exercite competențele 
de investigare și de asigurare a respectării 
legislației în ceea ce privește 
comportamentul relevant al platformei 
online foarte mari în cauză, astfel încât să 
se evite duplicarea, inconsecvențele și 
riscurile de nerespectare a principiului ne 
bis in idem. Cu toate acestea, din motive de 
eficacitate, coordonatorii serviciilor 
digitale respectivi nu ar trebui să fie 
împiedicați să își exercite competențele fie 
pentru a asista Comisia, la cererea acesteia, 
în îndeplinirea sarcinilor sale de 
supraveghere, fie cu privire la alte 
comportamente, inclusiv cu privire la un 
comportament al aceleiași platforme online 
foarte mari care este suspectat a constitui o 
nouă încălcare. Coordonatorii serviciilor 
digitale respectivi, precum și comitetul și 
alți coordonatori ai serviciilor digitale, 
după caz, ar trebui să furnizeze Comisiei 

(97) Odată ce Comisia a inițiat 
procedura, coordonatorii serviciilor digitale 
din țările de stabilire în cauză ar trebui să 
fie împiedicați să își exercite competențele 
de investigare și de asigurare a respectării 
legislației în ceea ce privește 
comportamentul relevant al platformei 
online foarte mari în cauză, astfel încât să 
se evite duplicarea, inconsecvențele și 
riscurile de nerespectare a principiului ne 
bis in idem. Cu toate acestea, din motive de 
eficacitate, coordonatorii serviciilor 
digitale respectivi nu ar trebui să fie 
împiedicați să își exercite competențele fie 
pentru a asista Comisia, la cererea acesteia, 
în îndeplinirea sarcinilor sale de 
supraveghere, fie cu privire la alte 
comportamente, inclusiv cu privire la un 
comportament al aceleiași platforme online 
foarte mari care este suspectat a constitui o 
nouă încălcare. Coordonatorii serviciilor 
digitale respectivi, precum și comitetul și 
alți coordonatori ai serviciilor digitale, 
după caz, ar trebui să furnizeze Comisiei 
toate informațiile și asistența necesare 
pentru a-i permite să își îndeplinească 
sarcinile în mod eficace, în timp ce, la 
rândul său, Comisia ar trebui să îi 
informeze cu privire la exercitarea 



toate informațiile și asistența necesare 
pentru a-i permite să își îndeplinească 
sarcinile în mod eficace, în timp ce, la 
rândul său, Comisia ar trebui să îi 
informeze cu privire la exercitarea 
competențelor sale, după caz. În această 
privință, Comisia ar trebui, după caz, să 
țină seama de orice evaluări relevante 
efectuate de comitet sau de coordonatorii 
serviciilor digitale în cauză, precum și de 
orice dovezi și informații relevante 
colectate de aceștia, fără a aduce atingere 
competențelor și responsabilității Comisiei 
de a efectua investigații suplimentare, dacă 
este necesar.

competențelor sale, după caz. În această 
privință, Comisia ar trebui, după caz, să 
țină seama de orice evaluări relevante 
efectuate de comitet sau de coordonatorii 
serviciilor digitale în cauză, precum și de 
orice dovezi și informații relevante 
colectate de aceștia, fără a aduce atingere 
competențelor și responsabilității Comisiei 
de a efectua investigații suplimentare, dacă 
este necesar.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Considerentul 97 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(97a) Comisia ar trebui să se asigure că 
este independentă și imparțială în 
procesul său decizional atât cu privire la 
coordonatorii serviciilor digitale, cât și la 
furnizorii de servicii în temeiul 
prezentului regulament.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Considerentul 99

Textul propus de Comisie Amendamentul

(99) În special, Comisia ar trebui să aibă 
acces la orice documente, date și informații 
relevante necesare pentru inițierea și 
desfășurarea investigațiilor și pentru 
monitorizarea respectării obligațiilor 
relevante prevăzute în prezentul 
regulament, indiferent de cine deține 
documentele, datele sau informațiile în 
cauză și indiferent de forma sau formatul 
acestora, de suportul de stocare sau de 
locul exact în care sunt stocate. Comisia ar 
trebui să poată solicita în mod direct ca 

(Nu privește versiunea în limba română.)
           



platforma online foarte mare în cauză sau 
terții relevanți ori persoanele fizice 
relevante să furnizeze orice dovezi, date și 
informații relevante. În plus, Comisia ar 
trebui să poată solicita orice informații 
relevante de la orice autoritate, organism 
sau agenție publică a statului membru sau 
de la orice persoană fizică sau juridică în 
sensul prezentului regulament. Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să solicite 
accesul la bazele de date și algoritmii 
persoanelor relevante, precum și explicații 
referitoare la acestea și să intervieveze, cu 
consimțământul acestora, orice persoane 
care ar putea fi în posesia unor informații 
utile și să înregistreze declarațiile făcute. 
Comisia ar trebui, de asemenea, să fie 
împuternicită să efectueze inspecțiile 
necesare pentru a asigura respectarea 
dispozițiilor relevante ale prezentului 
regulament. Aceste competențe de 
investigare urmăresc să completeze 
posibilitatea Comisiei de a solicita asistență 
coordonatorilor serviciilor digitale și altor 
autorități ale statelor membre, de exemplu 
prin furnizarea de informații sau în 
exercitarea competențelor respective.

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Considerentul 100

Textul propus de Comisie Amendamentul

(100) Ar trebui să se asigure respectarea 
obligațiilor relevante prevăzute în 
prezentul regulament prin intermediul 
impunerii de amenzi și de penalități cu titlu 
cominatoriu. În acest scop, ar trebui 
stabilite, de asemenea, niveluri adecvate 
ale amenzilor și ale penalităților cu titlu 
cominatoriu impuse pentru nerespectarea 
obligațiilor și încălcarea normelor de 
procedură, sub rezerva unor termene de 
prescripție corespunzătoare.

(100) Ar trebui să se asigure respectarea 
obligațiilor relevante prevăzute în 
prezentul regulament prin intermediul 
impunerii de amenzi și de penalități cu titlu 
cominatoriu. În acest scop, ar trebui 
stabilite, de asemenea, niveluri adecvate 
ale amenzilor și ale penalităților cu titlu 
cominatoriu impuse pentru nerespectarea 
obligațiilor și încălcarea normelor de 
procedură, sub rezerva unor termene de 
prescripție corespunzătoare. Comisia ar 
trebui, în special, să se asigure că 
sancțiunile sunt eficace, proporționale și 
disuasive, ținând seama de natura, 
gravitatea, recurența și durata încălcării, 



având în vedere interesul public urmărit, 
domeniul de aplicare și tipul activităților 
desfășurate, numărul destinatarilor 
afectați, caracterul intenționat sau din 
neglijență al încălcării, precum și 
capacitatea economică a 
contravenientului.

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Considerentul 102

Textul propus de Comisie Amendamentul

(102) Din motive de eficacitate și 
eficiență, pe lângă evaluarea generală a 
regulamentului, care trebuie efectuată în 
termen de cinci ani de la intrarea acestuia 
în vigoare, după faza inițială de demarare 
și pe baza primilor trei ani de aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
să efectueze și o evaluare a activităților 
comitetului și a structurii acestuia.

(102) Comisia ar trebui să efectueze o 
evaluare generală a prezentului 
regulament și să transmită un raport 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social 
European. Acest raport ar trebui să 
abordeze în special definiția platformelor 
online foarte mari și numărul mediu 
lunar al destinatarilor activi ai serviciului. 
Totodată, acest raport ar trebui să 
abordeze punerea în aplicare a codurilor 
de conduită, precum și obligația de a 
desemna un reprezentant stabilit în 
Uniune și ar trebui să evalueze efectul 
unor obligații similare impuse de țări terțe 
asupra furnizorilor europeni de servicii 
care își desfășoară activitatea în 
străinătate. În special, Comisia ar trebui 
să evalueze orice posibil impact al 
costurilor pe care le implică orice cerințe 
similare introduse de țările terțe pentru 
furnizorii de servicii europeni, inclusiv să 
desemneze un reprezentant legal, și ar 
trebui să evalueze orice barieră nouă în 
calea accesului la piața din afara Uniunii 
după adoptarea prezentului regulament. 
Comisia ar trebui, de asemenea, să 
evalueze impactul asupra capacității 
întreprinderilor europene și a 
consumatorilor europeni de a avea acces 
la produse și servicii din afara Uniunii și 
de a le cumpăra. Din motive de eficacitate 
și eficiență, pe lângă evaluarea generală a 
regulamentului, care trebuie efectuată în 
termen de trei ani de la intrarea acestuia în 



vigoare, după faza inițială de demarare și 
pe baza primilor trei ani de aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
să efectueze și o evaluare a activităților 
comitetului și a structurii acestuia.

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect și domeniu de aplicare Obiect

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) norme privind punerea în aplicare și 
asigurarea respectării prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
cooperarea și coordonarea între autoritățile 
competente.

(c) norme privind punerea în aplicare și 
asigurarea respectării cerințelor stabilite în 
prezentul regulament, inclusiv în ceea ce 
privește cooperarea și coordonarea între 
autoritățile competente.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a stabili norme uniforme pentru 
un mediu online sigur, previzibil și de 
încredere, în care drepturile fundamentale 
consacrate în cartă să fie protejate în mod 
eficace.

(b) de a stabili norme armonizate 
pentru un mediu online sigur, accesibil, 
previzibil și de încredere, în care drepturile 
fundamentale consacrate în cartă să fie 
protejate în mod eficace.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b a (nouă)



Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) de a promova un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor și de a 
contribui la creșterea posibilităților de 
alegere ale consumatorilor, facilitând în 
același timp inovarea, sprijinind tranziția 
digitală și încurajând creșterea 
economică în cadrul pieței interne.

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prezentul regulament se aplică 
serviciilor intermediare furnizate 
destinatarilor serviciului care își au sediul 
sau reședința în Uniune, indiferent de 
locul în care își au sediul furnizorii 
serviciilor respective.

eliminat

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prezentul regulament nu se aplică 
serviciilor care nu sunt servicii 
intermediare și nici cerințelor impuse în 
privința unui astfel de serviciu, indiferent 
dacă serviciul este furnizat prin utilizarea 
unui serviciu intermediar.

eliminat

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Prezentul regulament nu aduce 
atingere normelor stabilite prin 

eliminat



următoarele:
(a) Directiva 2000/31/CE;
(b) Directiva 2010/13/CE;
(c) legislația Uniunii privind 
drepturile de autor și drepturile conexe;
(d) Regulamentul (UE) …/…. privind 
prevenirea diseminării conținutului 
online cu caracter terorist [TCO odată 
adoptat];
(e) Regulamentul (UE) …./…. privind 
ordinele europene de divulgare și de 
păstrare a probelor electronice în materie 
penală și Directiva (UE) …./…. de 
stabilire a unor norme armonizate privind 
desemnarea reprezentanților legali în 
scopul obținerii de probe în cadrul 
procedurilor penale [probe electronice 
odată adoptat];
(f) Regulamentul (UE) 2019/1148;
(g) Regulamentul (UE) 2019/1150;
(h) legislația Uniunii privind protecția 
consumatorilor și siguranța produselor, 
inclusiv Regulamentul (UE) 2017/2394;
(i) legislația Uniunii privind protecția 
datelor cu caracter personal, în special 
Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva 
2002/58/CE.

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Domeniul de aplicare

1. Prezentul regulament se aplică 
serviciilor intermediare furnizate 
destinatarilor serviciului care își au sediul 
sau reședința în Uniune, indiferent de 
locul în care își au sediul furnizorii 
serviciilor respective.
2. Prezentul regulament nu se aplică 
serviciilor care nu sunt servicii 



intermediare și nici cerințelor impuse în 
privința unui astfel de serviciu, indiferent 
dacă serviciul este furnizat prin utilizarea 
unui serviciu intermediar.
3. Prezentul regulament nu aduce 
atingere normelor stabilite prin 
următoarele:
(a) Directiva 2000/31/CE;
(b) Directiva 2010/13/UE;
(c) legislația Uniunii privind 
drepturile de autor și drepturile conexe, în 
special Directiva (UE) 2019/790 privind 
dreptul de autor și drepturile conexe pe 
piața unică digitală;
(d) Regulamentul (UE) 2021/784 
privind abordarea diseminării 
conținutului online cu caracter terorist;
(e) Regulamentul (UE) …./…. privind 
ordinele europene de divulgare și de 
păstrare a probelor electronice în materie 
penală și Directiva (UE) …./…. de 
stabilire a unor norme armonizate privind 
desemnarea reprezentanților legali în 
scopul obținerii de probe în cadrul 
procedurilor penale [probe electronice, 
odată adoptat acest act legislativ];
(f) Regulamentul (UE) 2019/1148;
(g) Regulamentul (UE) 2019/1150;
(h) legislația Uniunii privind protecția 
consumatorilor și siguranța produselor, 
inclusiv Regulamentul (UE) 2017/2394, 
Regulamentul (UE) 2019/1020 și 
Directiva 2001/95/CE privind siguranța 
generală a produselor;
(i) legislația Uniunii privind protecția 
datelor cu caracter personal, în special 
Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva 
2002/58/CE.
(j) Directiva (UE) 2019/882;
(k) Directiva (UE) 2018/1972;
(l) Directiva 2013/11/UE.
4. În termen de [12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia publică orientări 
privind relațiile dintre prezentul 



regulament și actele juridice enumerate la 
articolul 1a alineatul (3).

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „servicii ale societății 
informaționale” înseamnă servicii în 
sensul articolului 1 alineatul (1) litera (b) 
din Directiva (UE) 2015/1535;

(a) „servicii ale societății 
informaționale” înseamnă servicii astfel 
cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 
2015/1535;

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „destinatar al serviciului” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică care 
utilizează serviciul intermediar relevant;

(b) „destinatar al serviciului” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică care 
utilizează serviciul intermediar relevant 
pentru a căuta sau a pune la dispoziție 
informații;

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „consumator” înseamnă orice 
persoană fizică care acționează în alte 
scopuri decât cele ale activității sale 
comerciale, economice sau profesionale;

(c) „consumator” înseamnă orice 
persoană fizică care acționează în alte 
scopuri decât cele ale activității sale 
comerciale, economice, meșteșugărești sau 
profesionale;

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d – partea introductivă



Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „a oferi servicii în Uniune” 
înseamnă a permite persoanelor juridice 
sau fizice din unul sau mai multe state 
membre să utilizeze serviciile furnizorului 
de servicii ale societății informaționale care 
are o legătură substanțială cu Uniunea. Se 
consideră că există o astfel de legătură 
substanțială în cazul în care furnizorul 
are un sediu în Uniune. În cazul în care 
nu are un astfel de sediu, evaluarea unei 
legături substanțiale se bazează pe criterii 
factuale specifice, cum ar fi:

(d) „a oferi servicii în Uniune” 
înseamnă a permite persoanelor juridice 
sau fizice din unul sau mai multe state 
membre să utilizeze serviciile unui 
furnizor de servicii ale societății 
informaționale care are o legătură 
substanțială cu Uniunea.

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– un număr semnificativ de 
utilizatori în unul sau mai multe state 
membre sau

eliminat

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– direcționarea activităților către 
unul sau mai multe state membre.

eliminat

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „legătură substanțială cu 
Uniunea” înseamnă legătura unui 
furnizor cu unul sau mai multe state 
membre care rezultă fie din stabilirea sa 



în Uniune, fie, în absența unei astfel de 
stabiliri, din faptul că își direcționează 
activitățile către unul sau mai multe state 
membre;

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „comerciant” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică, indiferent dacă 
este publică sau privată, care acționează, 
inclusiv prin intermediul unei alte persoane 
în numele sau în contul ei, în scopuri legate 
de activitatea sa comercială, economică, 
meșteșugărească sau profesională;

(e) „comerciant” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică, indiferent dacă 
este publică sau privată, care acționează, 
inclusiv prin intermediul unei alte persoane 
în numele sau în contul ei, în scopuri legate 
în mod direct de activitatea sa comercială, 
economică, meșteșugărească sau 
profesională;

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera f – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– un serviciu de „simplă transmitere”, 
care constă în transmiterea într-o rețea de 
comunicații a informațiilor furnizate de un 
destinatar al serviciului sau în furnizarea 
accesului la o rețea de comunicații;

– un serviciu de „simplă transmitere”, 
care constă în transmiterea într-o rețea de 
comunicații a informațiilor furnizate de un 
destinatar al serviciului sau în furnizarea 
accesului la o rețea de comunicații, 
inclusiv la servicii tehnice funcționale 
auxiliare;

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera f – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– un serviciu de „stocare în cache”, 
care constă în transmiterea într-o rețea de 
comunicații a informațiilor furnizate de un 
destinatar al serviciului, implicând stocarea 
automată, intermediară și temporară a 

– un serviciu de „stocare în cache”, 
care constă în transmiterea într-o rețea de 
comunicații a informațiilor furnizate de un 
destinatar al serviciului, implicând stocarea 
automată, intermediară și temporară a 



informațiilor transmise, singurul scop al 
stocării fiind acela de a face mai eficientă 
transmiterea mai departe a informaților 
către alți destinatari, la cererea acestora;

informațiilor transmise, singurul scop al 
stocării realizate fiind acela de a face mai 
eficientă transmiterea mai departe a 
informaților către alți destinatari, la cererea 
acestora;

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „conținut ilegal” înseamnă orice 
informație care, în sine sau prin referire la 
o activitate, inclusiv vânzarea de produse 
sau furnizarea de servicii, nu este 
conformă cu legislația Uniunii sau cu 
legislația unui stat membru, indiferent de 
obiectul sau natura exactă a respectivei 
legislații;

(g) „conținut ilegal” înseamnă orice 
informație sau activitate, inclusiv vânzarea 
de produse sau furnizarea de servicii, care 
nu respectă legislația Uniunii sau cu 
legislația unui stat membru, indiferent de 
obiectul sau natura exactă a respectivei 
legislații;

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „platformă online” înseamnă un 
furnizor de servicii de găzduire care, la 
cererea unui destinatar al serviciului, 
stochează și diseminează informații către 
public, cu excepția cazului în care 
activitatea respectivă este o caracteristică 
minoră și pur auxiliară a unui alt serviciu 
și, din motive obiective și tehnice, nu poate 
fi utilizată fără celălalt serviciu, iar 
integrarea caracteristicii în celălalt serviciu 
nu este un mijloc de a eluda aplicabilitatea 
prezentului regulament;

(h) „platformă online” înseamnă un 
furnizor de servicii de găzduire care, la 
cererea unui destinatar al serviciului, 
stochează și diseminează informații către 
public, cu excepția cazului în care 
activitatea respectivă este o caracteristică 
minoră sau pur auxiliară a unui alt serviciu 
sau a unei alte funcționalități a 
serviciului principal și, din motive 
obiective și tehnice, nu poate fi utilizată 
fără celălalt serviciu, iar integrarea 
caracteristicii sau a funcționalității în 
celălalt serviciu nu este un mijloc de a 
eluda aplicabilitatea prezentului 
regulament;

Amendamentul 119



Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „interfață online” înseamnă orice 
software, inclusiv un site web sau o parte a 
acestuia, și aplicații, inclusiv aplicații 
mobile;

(k) „interfață online” înseamnă orice 
software, inclusiv un site web sau o parte a 
acestuia, și aplicații, inclusiv aplicații 
mobile, care permite destinatarilor 
serviciului să acceseze serviciul 
intermediar relevant și să interacționeze 
cu acesta;

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera k a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „notificator de încredere” 
înseamnă o entitate căreia i s-a acordat 
acest statut de către un coordonator al 
serviciilor digitale;

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „publicitate” înseamnă informațiile 
menite să promoveze mesajul unei 
persoane juridice sau fizice, indiferent dacă 
promovarea se realizează în scop comercial 
sau necomercial, și afișate de o platformă 
online pe interfața sa online contra unei 
remunerații, cu scopul specific de a 
promova informațiile respective;

(n) „publicitate” înseamnă informațiile 
concepute și diseminate pentru a promova 
mesajul unei persoane juridice sau fizice, 
indiferent dacă promovarea se realizează în 
scop comercial sau necomercial, și afișate 
de o platformă online pe interfața sa online 
contra unei remunerații, acordate în mod 
specific în schimbul promovării mesajului 
respectiv;

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera n a (nouă)



Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) „remunerație” înseamnă o 
compensație economică care constă în 
plata directă sau indirectă a serviciului 
furnizat, inclusiv în cazul în care 
furnizorul de servicii intermediare nu este 
compensat în mod direct de destinatarul 
serviciului sau în cazul în care 
destinatarul serviciului furnizează date 
furnizorului de servicii, cu excepția 
cazului în care aceste date sunt colectate 
exclusiv în scopul îndeplinirii cerințelor 
legale;

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „sistem de recomandare” înseamnă 
un sistem complet sau parțial automatizat 
utilizat de o platformă online pentru a 
sugera în interfața sa online informații 
specifice destinatarilor serviciului, inclusiv 
ca urmare a unei căutări inițiate de 
destinatar sau a stabilirii în alt mod a 
ordinii sau a vizibilității relative a 
informațiilor afișate;

(o) „sistem de recomandare” înseamnă 
un sistem complet sau parțial automatizat 
utilizat de o platformă online pentru a 
sugera, a prioritiza sau a gestiona în 
interfața sa online informații specifice 
destinatarilor serviciului, inclusiv ca 
urmare a unei căutări inițiate de destinatar 
sau a stabilirii în alt mod a ordinii sau a 
vizibilității relative a informațiilor afișate;

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „moderare a conținutului” înseamnă 
activitățile întreprinse de furnizorii de 
servicii intermediare cu scopul de a 
detecta, identifica și aborda conținutul 
ilegal sau informațiile incompatibile cu 
condițiile generale de utilizare ale acestora, 
furnizate de destinatarii serviciului, 
inclusiv măsurile luate care afectează 
disponibilitatea, vizibilitatea și 

(p) „moderare a conținutului” înseamnă 
activitățile întreprinse de furnizorii de 
servicii intermediare, prin mijloace 
automatizate sau neautomatizate, cu 
scopul de a detecta, identifica și aborda 
conținutul ilegal sau informațiile 
incompatibile cu condițiile generale de 
utilizare ale acestora, furnizate de 
destinatarii serviciului, inclusiv măsurile 



accesibilitatea conținutului ilegal respectiv 
sau a informațiilor respective, cum ar fi 
retrogradarea, blocarea accesului la 
conținutul și informațiile respective sau 
eliminarea acestora, ori măsurile luate care 
afectează capacitatea destinatarilor de a 
furniza informațiile respective, cum ar fi 
închiderea sau suspendarea contului 
destinatarului;

luate care afectează disponibilitatea, 
vizibilitatea și accesibilitatea conținutului 
ilegal respectiv sau a informațiilor 
respective, cum ar fi retrogradarea, 
blocarea accesului la conținutul și 
informațiile respective sau delistarea, 
demonetizarea ori eliminarea acestora, ori 
măsurile luate care afectează capacitatea 
destinatarilor de a furniza informațiile 
respective, cum ar fi închiderea sau 
suspendarea contului destinatarului;

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „condiții generale de utilizare” 
înseamnă toate condițiile generale de 
utilizare sau specificațiile, indiferent de 
denumirea sau forma lor, care 
reglementează relația contractuală dintre 
furnizorul de servicii intermediare și 
destinatarii serviciilor.

(q) „condiții generale de utilizare” 
înseamnă toate condițiile generale de 
utilizare sau specificațiile furnizorului de 
servicii, indiferent de denumirea sau forma 
lor, care reglementează relația contractuală 
dintre furnizorul de servicii intermediare și 
destinatarii serviciilor.

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera q a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(qa) „persoane cu dizabilități” 
înseamnă persoane cu dizabilități în 
sensul articolului 3 punctul 1 din 
Directiva (UE) 2019/882.

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prezentul articol nu afectează 
posibilitatea ca o instanță judecătorească 

(Nu privește versiunea în limba română.)



sau o autoritate administrativă să solicite 
furnizorului de servicii, în conformitate cu 
sistemele juridice din statele membre, să 
pună capăt unei încălcări sau să o prevină.

 

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care un serviciu al 
societății informaționale constă în 
transmiterea într-o rețea de comunicații a 
informațiilor furnizate de un destinatar al 
serviciului, furnizorul de servicii nu este 
responsabil pentru stocarea automată, 
intermediară și temporară a informațiilor 
transmise, atât timp cât stocarea servește 
exclusiv pentru a face mai eficientă 
transmiterea mai departe a informaților 
către alți destinatari ai serviciului, la 
cererea acestora, cu condiția ca:

1. În cazul în care un serviciu al 
societății informaționale constă în 
transmiterea într-o rețea de comunicații a 
informațiilor furnizate de un destinatar al 
serviciului, furnizorul de servicii nu este 
responsabil pentru stocarea automată, 
intermediară și temporară a informațiilor 
transmise, atât timp cât stocarea servește 
exclusiv pentru a face mai eficientă sau 
mai sigură transmiterea mai departe a 
informaților către alți destinatari ai 
serviciului, la cererea acestora, cu condiția 
ca furnizorul:

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizorul să nu modifice 
informația;

(a) să nu modifice informația;

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizorul să îndeplinească 
condițiile de acces la informație;

(b) să îndeplinească condițiile de acces 
la informație;



Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizorul să se conformeze 
normelor privind actualizarea informației, 
precizate într-un mod recunoscut și folosit 
pe scară largă de întreprinderile din sector;

(c) să se conformeze normelor privind 
actualizarea informației, precizate într-un 
mod recunoscut și folosit pe scară largă de 
întreprinderile din sector;

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) furnizorul să nu interfereze cu 
folosirea licită a tehnologiei, larg 
recunoscută și folosită în industrie, în 
scopul de a obține date privind utilizarea 
informației și

(d) să nu interfereze cu folosirea licită 
a tehnologiei, larg recunoscută și folosită în 
industrie, în scopul de a obține date privind 
utilizarea informației  și

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) furnizorul să acționeze prompt 
pentru a elimina informațiile pe care le-a 
stocat sau pentru a bloca accesul la acestea 
de îndată ce ia cunoștință de faptul că 
informațiile aflate la originea transmiterii 
au fost eliminate din rețea ori accesul la 
acestea a fost blocat sau de faptul că o 
instanță judecătorească sau o autoritate 
administrativă a dispus eliminarea 
informațiilor respective sau blocarea 
acestora.

(e) să acționeze prompt pentru a 
elimina informațiile pe care le-a stocat sau 
pentru a bloca accesul la acestea de îndată 
ce ia cunoștință de faptul că informațiile 
aflate la originea transmiterii au fost 
eliminate din rețea ori accesul la acestea a 
fost blocat sau de faptul că o instanță 
judecătorească sau o autoritate 
administrativă a dispus eliminarea 
informațiilor respective sau blocarea 
acestora.

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2



Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezentul articol nu afectează 
posibilitatea ca o instanță judecătorească 
sau o autoritate administrativă să solicite 
furnizorului de servicii, în conformitate cu 
sistemele juridice din statele membre, să 
pună capăt unei încălcări sau să o prevină.

(Nu privește versiunea în limba română.)
 

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce 
privește răspunderea în temeiul legislației 
privind protecția consumatorilor pe care o 
au platformele online care le permit 
consumatorilor să încheie contracte la 
distanță cu comercianții, în cazul în care o 
astfel de platformă online prezintă 
informația specifică sau facilitează în alt 
mod tranzacția specifică în cauză în așa fel 
încât un consumator obișnuit și suficient 
de bine informat să creadă că informația, 
produsul sau serviciul care face obiectul 
tranzacției este furnizat fie de platforma 
online însăși, fie de un destinatar al 
serviciului care acționează sub autoritatea 
sau sub controlul său.

3. Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce 
privește răspunderea în temeiul legislației 
privind protecția consumatorilor pe care o 
au platformele online care le permit 
consumatorilor să încheie contracte la 
distanță cu comercianții, în cazul în care o 
astfel de platformă online prezintă 
informația specifică sau facilitează în alt 
mod tranzacția specifică în cauză în așa fel 
încât un consumator să creadă că 
informația, produsul sau serviciul care face 
obiectul tranzacției este furnizat fie de 
platforma online însăși, fie de un destinatar 
al serviciului care acționează sub 
autoritatea sau sub controlul său.

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prezentul articol nu afectează 
posibilitatea ca o instanță judecătorească 
sau o autoritate administrativă să solicite 
furnizorului de servicii, în conformitate cu 
sistemele juridice din statele membre, să 
pună capăt unei încălcări sau să o prevină.

(Nu privește versiunea în limba română.)
 



Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu trebuie să se considere că furnizorii de 
servicii intermediare nu sunt eligibili 
pentru a beneficia de exonerarea de 
răspundere menționată la articolele 3, 4 și 5 
pentru simplul motiv că efectuează 
investigații voluntare din proprie inițiativă 
sau alte activități menite să detecteze, să 
identifice și să elimine conținutul ilegal sau 
să blocheze accesul la acesta ori pentru că 
iau măsurile necesare pentru a se conforma 
cerințelor legislației Uniunii, inclusiv celor 
prevăzute în prezentul regulament.

1. Nu trebuie să se considere că 
furnizorii de servicii intermediare nu sunt 
eligibili pentru a beneficia de exonerarea 
de răspundere menționată la articolele 3, 4 
și 5 pentru simplul motiv că efectuează 
investigații voluntare din proprie inițiativă 
sau adoptă măsuri menite să detecteze, să 
identifice și să elimine conținutul ilegal sau 
să blocheze accesul la acesta ori pentru că 
iau măsurile necesare pentru a se conforma 
cerințelor dreptului intern sau al Uniunii, 
inclusiv cartei și cerințelor prevăzute în 
prezentul regulament.

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Furnizorii de servicii intermediare 
se asigură că investigațiile voluntare din 
proprie inițiativă efectuate și măsurile 
adoptate în temeiul alineatului (1) sunt 
eficace și specifice. Aceste investigații din 
proprie inițiativă și măsuri trebuie însoțite 
de garanții adecvate, cum ar fi 
supravegherea umană, documentarea sau 
orice măsură suplimentară pentru a se 
asigura și a demonstra că respectivele 
investigații și măsuri sunt precise, 
nediscriminatorii, proporționale, 
transparente și nu conduc la o eliminare 
excesivă a conținutului. Furnizorii de 
servicii intermediare depun toate 
eforturile pentru a se asigura că, în cazul 
în care sunt utilizate mijloace 
automatizate, tehnologia este suficient de 
fiabilă pentru a limita cât mai mult posibil 
rata erorilor în cazul în care informațiile 
sunt considerate în mod eronat conținut 
ilegal.



Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu trebuie impusă furnizorilor de servicii 
intermediare obligația generală de 
monitorizare a informațiilor pe care 
furnizorii de servicii intermediare le 
transmit sau le stochează și nici obligația 
de a căuta în mod activ fapte sau 
circumstanțe care să indice activități 
ilegale.

1. Nu trebuie impusă furnizorilor de 
servicii intermediare obligația generală de 
monitorizare, de fapt sau de drept, prin 
mijloace automatizate sau 
neautomatizate, a informațiilor pe care 
furnizorii de servicii intermediare le 
transmit sau le stochează și nici obligația 
de a căuta în mod activ fapte sau 
circumstanțe care să indice activități ilegale 
sau de a monitoriza comportamentul 
persoanelor fizice. 

Amendamentul 140

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Furnizorii de servicii intermediare 
nu sunt obligați să utilizeze instrumente 
automatizate pentru moderarea 
conținutului sau pentru monitorizarea 
comportamentului persoanelor fizice.

Amendamentul 141

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Statele membre nu împiedică 
furnizorii de servicii intermediare să ofere 
servicii criptate de la un capăt la altul.

Amendamentul 142



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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. Statele membre nu impun 
furnizorilor de servicii intermediare nicio 
obligație generală de a limita utilizarea 
anonimă a serviciilor lor. Statele membre 
nu obligă furnizorii de servicii 
intermediare să păstreze, în mod generic 
și nediferențiat, datele cu caracter 
personal ale destinatarilor serviciilor lor. 
Orice păstrare direcționată a datelor unui 
anumit destinatar este dispusă de o 
autoritate judiciară în conformitate cu 
dreptul intern sau al Uniunii.

Amendamentul 520/rev

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1d. Fără a aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679 și 
Directivei 2002/58/CE, furnizorii fac 
eforturi rezonabile pentru a permite 
utilizarea serviciului respectiv și plata 
pentru acesta fără a colecta datele cu 
caracter personal ale destinatarului.

Amendamentul 143

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La primirea unui ordin de a acționa 
împotriva unui anumit element de conținut 
ilegal, emis de autoritățile judiciare sau 
administrative naționale relevante în 
temeiul legislației Uniunii sau al legislației 
naționale aplicabile, în conformitate cu 
legislația Uniunii, furnizorii de servicii 
intermediare trebuie să informeze, fără 

1. La primirea, printr-un canal de 
comunicații securizat, a unui ordin de a 
acționa împotriva unuia sau mai multor 
elemente specifice de conținut ilegal, emis 
de autoritățile judiciare sau administrative 
naționale relevante sau primit din partea 
acestora în temeiul legislației Uniunii sau 
al legislației naționale aplicabile, în 



întârzieri nejustificate, autoritatea care 
emite ordinul cu privire la cursul de acțiune 
dat ordinelor, precizând acțiunile luate și 
momentul în care au fost luate.

conformitate cu legislația Uniunii, 
furnizorii de servicii intermediare trebuie 
să informeze, fără întârzieri nejustificate, 
autoritatea care emite ordinul cu privire la 
cursul de acțiune dat ordinelor, precizând 
acțiunile luate și momentul în care au fost 
luate.

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a – liniuța -1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o trimitere la temeiul juridic al 
ordinului;

Amendamentul 145

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o expunere de motive care să 
explice de ce informațiile reprezintă 
conținut ilegal, făcând trimitere la 
dispoziția specifică din legislația Uniunii 
sau din legislația națională care a fost 
încălcată;

– o expunere de motive suficient de 
detaliată care să explice de ce informațiile 
reprezintă conținut ilegal, făcând trimitere 
la dispoziția specifică din legislația Uniunii 
sau din legislația națională, în 
conformitate cu dreptul Uniunii;

Amendamentul 146

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– identificarea autorității emitente, 
inclusiv data, marca temporală și 
semnătura electronică a autorității, care 
permite destinatarului să autentifice 
ordinul și datele de contact ale unei 
persoane de contact din cadrul autorității 
respective;



Amendamentul 147

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– una sau mai multe adrese uniforme 
exacte pentru localizarea resurselor (URL-
uri) și, dacă este necesar, informații 
suplimentare care să permită identificarea 
conținutului ilegal în cauză;

– indicarea clară a localizării 
electronice exacte a informațiilor 
respective, cum ar fi URL-ul exact sau 
URL-urile exacte, dacă este cazul sau 
dacă localizarea electronică exactă nu 
poate fi indicată cu precizie; una sau mai 
multe adrese uniforme exacte pentru 
localizarea resurselor (URL-uri) și, dacă 
este necesar, informații suplimentare care 
să permită identificarea conținutului ilegal 
în cauză;

Amendamentul 148

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– informații privind căile de atac 
aflate la dispoziția furnizorului serviciului 
și a destinatarului serviciului care a 
furnizat conținutul;

– informații ușor de înțeles privind 
mecanismele reparatorii aflate la dispoziția 
furnizorului serviciului și a destinatarului 
serviciului care a furnizat conținutul, 
inclusiv termenele pentru introducerea 
căii de atac;

Amendamentul 149

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– dacă este necesar și proporțional, 
decizia de a nu divulga informații privind 
eliminarea conținutului sau blocarea 
accesului la conținut din motive de 
securitate publică, cum ar fi prevenirea, 
investigarea, detectarea și urmărirea 
penală a infracțiunilor grave, dar fără a 
depăși șase săptămâni de la decizia 
respectivă;



Amendamentul 150

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) domeniul de aplicare teritorială al 
ordinului, pe baza normelor aplicabile ale 
legislației Uniunii și ale legislației 
naționale, inclusiv ale cartei, și, după caz, a 
principiilor generale de drept internațional, 
nu depășește ceea ce este strict necesar 
pentru atingerea obiectivului său;

(b) domeniul de aplicare teritorială al 
ordinului, pe baza normelor aplicabile ale 
legislației Uniunii și ale legislației 
naționale, în conformitate cu dreptul 
Uniunii, inclusiv ale cartei, și, după caz, a 
principiilor generale de drept internațional, 
nu depășește ceea ce este strict necesar 
pentru atingerea obiectivului său; 
domeniul de aplicare teritorială al 
ordinului se limitează la teritoriul statului 
membru care emite ordinul, cu excepția 
cazului în care ilegalitatea conținutului 
rezultă direct din dreptul Uniunii sau în 
care drepturile în cauză necesită un 
domeniu de aplicare teritorială mai larg, 
în conformitate cu dreptul Uniunii și cu 
dreptul internațional;

Amendamentul 151

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) ordinul este redactat în limba 
declarată de furnizor și este trimis 
punctului de contact desemnat de furnizor 
în conformitate cu articolul 10.

(c) ordinul este redactat în limba 
declarată de furnizor și este trimis 
punctului de contact desemnat de furnizor 
în conformitate cu articolul 10 sau este 
redactat într-una dintre limbile oficiale 
ale statului membru care emite ordinul 
împotriva elementului în cauză de 
conținut ilegal; în acest caz, punctul de 
contact îi poate solicita autorității 
competente să asigure traducerea în limba 
declarată de furnizor;

Amendamentul 152



Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) ordinul respectă articolul 3 din 
Directiva 2000/31/CE;

Amendamentul 153

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) dacă mai mulți furnizori de servicii 
intermediare sunt responsabili pentru 
găzduirea elementelor specifice de 
conținut ilegal, ordinul este emis pentru 
furnizorul cel mai adecvat, care are 
capacitatea tehnică și operațională de a 
acționa împotriva acestor elemente 
specifice.

Amendamentul 154

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 70, 
după consultarea comitetului, pentru a 
stabili un model și un formular specific 
pentru astfel de ordine, menționate la 
alineatul (1).

Amendamentul 155

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Furnizorii de servicii intermediare 
care au primit un ordin au dreptul la o 
cale de atac efectivă. Coordonatorul 



serviciilor digitale din statul membru de 
stabilire poate opta să intervină în numele 
furnizorului în orice cale de atac, recurs 
sau în alte proceduri legale în legătură cu 
ordinul.
Coordonatorul serviciilor digitale din 
statul membru de stabilire poate solicita 
autorității care emite ordinul să retragă 
sau să abroge ordinul sau să adapteze 
domeniul de aplicare teritorială al 
ordinului la ceea ce este strict necesar. În 
cazul în care o astfel de cerere este 
refuzată, coordonatorul serviciilor digitale 
din statul membru de stabilire are dreptul 
de a solicita anularea, încetarea sau 
ajustarea efectelor ordinului în fața 
autorităților judiciare ale statelor membre 
care emit ordinul. Aceste proceduri se 
finalizează fără întârzieri nejustificate.

Amendamentul 156

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. În cazul în care nu se poate 
conforma ordinului de eliminare, 
deoarece acesta conține erori vădite sau 
nu conține informații suficiente pentru 
executarea sa, furnizorul informează fără 
întârziere cu privire la acest lucru 
autoritatea judiciară sau administrativă 
care a emis ordinul, solicitând 
clarificările necesare.

Amendamentul 157

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. Autoritatea care emite ordinul 
transmite ordinul respectiv și informațiile 
primite de la furnizorul serviciilor 
intermediare cu privire la cursul de 



acțiune dat ordinului coordonatorului 
serviciilor digitale din statul membru al 
autorității emitente.

Amendamentul 158

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Condițiile și cerințele prevăzute la 
prezentul articol nu aduc atingere cerințelor 
prevăzute de dreptul procesual penal 
național, în conformitate cu legislația 
Uniunii.

4. Condițiile și cerințele prevăzute la 
prezentul articol nu aduc atingere cerințelor 
prevăzute de dreptul procesual penal 
național și de dreptul procesual 
administrativ, în conformitate cu legislația 
Uniunii, inclusiv cu carta. Acționând în 
conformitate cu această legislație, 
autoritățile nu depășesc ceea ce este 
necesar pentru atingerea obiectivelor 
urmărite.

Amendamentul 159

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre se asigură că 
autoritățile relevante pot, la cererea unui 
solicitant ale cărui drepturi sunt încălcate 
de conținutul ilegal, să emită împotriva 
furnizorului relevant de servicii de 
intermediare un ordin de încetare, în 
conformitate cu prezentul articol, pentru 
eliminarea sau blocarea accesului la acest 
conținut.

Amendamentul 160

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La primirea unui ordin de furnizare 
a unei anumite informații cu privire la unul 

1. La primirea, printr-un canal de 
comunicații securizat, a unui ordin de 



sau mai mulți destinatari individuali ai 
serviciului, care a fost emis de autoritățile 
judiciare sau administrative naționale 
relevante în temeiul legislației Uniunii și al 
legislației naționale aplicabile, în 
conformitate cu legislația Uniunii, 
furnizorii de servicii intermediare trebuie 
să informeze fără întârzieri nejustificate 
autoritatea emitentă a ordinului cu privire 
la primirea ordinului și la cursul de acțiune 
care s-a dat ordinului.

furnizare a unei anumite informații cu 
privire la unul sau mai mulți destinatari 
individuali ai serviciului, care a fost emis 
de autoritățile judiciare sau administrative 
naționale relevante sau a fost primit de la 
acestea în temeiul legislației Uniunii și al 
legislației naționale aplicabile, în 
conformitate cu legislația Uniunii, 
furnizorii de servicii intermediare trebuie 
să informeze fără întârzieri nejustificate 
autoritatea emitentă a ordinului cu privire 
la primirea ordinului și la cursul de acțiune 
care s-a dat ordinului.

Amendamentul 161

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – liniuța -1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– datele de identificare ale autorității 
judiciare sau administrative care emite 
ordinul și autentificarea ordinului de 
către autoritatea respectivă, inclusiv data, 
ora și semnătura electronică a autorității 
care emite ordinul de furnizare de 
informații;

Amendamentul 162

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – liniuța -1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o trimitere la temeiul juridic al 
ordinului;

Amendamentul 163

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – liniuța -1 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– indicarea clară a localizării 
electronice exacte, un nume de cont sau 



un identificator unic al destinatarului 
despre care se solicită informații;

Amendamentul 164

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o expunere de motive care explică 
scopul pentru care sunt solicitate 
informațiile și motivul pentru care cerința 
de a furniza informațiile este necesară și 
proporțională pentru a stabili dacă 
destinatarii serviciilor intermediare 
respectă normele Uniunii sau normele 
naționale aplicabile, cu excepția cazului în 
care o astfel de expunere de motive nu 
poate fi furnizată din motive legate de 
prevenirea, investigarea, depistarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor;

– o expunere de motive suficient de 
detaliată care explică scopul pentru care 
sunt solicitate informațiile și motivul 
pentru care cerința de a furniza informațiile 
este necesară și proporțională pentru a 
stabili dacă destinatarii serviciilor 
intermediare respectă normele Uniunii sau 
normele naționale aplicabile, cu excepția 
cazului în care o astfel de expunere de 
motive nu poate fi furnizată din motive 
legate de prevenirea, investigarea, 
depistarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor;

Amendamentul 165

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– în cazul în care informațiile 
solicitate constituie date cu caracter 
personal în sensul articolului 4 punctul 1 
din Regulamentul (UE) 2016/679 sau al 
articolului 3 punctul 1 din Directiva (UE) 
2016/680, o justificare a faptului că 
ordinul este în conformitate cu dreptul 
aplicabil privind protecția datelor;

Amendamentul 166

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– informații privind căile de atac – informații privind căile de atac 



aflate la dispoziția furnizorului și a 
destinatarilor serviciului în cauză;

aflate la dispoziția furnizorului și a 
destinatarilor serviciului în cauză, inclusiv 
termenele pentru introducerea căii de 
atac;

Amendamentul 167

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o indicație din care să reiasă dacă 
furnizorul ar trebui să informeze fără 
întârziere destinatarul serviciului în 
cauză, inclusiv informații cu privire la 
datele solicitate; în cazul în care se 
solicită informații în contextul 
procedurilor penale, respectiva solicitare 
de informații trebuie să fie în 
conformitate cu Directiva (UE) 2016/680, 
iar informarea destinatarului serviciului 
în cauză cu privire la solicitare poate fi 
amânată atât timp cât este necesar și 
proporțional pentru a se evita 
obstrucționarea procedurilor penale 
relevante, ținând seama de drepturile 
persoanelor suspectate și acuzate și fără a 
se aduce atingere drepturilor la apărare și 
căilor de atac efective. Cererea respectivă 
este justificată în mod corespunzător, 
specifică durata obligației de 
confidențialitate și face obiectul unei 
revizuiri periodice.

Amendamentul 168

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) ordinul este redactat în limba 
declarată de furnizor și este trimis 
punctului de contact desemnat de 
furnizorul respectiv în conformitate cu 
articolul 10.

(c) ordinul este redactat în limba 
declarată de furnizor și este trimis 
punctului de contact desemnat de 
furnizorul respectiv în conformitate cu 
articolul 10 sau este redactat într-una 
dintre limbile oficiale ale statului membru 
care emite ordinul împotriva elementului 



în cauză de conținut ilegal; în acest caz, 
punctul de contact îi poate solicita 
autorității competente să asigure 
traducerea în limba declarată de furnizor;

Amendamentul 169

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 70, după 
consultarea comitetului, pentru a stabili 
un model și un formular specific pentru 
ordinele menționate la alineatul (1).

Amendamentul 170

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Furnizorul de servicii intermediare 
care a primit un ordin are dreptul la o 
cale de atac efectivă. Acest drept include 
dreptul de a contesta ordinul în fața 
autorităților judiciare din statul membru 
al autorității emitente competente, în 
special în cazul în care un astfel de ordin 
nu respectă articolul 3 din Directiva 
2000/31/CE. Coordonatorul serviciilor 
digitale din statul membru de stabilire 
poate opta să intervină în numele 
furnizorului în orice cale de atac, recurs 
sau în alte proceduri legale în legătură cu 
ordinul.
Coordonatorul serviciilor digitale din 
statul membru de stabilire poate solicita 
autorității care emite ordinul să revoce 
sau să abroge ordinul. În cazul în care o 
astfel de cerere este refuzată, 
coordonatorul serviciilor digitale din 
statul membru de stabilire are dreptul de a 
solicita anularea, încetarea sau ajustarea 
efectelor ordinului în fața autorităților 



judiciare ale statelor membre care emit 
ordinul. Aceste proceduri se finalizează 
fără întârzieri nejustificate. 

Amendamentul 171

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. În cazul în care furnizorul nu se 
poate conforma ordinului, deoarece 
acesta conține erori vădite sau nu conține 
informații suficiente pentru a permite 
executarea sa, acesta informează fără 
întârziere autoritatea judiciară sau 
administrativă care a emis ordinul de 
furnizare de informații, solicitând 
clarificările necesare.

Amendamentul 172

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. Autoritatea care emite ordinul de 
furnizare a unei anumite informații 
transmite ordinul respectiv și informațiile 
primite de la furnizorul serviciilor 
intermediare cu privire la cursul de 
acțiune dat ordinului coordonatorului 
serviciilor digitale din statul membru al 
autorității emitente.

Amendamentul 173

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Condițiile și cerințele prevăzute la 
prezentul articol nu aduc atingere cerințelor 
prevăzute de dreptul procesual penal 
național, în conformitate cu legislația 

4. Condițiile și cerințele prevăzute la 
prezentul articol nu aduc atingere cerințelor 
prevăzute de dreptul procesual penal 
național sau de dreptul procesual 



Uniunii. administrativ, în conformitate cu legislația 
Uniunii.

Amendamentul 174

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Căi de atac efective pentru destinatarii 

serviciului
1. Destinatarii serviciului al căror 
conținut a fost eliminat conform 
articolului 8 sau cu privire la care au fost 
solicitate informații conform articolului 9 
au dreptul la căi de atac efective împotriva 
acestor ordine, inclusiv, dacă este cazul, 
la restabilirea conținutului, în cazul în 
care conținutul respectiv respectă 
condițiile generale de utilizare, însă a fost 
considerat în mod eronat ca fiind ilegal de 
către furnizorul de servicii, fără a aduce 
atingere căilor de atac disponibile în 
temeiul Directivei (UE) 2016/680 și al 
Regulamentului (UE) 2016/679. 
2. Acest drept la o cale de atac 
efectivă se exercită în fața unei autorități 
judiciare din statul membru emitent în 
conformitate cu dreptul intern și include 
posibilitatea de a contesta legalitatea 
măsurii, inclusiv necesitatea și 
proporționalitatea acesteia. 
3. Coordonatorii serviciilor digitale 
elaborează instrumente naționale și 
orientări pentru beneficiarii serviciului în 
ceea ce privește mecanismele de 
reclamații și reparatorii aplicabile pe 
teritoriul lor.

Amendamentul 175

Propunere de regulament
Capitolul III – titlu



Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligații de diligență pentru un mediu 
online transparent și sigur

Obligații de diligență pentru un mediu 
online transparent, accesibil și sigur

Amendamentul 176

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Puncte de contact Puncte de contact pentru autoritățile 
statelor membre, Comisie și comitet

Amendamentul 177

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să instituie un punct de contact unic 
care să permită comunicarea directă, prin 
mijloace electronice, cu autoritățile statelor 
membre, cu Comisia și cu comitetul 
menționat la articolul 47 în vederea 
aplicării prezentului regulament.

1. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să desemneze un punct de contact 
unic care să le permită să comunice direct, 
prin mijloace electronice, cu autoritățile 
statelor membre, cu Comisia și cu 
comitetul menționat la articolul 47 în 
vederea aplicării prezentului regulament.

Amendamentul 178

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să facă publice informațiile 
necesare pentru a identifica și a comunica 
cu ușurință cu punctele lor unice de 
contact.

2. Furnizorii de servicii intermediare 
comunică autorităților statelor membre, 
Comisiei și comitetului informațiile 
necesare pentru a identifica și a comunica 
cu ușurință cu punctele lor unice de 
contact, inclusiv numele, adresa de e-mail, 
adresa geografică și numărul de telefon, 
și se asigură că informațiile sunt 
actualizate.



Amendamentul 179

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Furnizorii de servicii intermediare 
pot stabili drept punct unic de contact în 
cadrul prezentului regulament același 
punct unic de contact desemnat în temeiul 
altor acte din dreptul Uniunii. Când 
procedează astfel, furnizorul informează 
Comisia despre această decizie.

Amendamentul 180

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Puncte de contact pentru destinatarii 

serviciilor
1. Furnizorii de servicii intermediare 
stabilesc un punct de contact unic care le 
permite destinatarilor serviciilor să 
comunice direct cu aceștia.
2. În special, furnizorii de servicii 
intermediare permit destinatarilor 
serviciilor să comunice cu aceștia prin 
furnizarea, într-un mod ușor de înțeles și 
ușor accesibil, de mijloace de comunicare 
rapide, directe și eficiente, cum ar fi 
numărul de telefon, adresele de e-mail, 
formularele electronice de contact, roboții 
de chat sau mesageria instantanee, 
precum și adresa geografică a sediului 
furnizorului de servicii intermediare. 
Furnizorii de servicii intermediare permit, 
de asemenea, destinatarilor serviciilor să 
aleagă mijloace directe de comunicare, 
care nu se pot baza în totalitate pe 
instrumente automatizate.
3. Furnizorii de servicii intermediare 
depun toate eforturile rezonabile pentru a 



garanta faptul că se alocă suficiente 
resurse umane și financiare, astfel încât 
să se asigure desfășurarea într-un mod 
rapid și eficient a comunicării menționate 
la alineatul (1).

Amendamentul 181

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii intermediare 
care nu au un sediu în Uniune, dar care 
oferă servicii în Uniune trebuie să 
desemneze în scris o persoană juridică sau 
fizică ca reprezentant legal al acestora în 
unul dintre statele membre în care 
furnizorul își oferă serviciile.

1. Furnizorii de servicii intermediare 
care nu au un sediu în Uniune, dar care 
oferă servicii în Uniune trebuie să 
desemneze în scris o persoană juridică sau 
fizică pentru a acționa ca reprezentant 
legal al acestora în unul dintre statele 
membre în care furnizorul își oferă 
serviciile.

Amendamentul 182

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să îi împuternicească pe 
reprezentanții lor legali să fie contactați în 
plus față de furnizor sau în locul acestuia 
de către autoritățile statelor membre, 
Comisie și comitet cu privire la toate 
aspectele necesare pentru primirea, 
respectarea și executarea deciziilor emise 
în legătură cu prezentul regulament. 
Furnizorii de servicii intermediare trebuie 
să îi acorde reprezentantului lor legal 
competențele și resursele necesare pentru 
ca acesta să poată să coopereze cu 
autoritățile statelor membre, cu Comisia și 
cu comitetul și să se conformeze deciziilor 
respective.

2. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să îi împuternicească pe 
reprezentanții lor legali să fie contactați în 
plus față de furnizor sau în locul acestuia 
de către autoritățile statelor membre, 
Comisie și comitet cu privire la toate 
aspectele necesare pentru primirea, 
respectarea și executarea deciziilor emise 
în legătură cu prezentul regulament. 
Furnizorii de servicii intermediare trebuie 
să îi acorde reprezentantului lor legal 
competențele necesare și resurse 
suficiente pentru a garanta cooperarea lor 
eficientă și la timp cu autoritățile statelor 
membre, cu Comisia și cu comitetul și 
pentru a se conforma oricăreia dintre 
deciziile respective.



Amendamentul 183

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să notifice numele, adresa, adresa 
de e-mail și numărul de telefon ale 
reprezentantului lor legal coordonatorului 
serviciilor digitale din statul membru în 
care își are reședința sau în care este 
stabilit reprezentantul legal. Furnizorii de 
servicii intermediare trebuie să se asigure 
că informațiile respective sunt actualizate.

4. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să notifice numele, adresa poștală, 
adresa de e-mail și numărul de telefon ale 
reprezentantului lor legal coordonatorului 
serviciilor digitale din statul membru în 
care își are reședința sau în care este 
stabilit reprezentantul legal. Furnizorii de 
servicii intermediare trebuie să se asigure 
că informațiile respective sunt actualizate. 
Coordonatorul serviciilor digitale din 
statul membru în care își are reședința 
sau în care este stabilit reprezentantul 
legal depune eforturi rezonabile pentru a 
evalua validitatea informațiilor respective, 
la primirea lor.

Amendamentul 477

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Furnizorii de servicii intermediare 
care se califică drept microîntreprinderi 
sau întreprinderi mici sau mijlocii (IMM-
uri) în sensul anexei la Recomandarea 
2003/361/CE și care nu au reușit să 
obțină serviciile unui reprezentant legal 
după un efort rezonabil pot solicita 
coordonatorului serviciilor digitale din 
statul membru în care întreprinderea 
intenționează să desemneze un 
reprezentant legal să îi ajute să 
stabilească o cooperare mai strânsă și să 
recomande soluții posibile, inclusiv 
posibilități de reprezentare colectivă.



Amendamentul 513

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să includă, în condițiile lor 
generale de utilizare, informații cu privire 
la orice restricții pe care le impun în 
legătură cu utilizarea serviciului lor în 
ceea ce privește informațiile furnizate de 
destinatarii serviciului. Informațiile 
respective trebuie să includă informații cu 
privire la politicile, procedurile, măsurile 
și instrumentele utilizate în scopul 
moderării conținutului, inclusiv procesul 
decizional algoritmic și evaluarea umană. 
Informațiile respective trebuie să fie 
prezentate într-un limbaj clar și lipsit de 
ambiguitate și trebuie puse la dispoziția 
publicului într-un format ușor accesibil.

1. Furnizorii de servicii intermediare 
aplică condiții generale de utilizare 
echitabile, nediscriminatorii și 
transparente. Furnizorii de servicii 
intermediare redactează condițiile 
generale de utilizare respective într-un 
limbaj clar, simplu, ușor de înțeles și lipsit 
de ambiguitate și le pun la dispoziția 
publicului într-un format ușor accesibil și 
citibil automat în limbile statului membru 
căruia îi este destinat serviciul respectiv. 
În condițiile lor generale de utilizare, 
furnizorii de servicii intermediare 
respectă libertatea de exprimare, 
libertatea și pluralismul mass-mediei și 
alte drepturi și libertăți fundamentale, 
astfel cum sunt consacrate în Cartă, 
precum și normele aplicabile mass-mediei 
în Uniune.

Amendamentul 186

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Furnizorii de servicii intermediare 
includ, în condițiile lor generale de 
utilizare, informații cu privire la orice 
restricții sau modificări pe care le impun 
în legătură cu utilizarea serviciului lor în 
ceea ce privește conținutul furnizat de 
destinatarii serviciului. Furnizorii de 
servicii intermediare includ și informații 
ușor accesibile despre dreptul 
destinatarilor de a înceta utilizarea 
serviciului lor. Furnizorii de servicii 
intermediare includ, de asemenea, 
informații cu privire la politicile, 
procedurile, măsurile și instrumentele 
utilizate de furnizorul serviciului 
intermediar în scopul moderării 



conținutului, inclusiv procesul decizional 
algoritmic și evaluarea umană.

Amendamentul 187

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Furnizorii de servicii intermediare 
notifică cât mai rapid posibil destinatarii 
serviciului cu privire la orice modificare 
semnificativă a condițiilor generale de 
utilizare și oferă o explicație în acest sens.

Amendamentul 188

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. În cazul în care un serviciu 
intermediar este destinat în primul rând 
minorilor sau este utilizat în mod 
predominant de către aceștia, furnizorul 
explică condițiile și restricțiile de utilizare 
a serviciului într-un mod pe care minorii 
îl pot înțelege.

Amendamentul 189

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să acționeze în mod diligent, 
obiectiv și proporțional în aplicarea și 
asigurarea respectării restricțiilor 
menționate la alineatul (1), ținând seama în 
mod corespunzător de drepturile și 
interesele legitime ale tuturor părților 
implicate, inclusiv de drepturile 
fundamentale aplicabile ale destinatarilor 
serviciului, astfel cum sunt consacrate în 

2. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să acționeze în mod echitabil, 
transparent, coerent, diligent, prompt, 
nearbitrar, nediscriminatoriu și 
proporțional în aplicarea și asigurarea 
respectării restricțiilor menționate la 
alineatul (1), ținând seama în mod 
corespunzător de drepturile și interesele 
legitime ale tuturor părților implicate, 
inclusiv de drepturile fundamentale 



cartă. aplicabile ale destinatarilor serviciului, 
astfel cum sunt consacrate în cartă.

Amendamentul 190

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Furnizorii de servicii intermediare 
prezintă destinatarilor serviciilor un 
rezumat concis, ușor accesibil și citibil 
automat al condițiilor generale de 
utilizare, redactat într-un limbaj clar, ușor 
de înțeles și lipsit de ambiguitate. 
Rezumatul respectiv identifică 
principalele elemente ale cerințelor de 
informare, inclusiv posibilitatea de a 
renunța cu ușurință la clauzele opționale 
și căile de atac și mecanismele reparatorii 
disponibile.

Amendamentul 191

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Furnizorii de servicii intermediare 
pot utiliza elemente grafice, cum ar fi 
pictograme sau imagini, pentru a ilustra 
principalele elemente ale cerințelor de 
informare.

Amendamentul 192

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Platformele online foarte mari, 
astfel cum sunt definite la articolul 25, își 
publică condițiile generale de utilizare în 
limbile oficiale ale tuturor statelor 



membre în care își oferă serviciile.

Amendamentul 193

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. Furnizorii de servicii intermediare 
nu solicită altor destinatari ai serviciului 
în afară de comercianți să își facă publică 
identitatea juridică pentru a utiliza 
serviciul.

Amendamentul 538

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2e. Condițiile generale de utilizare ale 
furnizorilor de servicii intermediare 
respectă principiile esențiale ale 
drepturilor fundamentale, astfel cum sunt 
consacrate în cartă.

Amendamentul 539

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2f. Clauzele care nu sunt conforme cu 
prezentul articol nu sunt obligatorii 
pentru destinatari.

Amendamentul 194

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă



Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să publice, cel puțin o dată pe an, 
rapoarte clare, ușor de înțeles și detaliate 
cu privire la orice moderare a conținutului 
pe care au efectuat-o în cursul perioadei 
relevante. Rapoartele respective trebuie să 
includă, în special, în funcție de cazurile 
aplicabile, informații privind următoarele 
aspecte:

1. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să publice într-un format 
standardizat și citibil automat și într-un 
mod ușor accesibil, cel puțin o dată pe an, 
rapoarte clare, ușor de înțeles și detaliate 
cu privire la orice moderare a conținutului 
pe care au efectuat-o în cursul perioadei 
relevante. Rapoartele respective trebuie să 
includă, în special, în funcție de cazurile 
aplicabile, informații privind următoarele 
aspecte:

Amendamentul 195

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul de ordine primite de la 
autoritățile statelor membre, clasificate în 
funcție de tipul de conținut ilegal în cauză, 
inclusiv ordinele emise în conformitate cu 
articolele 8 și 9, precum și timpul mediu 
necesar pentru a întreprinde acțiunea 
indicată în ordinele respective;

(a) numărul de ordine primite de la 
autoritățile statelor membre, clasificate în 
funcție de tipul de conținut ilegal în cauză, 
inclusiv ordinele emise în conformitate cu 
articolele 8 și 9, precum și timpul mediu 
necesar pentru a informa autoritatea care 
emite ordinul despre primirea acestuia și 
despre cursul de acțiune dat ordinului;

Amendamentul 196

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) atunci când este cazul, numărul 
complet de moderatori de conținut alocați 
pentru fiecare limbă oficială a fiecărui 
stat membru și o descriere calitativă a 
modului în care sunt sau nu utilizate 
instrumente automatizate de moderare a 
conținutului în fiecare limbă oficială;

Amendamentul 197



Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numărul notificărilor transmise în 
conformitate cu articolul 14, clasificate în 
funcție de tipul de presupus conținut ilegal 
în cauză, orice acțiune întreprinsă în urma 
notificărilor, făcând distincție între 
acțiunile întreprinse în temeiul legii sau al 
condițiilor generale de utilizare ale 
furnizorului, precum și timpul mediu 
necesar pentru a întreprinde acțiunea;

(b) numărul notificărilor transmise în 
conformitate cu articolul 14, clasificate în 
funcție de tipul de presupus conținut ilegal 
în cauză, numărul notificărilor transmise 
de notificatori de încredere, orice acțiune 
întreprinsă în urma notificărilor, făcând 
distincție între acțiunile întreprinse în 
temeiul legii sau al condițiilor generale de 
utilizare ale furnizorului, precum și timpul 
mediu și median necesar pentru a 
întreprinde acțiunea; furnizorii de servicii 
intermediare pot adăuga informații 
suplimentare despre motivele care 
determină timpul mediu necesar pentru a 
întreprinde acțiunea;

Amendamentul 198

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) moderarea conținutului efectuată 
din propria inițiativă a furnizorilor, inclusiv 
numărul și tipul de măsuri luate care 
afectează disponibilitatea, vizibilitatea și 
accesibilitatea informațiilor furnizate de 
destinatarii serviciului și capacitatea 
destinatarilor de a furniza informații, 
clasificate în funcție de tipul de motiv și de 
temeiul în baza căruia au fost luate 
măsurile respective;

(c) informații semnificative și 
cuprinzătoare despre moderarea 
conținutului efectuată din propria inițiativă 
a furnizorilor, inclusiv utilizarea unor 
instrumente automatizate, numărul și tipul 
de măsuri luate care afectează 
disponibilitatea, vizibilitatea și 
accesibilitatea informațiilor furnizate de 
destinatarii serviciului și capacitatea 
destinatarilor de a furniza informații, 
clasificate în funcție de tipul de motiv și de 
temeiul în baza căruia au fost luate 
măsurile respective, precum și, atunci 
când este cazul, măsurile luate pentru a 
furniza cursuri de formare și asistență 
membrilor personalului care desfășoară 
activități de moderare de conținut, și 
pentru a garanta că conținutul care nu 
presupune o infracțiune nu este afectat;



Amendamentul 199

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) numărul de plângeri primite prin 
intermediul sistemului intern de soluționare 
a plângerilor menționat la articolul 17, 
temeiul plângerilor respective, deciziile 
luate cu privire la plângerile respective, 
timpul mediu necesar pentru luarea 
deciziilor respective și numărul de cazuri 
în care deciziile respective au fost anulate.

(d) numărul de plângeri primite prin 
intermediul sistemului intern de soluționare 
a plângerilor menționat la articolul 17, 
temeiul plângerilor respective, deciziile 
luate cu privire la plângerile respective, 
timpul mediu și median necesar pentru 
luarea deciziilor respective și numărul de 
cazuri în care deciziile respective au fost 
anulate.

Amendamentul 200

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Informațiile furnizate sunt 
prezentate pentru fiecare stat membru în 
care sunt oferite serviciile și pentru 
Uniune per ansamblu.

Amendamentul 201

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Alineatul (1) nu se aplică 
furnizorilor de servicii intermediare care 
pot fi considerate microîntreprinderi sau 
întreprinderi mici în sensul anexei la 
Recomandarea 2003/361/CE.

2. Alineatul (1) nu se aplică 
furnizorilor de servicii intermediare care 
pot fi considerați microîntreprinderi sau 
întreprinderi mici în sensul anexei la 
Recomandarea 2003/361/CE și care, în 
același timp, nu pot fi considerați 
platforme online foarte mari.

Amendamentul 202

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)



Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Proiectarea și organizarea interfețelor 

online
1. Furnizorii de servicii intermediare 
nu utilizează structura, funcția sau modul 
de operare a interfeței lor online sau a 
oricărei părți a acesteia pentru a denatura 
sau a afecta capacitatea destinatarilor 
serviciilor de a lua o decizie sau de a face 
o alegere în mod liber, autonom și în 
cunoștință de cauză. În special, furnizorii 
de servicii intermediare:
(a) nu oferă o evidențiere vizuală mai 
mare niciunei opțiuni de consimțământ 
când solicită destinatarului serviciului să 
ia o decizie;
(b) nu solicită în mod repetat ca un 
destinatar al serviciului să își dea 
consimțământul pentru prelucrarea 
datelor, atunci când un astfel de 
consimțământ a fost refuzat, în temeiul 
articolului 7 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) 2016/679, indiferent 
de sfera de aplicare sau de scopul 
prelucrării respective, în special prin 
prezentarea unei ferestre pop-up care 
afectează experiența utilizatorului;
(c) nu îndeamnă un destinatar al 
serviciului să modifice o setare sau 
configurare a serviciului după ce 
destinatarul și-a exprimat deja opțiunea;
(d) nu fac procedura de încheiere a 
serviciului semnificativ mai dificilă decât 
procedura de înregistrare pentru acesta; 
sau
(e) nu solicită consimțământul în 
cazul în care destinatarul serviciului își 
exercită dreptul de opoziție prin mijloace 
automatizate, utilizând specificații 
tehnice, în conformitate cu articolul 21 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
2016/679.
Prezentul alineat nu aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679.



2. Comisia este împuternicită să 
adopte un act delegat pentru a actualiza 
lista practicilor menționate la 
alineatul (1).
3. Dacă este cazul, furnizorii de 
servicii intermediare își adaptează 
caracteristicile de proiectare pentru a 
asigura un nivel ridicat de 
confidențialitate, siguranță și securitate 
pentru minori de la stadiul conceperii.

Amendamentul 203

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Mecanismele menționate la 
alineatul (1) trebuie să fie de așa natură 
încât să faciliteze transmiterea de notificări 
suficient de precise și justificate în mod 
corespunzător, în baza cărora un operator 
economic diligent să poată identifica 
ilegalitatea conținutului în cauză. În acest 
scop, furnizorii trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a permite și a facilita 
transmiterea de notificări care să conțină 
toate elementele următoare:

2. Mecanismele menționate la 
alineatul (1) trebuie să fie de așa natură 
încât să faciliteze transmiterea de notificări 
suficient de precise și justificate în mod 
corespunzător. În acest scop, furnizorii 
trebuie să ia măsurile necesare pentru a 
permite și a facilita transmiterea de 
notificări valabile care să conțină toate 
elementele următoare:

Amendamentul 204

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) dacă este posibil, dovezi care să 
susțină afirmația;

Amendamentul 205

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b



Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o indicație clară a localizării 
electronice a informațiilor respective, în 
special URL-ul sau URL-urile exacte și, 
dacă este necesar, informații suplimentare 
care să permită identificarea conținutului 
ilegal;

(b) în cazuri relevante, o indicație 
clară a localizării electronice exacte a 
informațiilor respective, de exemplu URL-
ul sau URL-urile exacte sau, dacă este 
necesar, informații suplimentare care să 
permită identificarea conținutului ilegal, în 
funcție de tipul de conținut și tipul 
specific de serviciu de găzduire;

Amendamentul 206

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Notificările care includ elementele 
menționate la alineatul (2) trebuie 
considerate ca reprezentând luare la 
cunoștință sau conștientizare efective în 
sensul articolului 5 în ceea ce privește 
informațiile specifice în cauză.

3. Notificările care includ elementele 
menționate la alineatul (2), pe baza cărora 
un furnizor de servicii de găzduire 
diligent poate să stabilească ilegalitatea 
conținutului în cauză fără a realiza o 
analiză juridică sau faptică, trebuie 
considerate ca reprezentând luare la 
cunoștință sau conștientizare efective în 
sensul articolului 5 în ceea ce privește 
informațiile specifice în cauză.

Amendamentul 207

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Informațiile care au făcut obiectul 
unei notificări rămân accesibile atât timp 
cât evaluarea legalității lor este încă în 
curs, fără a aduce atingere dreptului 
furnizorilor de servicii de găzduire de a-și 
aplica condițiile generale de utilizare. 
Furnizorii de servicii de găzduire nu sunt 
trași la răspundere pentru neeliminarea 
informațiilor notificate pe durata 
evaluării legalității.



Amendamentul 208

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care notificarea conține 
numele și adresa de e-mail ale persoanei 
fizice sau ale entității care a transmis-o, 
furnizorul de servicii de găzduire trebuie să 
trimită imediat persoanei fizice sau entității 
respective o confirmare de primire a 
notificării.

4. În cazul în care notificarea conține 
numele și adresa de e-mail ale persoanei 
fizice sau ale entității care a transmis-o, 
furnizorul de servicii de găzduire trebuie să 
trimită fără întârzieri nejustificate 
persoanei fizice sau entității respective o 
confirmare de primire a notificării.

Amendamentul 209

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. De asemenea, furnizorul trebuie să 
notifice fără întârzieri nejustificate 
persoanei fizice sau entității respective 
decizia pe care a luat-o în legătură cu 
informațiile la care se referă notificarea, 
oferind informații cu privire la căile de atac 
posibile în legătură cu decizia respectivă.

5. De asemenea, furnizorul trebuie să 
notifice fără întârzieri nejustificate 
persoanei fizice sau entității respective 
acțiunea pe care a întreprins-o în legătură 
cu informațiile la care se referă notificarea, 
oferind informații cu privire la căile de atac 
posibile.

Amendamentul 210

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Trebuie garantată anonimitatea 
persoanelor care au transmis o notificare 
în raport cu destinatarul serviciului care a 
furnizat conținutul, cu excepția cazurilor 
de presupuse încălcări ale drepturilor 
personalității sau ale drepturilor de 
proprietate intelectuală.

Amendamentul 211



Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Furnizorii de servicii de găzduire 
trebuie să prelucreze toate notificările pe 
care le primesc în temeiul mecanismelor 
menționate la alineatul (1) și trebuie să ia 
decizii cu privire la informațiile la care se 
referă notificările, în timp util, cu diligență 
și obiectivitate. În cazul în care utilizează 
mijloace automatizate pentru prelucrare 
sau luarea deciziilor, furnizorii de servicii 
de găzduire trebuie să includă informații cu 
privire la utilizarea unor astfel de mijloace 
în notificarea menționată la alineatul (4).

6. Furnizorii de servicii de găzduire 
trebuie să prelucreze toate notificările pe 
care le primesc în temeiul mecanismelor 
menționate la alineatul (1) și trebuie să ia 
decizii cu privire la informațiile la care se 
referă notificările, în timp util, cu diligență, 
în mod nediscriminatoriu și nearbitrar. În 
cazul în care utilizează mijloace 
automatizate pentru prelucrare sau luarea 
deciziilor, furnizorii de servicii de găzduire 
trebuie să includă informații cu privire la 
utilizarea unor astfel de mijloace în 
notificarea menționată la alineatul (4). 
Dacă furnizorul nu are nicio capacitate 
tehnică, operațională sau contractuală de 
a acționa împotriva unor elemente 
specifice de conținut ilegal, acesta poate 
transmite o notificare furnizorului care 
are control direct asupra elementelor 
specifice de conținut ilegal, informând 
totodată persoana sau entitatea care face 
notificarea și coordonatorul serviciilor 
digitale relevant.

Amendamentul 212

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care un furnizor de 
servicii de găzduire decide să elimine 
anumite informații furnizate de destinatarii 
serviciului sau să blocheze accesul la 
acestea, indiferent de mijloacele utilizate 
pentru detectarea, identificarea, eliminarea 
informațiilor respective sau blocarea 
accesului la acestea și de motivul deciziei 
în acest sens, furnizorul de servicii de 
găzduire trebuie să informeze destinatarul 
cu privire la decizie cel târziu în momentul 
eliminării informațiilor sau al blocării 
accesului la acestea și trebuie să prezinte o 
expunere de motive clară și specifică cu 

1. În cazul în care un furnizor de 
servicii de găzduire decide să elimine sau 
să retrogradeze anumite informații 
furnizate de destinatarii serviciului, să 
blocheze accesul la acestea sau să impună 
alte măsuri în privința lor, indiferent de 
mijloacele utilizate pentru detectarea, 
identificarea, eliminarea informațiilor 
respective sau blocarea accesului la acestea 
și de motivul deciziei în acest sens, 
furnizorul de servicii de găzduire trebuie să 
informeze destinatarul cu privire la decizie 
cel târziu în momentul eliminării 
informațiilor sau al blocării accesului la 



privire la decizia respectivă. acestea și trebuie să prezinte o expunere de 
motive clară și specifică cu privire la 
decizia respectivă. 

Această obligație nu se aplică în cazul în 
care conținutul este un conținut comercial 
de mare amploare de natură să inducă în 
eroare sau în cazul în care unei autorități 
judiciare sau de aplicare a legii i s-a 
solicitat să nu informeze destinatarul din 
cauza unei anchete penale în curs până la 
finalizarea cercetărilor penale.

Amendamentul 213

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) trebuie să menționeze dacă decizia 
implică eliminarea informațiilor sau 
blocarea accesului la informații și, dacă 
este cazul, domeniul de aplicare teritorială 
al blocării accesului;

(a) trebuie să menționeze dacă 
acțiunea implică eliminarea informațiilor, 
retrogradarea acestora, blocarea accesului 
la acestea sau impune alte măsuri în 
privința lor și, dacă este cazul, domeniul 
de aplicare teritorială al acțiunii și durata 
acesteia, inclusiv, dacă acțiunea a fost 
întreprinsă în temeiul articolului 14, o 
explicație a motivului pentru care 
acțiunea nu a depășit ceea ce era strict 
necesar pentru a-și atinge obiectivul;

Amendamentul 214

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) faptele și circumstanțele care au 
fost avute în vedere în luarea deciziei, 
inclusiv, după caz, trebuie să se 
menționeze dacă decizia a fost luată ca 
urmare a unei notificări transmise în 
conformitate cu articolul 14;

(b) faptele și circumstanțele care au 
fost avute în vedere la întreprinderea 
acțiunii, inclusiv, după caz, trebuie să se 
menționeze dacă acțiunea a fost 
întreprinsă ca urmare a unei notificări 
transmise în conformitate cu articolul 14 
sau pe baza unor investigații voluntare 
din proprie inițiativă sau în urma unui 
ordin emis în conformitate cu articolul 8 
și, după caz, identitatea notificatorului;



Amendamentul 215

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) după caz, informații privind 
utilizarea mijloacelor automatizate în 
procesul decizional, precizând inclusiv 
dacă decizia a fost luată în privința 
conținutului detectat sau identificat prin 
mijloace automatizate;

(c) după caz, informații privind 
utilizarea mijloacelor automatizate la 
întreprinderea acțiunii, precizând inclusiv 
dacă acțiunea a fost întreprinsă în privința 
conținutului detectat sau identificat prin 
mijloace automatizate;

Amendamentul 216

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care decizia se referă la 
un presupus conținut ilegal, o trimitere la 
temeiul juridic pe care se bazează și 
explicarea motivelor pentru care se 
consideră că informațiile sunt ilegale în 
baza respectivului temei;

(d) în cazul în care acțiunea se referă 
la un presupus conținut ilegal, o trimitere la 
temeiul juridic pe care se bazează și 
explicarea motivelor pentru care se 
consideră că informațiile sunt ilegale în 
baza respectivului temei;

Amendamentul 217

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în cazul în care temeiul deciziei este 
presupusa incompatibilitate a informațiilor 
cu condițiile generale de utilizare ale 
furnizorului, o trimitere la temeiul 
contractual invocat și explicarea motivelor 
pentru care se consideră că informațiile 
sunt incompatibile în baza respectivului 
temei;

(e) în cazul în care temeiul acțiunii 
este presupusa incompatibilitate a 
informațiilor cu condițiile generale de 
utilizare ale furnizorului, o trimitere la 
temeiul contractual invocat și explicarea 
motivelor pentru care se consideră că 
informațiile sunt incompatibile în baza 
respectivului temei;

Amendamentul 218



Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informații privind căile de atac la 
care poate recurge destinatarul serviciului 
în ceea ce privește decizia, în special 
mecanismele interne de soluționare a 
plângerilor, soluționarea extrajudiciară a 
litigiilor și căile de atac judiciare.

(f) informații clare și ușor de utilizat 
privind căile de atac la care poate recurge 
destinatarul serviciului în ceea ce privește 
acțiunea, în special, atunci când este 
cazul, mecanismele interne de soluționare 
a plângerilor, soluționarea extrajudiciară a 
litigiilor și căile de atac judiciare.

Amendamentul 219

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Furnizorii de servicii de găzduire 
trebuie să publice deciziile și expunerile de 
motive menționate la alineatul (1) într-o 
bază de date accesibilă publicului, 
gestionată de Comisie. Informațiile 
respective nu trebuie să conțină date cu 
caracter personal.

4. Furnizorii de servicii de găzduire 
trebuie să publice cel puțin o dată pe an 
acțiunile și expunerile de motive 
menționate la alineatul (1) într-o bază de 
date accesibilă publicului, citibilă automat 
și gestionată și publicată de Comisie. 
Informațiile respective nu trebuie să 
conțină date cu caracter personal.

Amendamentul 220

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Notificarea suspiciunilor de infracțiuni

1. În cazul în care un furnizor de 
servicii de găzduire are cunoștință de 
orice informație care dă naștere unei 
suspiciuni că a avut loc, are loc sau este 
planificată să aibă loc o infracțiune gravă 
care presupune o amenințare iminentă la 
adresa vieții sau a siguranței persoanelor, 
furnizorul respectiv informează cu 
promptitudine autoritățile de aplicare a 
legii sau autoritățile judiciare ale statului 



membru sau ale statelor membre în cauză 
cu privire la suspiciunea sa și transmite, 
la cererea acestora, toate informațiile 
pertinente de care dispune.
2.  Dacă furnizorul de servicii de 
găzduire nu poate identifica cu o 
certitudine rezonabilă statul membru în 
cauză, furnizorul de servicii de găzduire 
informează autoritățile de aplicare a legii 
din statul membru în care este stabilit sau 
în care se află reprezentantul său legal și 
poate informa Europol. 
În sensul prezentului articol, statul 
membru în cauză este statul membru în 
care se suspectează că a avut loc, are loc 
sau este planificată să aibă loc 
infracțiunea ori statul membru în care își 
are reședința sau se află infractorul 
prezumat ori statul membru în care își are 
reședința sau se află victima infracțiunii 
prezumate. În sensul prezentului articol, 
statele membre notifică Comisiei lista 
autorităților sale competente de aplicare a 
legii sau a autorităților sale judiciare 
competente. 
3. Cu excepția cazului în care 
primește alte instrucțiuni de la autoritatea 
informată, furnizorul de servicii de 
găzduire elimină sau dezactivează 
conținutul.
4. Informațiile obținute de o 
autoritate judiciară sau de aplicare a legii 
dintr-un stat membru în conformitate cu 
alineatul (1) nu sunt folosite în alte 
scopuri decât cele legate în mod direct de 
infracțiunea gravă notificată.
5. Comisia adoptă un act de punere 
în aplicare care stabilește un format 
pentru notificările prevăzute la alineatul 
(1).

Amendamentul 221

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1



Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta secțiune nu se aplică platformelor 
online care pot fi considerate 
microîntreprinderi sau întreprinderi mici în 
sensul anexei la Recomandarea 
2003/361/CE.

1. Prezenta secțiune nu se aplică 
platformelor online care pot fi considerate 
microîntreprinderi sau întreprinderi mici în 
sensul anexei la Recomandarea 
2003/361/CE și care nu pot fi considerate 
platforme online foarte mari, astfel cum 
sunt definite la articolul 25 din prezentul 
regulament.
2. Furnizorii de servicii intermediare 
pot depune o cerere, însoțită de o 
justificare, pentru o derogare de la 
cerințele prevăzute în prezenta secțiune, 
cu condiția ca aceștia:

(a) să nu prezinte riscuri sistemice 
semnificative și să aibă o expunere 
limitată la conținutul ilegal; și
(b) să poată fi considerați drept non-
profit sau să poată fi considerați 
întreprinderi mijlocii în sensul anexei la 
Recomandarea 2003/361/CE.
3. Cererea se transmite 
coordonatorului serviciilor digitale din 
țara de stabilire, care efectuează o 
evaluare preliminară. Coordonatorul 
serviciilor digitale din țara de stabilire 
transmite Comisiei cererea însoțită de 
evaluarea sa și, dacă este cazul, o 
recomandare privind decizia Comisiei. 
Comisia examinează cererea în cauză și, 
după consultarea comitetului, poate 
acorda o derogare totală sau parțială de la 
cerințele prezentei secțiuni. 
4. În cazul în care Comisia acordă o 
astfel de derogare, aceasta monitorizează 
utilizarea derogării de către furnizorul de 
servicii intermediare pentru a se asigura 
că sunt respectate condițiile de utilizare a 
derogării.
5. La cererea comitetului, a 
coordonatorului serviciilor digitale din 
țara de stabilire ori a furnizorului, sau din 
proprie inițiativă, Comisia poate revizui 
sau revoca derogarea în totalitate sau 
parțial.



6. Comisia ține o listă a tuturor 
derogărilor acordate și a condițiilor 
aferente și o pune la dispoziția publicului.
7. Comisia este împuternicită să 
adopte un act delegat în conformitate cu 
articolul 69 în ceea ce privește procesul și 
procedura de punere în aplicare a 
sistemului de derogare în legătură cu 
prezentul articol. 

Amendamentul 222

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deciziile de eliminare a 
informațiilor sau de blocare a accesului la 
informații;

(a) deciziile de eliminare sau de 
retrogradare a informațiilor, de blocare a 
accesului la acestea sau de impunere a 
altor măsuri care limitează vizibilitatea, 
disponibilitatea sau accesibilitatea 
informațiilor;

Amendamentul 223

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) deciziile de suspendare sau sistare a 
furnizării serviciului, integral sau parțial, 
către destinatari;

(b) deciziile de suspendare sau sistare 
ori de limitare a furnizării serviciului, 
integral sau parțial, către destinatari;

Amendamentul 224

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) deciziile de restricționare a 
posibilității de monetizare a conținutului 
furnizat de destinatari.



Amendamentul 225

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Perioada de cel puțin șase luni 
prevăzută la alineatul (1) se consideră că 
începe în ziua în care destinatarul 
serviciului este informat cu privire la 
decizie în conformitate cu articolul 15.

Amendamentul 226

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Platformele online trebuie să se 
asigure că sistemele lor interne de 
soluționare a plângerilor sunt ușor de 
accesat, ușor de utilizat și că permit și 
facilitează depunerea de plângeri suficient 
de precise și justificate în mod 
corespunzător.

2. Platformele online trebuie să se 
asigure că sistemele lor interne de 
soluționare a plângerilor sunt ușor de 
accesat, ușor de utilizat, inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități și minori, și 
nediscriminatorii, precum și că permit și 
facilitează depunerea de plângeri suficient 
de precise și justificate în mod 
corespunzător. Platformele online 
stabilesc normele de procedură ale 
sistemului lor intern de tratare a 
plângerilor în cadrul condițiilor lor 
generale de utilizare, într-un mod clar, 
ușor de înțeles și ușor accesibil. 

Amendamentul 227

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Platformele online trebuie să trateze 
plângerile depuse prin intermediul 
sistemului lor intern de soluționare a 
plângerilor în timp util, în mod diligent și 
obiectiv. În cazul în care o plângere conține 
motive suficiente pentru ca platforma 
online să considere că informațiile la care 

3. Platformele online trebuie să trateze 
plângerile depuse prin intermediul 
sistemului lor intern de soluționare a 
plângerilor în timp util, în mod 
nediscriminatoriu, diligent și nearbitrar și 
în termen de zece zile lucrătoare de la 
data la care platforma online a primit 



se referă plângerea nu sunt ilegale și nu 
sunt incompatibile cu condițiile generale de 
utilizare ale platformei sau conține 
informații care indică faptul că 
comportamentul reclamantului nu justifică 
suspendarea sau sistarea serviciului ori 
suspendarea sau închiderea contului, 
platforma online trebuie să anuleze decizia 
menționată la alineatul (1) fără întârzieri 
nejustificate.

plângerea. În cazul în care o plângere 
conține motive suficiente pentru ca 
platforma online să considere că 
informațiile la care se referă plângerea nu 
sunt ilegale și nu sunt incompatibile cu 
condițiile generale de utilizare ale 
platformei sau conține informații care 
indică faptul că comportamentul 
reclamantului nu justifică suspendarea sau 
sistarea serviciului ori suspendarea sau 
închiderea contului, platforma online 
trebuie să anuleze decizia menționată la 
alineatul (1) fără întârzieri nejustificate.

Amendamentul 228

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Platformele online trebuie să se 
asigure că deciziile menționate la alineatul 
(4) nu sunt luate exclusiv prin mijloace 
automatizate.

5. Platformele online trebuie să se 
asigure că destinatarilor serviciului li se 
oferă posibilitatea, atunci când este 
necesar, de a contacta un interlocutor 
uman în momentul depunerii plângerii și 
că deciziile menționate la alineatul (4) nu 
sunt luate exclusiv prin mijloace 
automatizate. Platforma online se asigură 
că deciziile sunt luate de personal 
calificat.

Amendamentul 229

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Destinatarii serviciului au 
posibilitatea de a recurge la căi de atac 
rapide în conformitate cu legislația 
statelor membre în cauză.

Amendamentul 230

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă



Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Destinatarii serviciului cărora li se 
adresează deciziile menționate la 
articolul 17 alineatul (1) au dreptul de a 
opta pentru orice modalitate extrajudiciară 
de soluționare a litigiilor care a fost 
certificată în conformitate cu alineatul (2) 
în vederea soluționării litigiilor legate de 
deciziile respective, inclusiv a plângerilor 
care nu au putut fi soluționate prin 
intermediul sistemului intern de soluționare 
a plângerilor menționat la articolul 
respectiv. Platformele online trebuie să 
colaboreze cu bună credință cu 
organismul ales în vederea soluționării 
litigiului și au obligația de a respecta 
decizia luată de organismul respectiv.

1. Destinatarii serviciului cărora li se 
adresează deciziile menționate la 
articolul 17, luate de platforma online pe 
motiv că informațiile furnizate de către 
destinatari reprezintă conținut ilegal sau 
sunt incompatibile cu condițiile sale 
generale de utilizare, au dreptul de a opta 
pentru orice organism extrajudiciar de 
soluționare a litigiilor care a fost certificat 
în conformitate cu alineatul (2) în vederea 
soluționării litigiilor legate de deciziile 
respective, inclusiv a plângerilor care nu au 
putut fi soluționate prin intermediul 
sistemului intern de soluționare a 
plângerilor menționat la articolul respectiv.

Amendamentul 231

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Ambele părți colaborează cu bună-
credință cu organismul certificat extern și 
independent, ales pentru soluționarea 
litigiului, și au obligația de a respecta 
decizia luată de organismul respectiv. 
Posibilitatea de a alege orice organism 
extrajudiciar de soluționare a litigiilor 
este ușor accesibilă pe interfața online a 
platformei online, în mod clar și ușor de 
utilizat.

Amendamentul 232

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Coordonatorul serviciilor digitale 
din statul membru în care este stabilit 
organismul de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor trebuie să certifice respectivul 

2. Coordonatorul serviciilor digitale 
din statul membru în care este stabilit 
organismul de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor trebuie, la cererea organismului 



organism, la cererea organismului în 
cauză, dacă organismul a demonstrat că 
îndeplinește toate condițiile următoare:

în cauză, să certifice respectivul organism 
pentru o perioadă de maximum trei ani, 
care poate fi reînnoită, dacă organismul și 
persoanele responsabile pentru 
organismul extrajudiciar de soluționare a 
litigiilor au demonstrat că acesta 
îndeplinește toate condițiile următoare:

Amendamentul 233

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este imparțial și independent de 
platformele online și de destinatarii 
serviciului furnizat de platformele online;

(a) este independent, inclusiv din 
punct de vedere financiar, și imparțial 
față de platformele online, de destinatarii 
serviciului furnizat de platformele online și 
de persoanele fizice sau entitățile care au 
depus notificări;

Amendamentul 234

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) membrii săi sunt remunerați într-o 
manieră care nu are legătură cu 
rezultatul procedurii;

Amendamentul 235

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) persoanele fizice responsabile de 
soluționarea litigiilor se angajează să nu 
lucreze pentru platforma online sau 
pentru o organizație profesională ori o 
asociație de întreprinderi din care face 
parte platforma online pentru o perioadă 
de trei ani după ce mandatul lor în cadrul 
organismului s-a încheiat și nu trebuie să 



fi lucrat pentru o astfel de organizație 
timp de doi ani înainte de asumarea 
acestui rol;

Amendamentul 236

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se poate avea acces cu ușurință la 
procesul de soluționare a litigiilor prin 
intermediul tehnologiei comunicațiilor 
electronice;

(c) se poate avea acces cu ușurință la 
procesul de soluționare a litigiilor, inclusiv 
de către persoanele cu dizabilități, prin 
intermediul tehnologiei comunicațiilor 
electronice și acesta oferă posibilitatea de 
a depune o plângere și documentele 
justificative necesare online;

Amendamentul 237

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) procesul de soluționare a litigiilor 
se derulează în conformitate cu norme de 
procedură clare și echitabile.

(e) procesul de soluționare a litigiilor 
se derulează în conformitate cu norme de 
procedură clare și echitabile, care sunt 
vizibile în mod clar și accesibile cu 
ușurință publicului.

Amendamentul 238

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Coordonatorul serviciilor digitale 
reevaluează anual dacă organismul 
certificat de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor îndeplinește în continuare 
condițiile menționate la alineatul (2). 
Dacă nu le îndeplinește, coordonatorul 
serviciilor digitale revocă statutul 
organismului de soluționare 



extrajudiciară a litigiilor.

Amendamentul 239

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Coordonatorul serviciilor digitale 
elaborează o dată la doi ani un raport 
care prezintă numărul de plângeri primite 
anual de către organismul de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor, rezultatele 
deciziilor adoptate și orice probleme 
sistematice sau sectoriale identificate, 
precum și durata medie de soluționare a 
litigiilor. În special, raportul:
(a) identifică bunele practici ale 
organismelor de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor;
(b) prezintă, atunci când este cazul, 
orice deficiențe, sprijinite prin statistici, 
care împiedică funcționarea organismelor 
de soluționare extrajudiciară a litigiilor 
atât pentru litigiile interne, cât și pentru 
cele transfrontaliere;
(c) face, după caz, recomandări 
privind modul în care funcționarea 
organismelor de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor poate deveni mai 
eficientă și eficace.

Amendamentul 240

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Organismele certificate de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor 
încheie procedurile de soluționare a 
litigiilor într-un termen rezonabil și nu 
mai târziu de 90 de zile calendaristice de 
la data la care organismul certificat a 
primit reclamația. Procedura se consideră 
încheiată la data la care organismul 



certificat a pus la dispoziție decizia 
procedurii extrajudiciare de soluționare a 
litigiilor.

Amendamentul 241

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care organismul dă 
câștig de cauză destinatarului serviciului, 
platforma online trebuie să ramburseze 
destinatarului eventualele taxe și alte 
cheltuieli rezonabile pe care destinatarul le-
a plătit sau pe care trebuie să le plătească 
în legătură cu soluționarea litigiului. În 
cazul în care organismul dă câștig de cauză 
platformei online, destinatarul nu trebuie să 
fie obligat să ramburseze eventualele taxe 
sau alte cheltuieli pe care platforma online 
le-a plătit sau pe care trebuie să le 
plătească în legătură cu soluționarea 
litigiului.

3. În cazul în care organismul dă 
câștig de cauză destinatarului serviciului, 
persoanelor sau entităților mandatate în 
temeiul articolului 68 care au transmis 
notificări, platforma online trebuie să 
ramburseze destinatarului eventualele taxe 
și alte cheltuieli rezonabile pe care 
destinatarul, persoanele sau entitățile care 
au transmis notificări le-au plătit sau pe 
care trebuie să le plătească în legătură cu 
soluționarea litigiului. În cazul în care 
organismul dă câștig de cauză platformei 
online și organismul nu constată că 
destinatarul a acționat cu rea-credință în 
cadrul litigiului, destinatarul sau 
persoanele sau entitățile care au transmis 
notificări nu trebuie să fie obligate să 
ramburseze eventualele taxe sau alte 
cheltuieli pe care platforma online le-a 
plătit sau pe care trebuie să le plătească în 
legătură cu soluționarea litigiului.

Amendamentul 242

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Taxele percepute de organism pentru 
soluționarea litigiului trebuie să fie 
rezonabile și, în orice caz, nu trebuie să 
depășească costurile aferente.

Taxele percepute de organismul pentru 
soluționarea litigiului trebuie să fie 
rezonabile și, în orice caz, nu trebuie să 
depășească costurile aferente pentru 
platformele online. Procedurile de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor sunt 
gratuite sau au un cost simbolic pentru 
destinatarul serviciului.



Amendamentul 243

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Coordonatorii serviciilor digitale 
trebuie să notifice Comisiei organismele 
extrajudiciare de soluționare a litigiilor pe 
care le-au certificat în conformitate cu 
alineatul (2), inclusiv, după caz, mențiunile 
indicate la al doilea paragraf de la alineatul 
respectiv. Comisia trebuie să publice o listă 
a organismelor respective, inclusiv a 
mențiunilor respective, pe un site web 
special și trebuie să actualizeze lista.

5. Coordonatorii serviciilor digitale 
trebuie să notifice Comisiei organismele 
extrajudiciare de soluționare a litigiilor pe 
care le-au certificat în conformitate cu 
alineatul (2), inclusiv, după caz, mențiunile 
indicate la al doilea paragraf de la alineatul 
respectiv, precum și organismele de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor al 
căror statut a fost revocat. Comisia trebuie 
să publice o listă a organismelor respective, 
inclusiv a mențiunilor respective, pe un site 
web special și trebuie să actualizeze lista.

Amendamentul 244

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online trebuie să ia 
măsurile tehnice și organizatorice necesare 
pentru a se asigura că notificările transmise 
de notificatorii de încredere prin 
intermediul mecanismelor menționate la 
articolul 14 sunt prelucrate și că se ia o 
decizie în privința acestora cu prioritate și 
fără întârziere.

1. Platformele online trebuie să ia 
măsurile tehnice și organizatorice necesare 
pentru a se asigura că notificările transmise 
de notificatorii de încredere, care 
acționează în domeniul lor de expertiză 
desemnat, prin intermediul mecanismelor 
menționate la articolul 14 sunt prelucrate și 
că se ia o decizie în privința acestora cu 
prioritate și promptitudine și cu 
respectarea garanțiilor procedurale.

Amendamentul 245

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Platformele online iau măsurile 
tehnice și organizatorice necesare pentru 



a se asigura că notificatorii de încredere 
pot emite notificări privind eliminarea sau 
restricționarea incorectă a conținutului 
sau blocarea incorectă a accesului la 
acesta, sau privind suspendările sau 
închiderile conturilor, și pentru a se 
asigura că respectivele notificări de 
restaurare a informațiilor sunt prelucrate 
și că se ia o decizie în privința acestora în 
mod prioritar și fără întârziere.

Amendamentul 246

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statutul de notificator de încredere 
în temeiul prezentului regulament se 
acordă, la cererea oricărei entități, de 
coordonatorul serviciilor digitale din statul 
membru în care este stabilit solicitantul, 
dacă solicitantul demonstrează că 
îndeplinește toate condițiile următoare:

(Nu privește versiunea în limba română.)
 

Amendamentul 247

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) își desfășoară activitățile de așa 
manieră încât să transmită notificări în 
timp util, cu diligență și obiectivitate.

(c) își desfășoară activitățile de așa 
manieră încât să transmită notificări în mod 
corect și cu obiectivitate.

Amendamentul 248

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) are o structură de finanțare 
transparentă, inclusiv prin publicarea 
anuală a surselor și a cuantumurilor 



tuturor veniturilor;

Amendamentul 249

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera c b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) publică, cel puțin o dată pe an, 
rapoarte clare, ușor de înțeles, detaliate și 
standardizate despre toate notificările 
transmise în conformitate cu articolul 14 
în cursul perioadei relevante. Raportul 
prezintă:
- notificările clasificate în funcție de 
identitatea furnizorului de servicii de 
găzduire;
- tipul de conținut notificat;
- dispozițiile juridice exacte pe care 
conținutul notificat le-ar fi încălcat;
- măsurile luate de furnizor;
- orice potențiale conflicte de interese și 
surse de finanțare, precum și o explicație 
a procedurilor existente pentru a garanta 
că notificatorul de încredere își menține 
independența.
Rapoartele menționate la litera (cb) se 
trimit Comisiei, care le pune la dispoziția 
publicului.

Amendamentul 250

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Coordonatorii serviciilor digitale 
trebuie să comunice Comisiei și 
comitetului numele, adresele și adresele de 
e-mail ale entităților cărora le-au acordat 
statutul de notificator de încredere în 
conformitate cu alineatul (2).

3. Coordonatorii serviciilor digitale 
acordă statutul de notificator de încredere 
pentru o perioadă de doi ani, după care 
statutul poate fi reînnoit în cazul în care 
notificatorul de încredere în cauză 
continuă să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament. Coordonatorii 
serviciilor digitale trebuie să comunice 



Comisiei și comitetului numele, adresele și 
adresele de e-mail ale entităților cărora le-
au acordat statutul de notificator de 
încredere în conformitate cu alineatul (2) 
sau le-au revocat acest statut în 
conformitate cu alineatul (6). 
Coordonatorii serviciilor digitale ale 
statului membru în care este stabilită 
platforma poartă un dialog cu platformele 
și părțile interesate pentru a menține 
corectitudinea și eficacitatea sistemului de 
notificatori de încredere.

Amendamentul 251

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia trebuie să publice 
informațiile menționate la alineatul (3) într-
o bază de date accesibilă publicului și să 
actualizeze baza de date.

4. Comisia trebuie să publice 
informațiile menționate la alineatul (3) într-
o bază de date accesibilă publicului într-un 
format ușor accesibil și citibil automat și 
să actualizeze baza de date.

Amendamentul 252

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care o platformă online 
deține informații din care rezultă că un 
notificator de încredere a transmis, prin 
intermediul mecanismelor prevăzute la 
articolul 14, un număr semnificativ de 
notificări insuficient de precise sau 
motivate în mod inadecvat, inclusiv 
informații colectate în legătură cu 
prelucrarea plângerilor prin intermediul 
sistemelor interne de soluționare a 
plângerilor prevăzute la articolul 17 
alineatul (3), platforma online trebuie să 
comunice informațiile respective 
coordonatorului serviciilor digitale care a 
acordat statutul de notificator de încredere 
entității în cauză, furnizând explicațiile și 

5. În cazul în care o platformă online 
deține informații din care rezultă că un 
notificator de încredere a transmis, prin 
intermediul mecanismelor prevăzute la 
articolul 14, un număr semnificativ de 
notificări insuficient de precise, incorecte 
sau motivate în mod inadecvat, inclusiv 
informații colectate în legătură cu 
prelucrarea plângerilor prin intermediul 
sistemelor interne de soluționare a 
plângerilor prevăzute la articolul 17 
alineatul (3), platforma online trebuie să 
comunice informațiile respective 
coordonatorului serviciilor digitale care a 
acordat statutul de notificator de încredere 
entității în cauză, furnizând explicațiile și 



documentele justificative necesare. documentele justificative necesare. La 
primirea informațiilor de la platformele 
online și în cazul în care coordonatorul 
serviciilor digitale consideră că există 
motive legitime pentru a deschide o 
investigație, statutul de notificator de 
încredere se suspendă pe durata 
investigației.

Amendamentul 253

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Coordonatorul serviciilor digitale 
care a acordat statutul de notificator de 
încredere unei entități trebuie să revoce 
statutul respectiv dacă stabilește, în urma 
unei investigații efectuate fie din proprie 
inițiativă, fie pe baza informațiilor primite 
de la terți, inclusiv a informațiilor furnizate 
de o platformă online în temeiul alineatului 
(5), că entitatea nu mai îndeplinește 
condițiile prevăzute la alineatul (2). Înainte 
de a revoca statutul respectiv, 
coordonatorul serviciilor digitale trebuie să 
ofere entității posibilitatea de a reacționa la 
constatările investigației sale și la intenția 
sa de a revoca statutul entității de 
notificator de încredere.

6. Coordonatorul serviciilor digitale 
care a acordat statutul de notificator de 
încredere unei entități trebuie să revoce 
statutul respectiv dacă stabilește, în urma 
unei investigații efectuate fie din proprie 
inițiativă, fie pe baza informațiilor primite 
de la terți, inclusiv a informațiilor furnizate 
de o platformă online în temeiul alineatului 
(5), efectuată fără întârzieri nejustificate, 
că entitatea nu mai îndeplinește condițiile 
prevăzute la alineatul (2). Înainte de a 
revoca statutul respectiv, coordonatorul 
serviciilor digitale trebuie să ofere entității 
posibilitatea de a reacționa la constatările 
investigației sale și la intenția sa de a 
revoca statutul entității de notificator de 
încredere.

Amendamentul 254

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia, după consultarea 
comitetului, poate emite orientări pentru a 
asista platformele online și coordonatorii 
serviciilor digitale în aplicarea alineatelor 
(5) și (6).

7. Comisia, după consultarea 
comitetului, emite orientări pentru a asista 
platformele online și coordonatorii 
serviciilor digitale în aplicarea alineatelor 
(2), (5) și (6).



Amendamentul 255

Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Cerințe de accesibilitate pentru 

platformele online
1. Furnizorii de platforme online 
care oferă servicii în Uniune se asigură că 
proiectează și furnizează servicii în 
conformitate cu cerințele de accesibilitate 
prevăzute în secțiunea III, secțiunea IV, 
secțiunea VI și secțiunea VII din anexa I 
la Directiva (UE) 2019/882. 
2. Furnizorii de platforme online 
pregătesc informațiile necesare în 
conformitate cu anexa V la Directiva 
(UE) 2019/882 și explică cum anume 
îndeplinesc serviciile cerințele de 
accesibilitate aplicabile. Aceste informații 
sunt puse la dispoziția publicului într-un 
mod accesibil pentru persoanele cu 
dizabilități. Furnizorii de platforme online 
păstrează informațiile atât timp cât este 
disponibil serviciul. 
3. Furnizorii de platforme online se 
asigură că informațiile, formularele și 
măsurile furnizate în temeiul prezentului 
regulament sunt puse la dispoziție astfel 
încât să fie ușor de găsit, ușor de înțeles și 
accesibile persoanelor cu dizabilități. 
4. Furnizorii de platforme online 
care oferă servicii în Uniune asigură 
stabilirea unor proceduri care garantează 
că furnizarea de servicii respectă 
întotdeauna cerințele de accesibilitate 
aplicabile. Furnizorii de servicii 
intermediare iau în considerare în mod 
corespunzător modificările 
caracteristicilor procesului de furnizare a 
serviciului, modificările cerințelor de 
accesibilitate aplicabile și modificările 
standardelor armonizate sau ale 
specificațiilor tehnice în raport cu care se 
declară că un serviciu îndeplinește 
cerințele de accesibilitate. 



5. În caz de neconformitate, 
furnizorii de platforme online iau 
măsurile corective necesare pentru a 
asigura conformitatea serviciului cu 
cerințele de accesibilitate aplicabile. 
6. Aceștia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire 
la orice acțiune întreprinsă pentru a 
asigura conformitatea serviciului cu 
respectivele cerințe. 
7. Se consideră că platformele online 
care respectă integral standardele 
armonizate sau unele părți ale acestora 
derivate din Directiva (UE) 2019/882, ale 
căror referințe au fost publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
respectă și cerințele de accesibilitate 
prevăzute în prezentul regulament în 
măsura în care standardele respective sau 
părțile respective ale acestora acoperă 
cerințele în cauză. 
8. Se consideră că platformele online 
care sunt conforme cu specificațiile 
tehnice sau cu părți ale acestora adoptate 
pentru Directiva (UE) 2019/882 respectă 
și cerințele de accesibilitate prevăzute în 
prezentul regulament în măsura în care 
specificațiile tehnice respective sau părți 
din acestea acoperă cerințele în cauză.

Amendamentul 256

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online trebuie să 
suspende, pe o perioadă rezonabilă de timp 
și după ce au emis în prealabil un 
avertisment, furnizarea serviciilor lor către 
destinatarii serviciului care furnizează 
frecvent conținut care este în mod vădit 
ilegal.

1. Platformele online au dreptul să 
suspende, pe o perioadă rezonabilă de timp 
și după ce au emis în prealabil un 
avertisment, furnizarea serviciilor lor către 
destinatarii serviciului care furnizează 
frecvent conținut ilegal, a cărui ilegalitate 
poate fi stabilită fără realizarea unei 
analize juridice sau faptică, sau pentru 
care au primit două sau mai multe ordine 
de a acționa cu privire la un conținut 
ilegal în cursul ultimelor 12 luni, cu 
excepția cazului în care aceste ordine au 



fost ulterior anulate.

Amendamentul 257

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Platformele online trebuie să 
suspende, pe o perioadă rezonabilă de timp 
și după ce au emis în prealabil un 
avertisment, prelucrarea notificărilor și a 
plângerilor transmise prin intermediul 
mecanismelor de notificare și de acțiune și 
al sistemelor interne de soluționare a 
plângerilor menționate la articolele 14 și, 
respectiv, 17, de către persoanele fizice sau 
entitățile ori de către reclamanții care 
transmit frecvent notificări sau plângeri 
care sunt în mod vădit nefondate.

2. Platformele online au dreptul să 
suspende, pe o perioadă rezonabilă de timp 
și după ce au emis în prealabil un 
avertisment, prelucrarea notificărilor și a 
plângerilor transmise prin intermediul 
mecanismelor de notificare și de acțiune și 
al sistemelor interne de soluționare a 
plângerilor menționate la articolele 14 și, 
respectiv, 17, de către persoanele fizice sau 
entitățile ori de către reclamanții care 
transmit în mod repetat notificări sau 
plângeri care sunt în mod vădit nefondate.

Amendamentul 258

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Platformele online trebuie să 
evalueze, de la caz la caz și în timp util, cu 
diligență și obiectivitate, dacă un 
destinatar, o persoană fizică, o entitate sau 
un reclamant întreprinde practicile de 
utilizare abuzivă menționate la alineatele 
(1) și (2), ținând seama de toate faptele și 
circumstanțele relevante care rezultă din 
informațiile aflate la dispoziția platformei 
online. Circumstanțele respective trebuie să 
includă cel puțin următoarele:

3. Atunci când decid cu privire la 
suspendare, furnizorii unei platforme 
online evaluează, de la caz la caz și în 
timp util, cu diligență și obiectiv, dacă un 
destinatar, o persoană fizică, o entitate sau 
un reclamant întreprinde practicile de 
utilizare abuzivă menționate la alineatele 
(1) și (2), ținând seama de toate faptele și 
circumstanțele relevante care rezultă din 
informațiile aflate la dispoziția 
furnizorului platformei online. 
Circumstanțele respective trebuie să 
includă cel puțin următoarele:

Amendamentul 259

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera a



Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul absolut de elemente de 
conținut vădit ilegal sau de notificări ori 
reclamații vădit nefondate, depuse în 
ultimul an;

(a) numărul absolut de elemente de 
conținut ilegal sau de notificări ori 
reclamații vădit nefondate, depuse în 
ultimul an;

Amendamentul 260

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) intenția destinatarului, a persoanei 
fizice, a entității sau a reclamantului.

(d) în cazul în care poate fi 
determinată, intenția destinatarului, a 
persoanei fizice, a entității sau a 
reclamantului;

Amendamentul 261

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dacă o notificare a fost transmisă 
de un utilizator individual sau de o 
entitate sau persoane cu expertiză 
specifică în ceea ce privește conținutul în 
cauză sau în urma utilizării unui sistem 
de recunoaștere automată a conținutului.

Amendamentul 262

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Suspendările menționate la 
alineatele (1) și (2) pot fi declarate 
permanente în cazul în care:
(a) există motive imperioase de drept 
sau de ordine publică, inclusiv anchete 
penale în curs;



(b) elementele eliminate erau 
componente ale unor campanii de 
amploare care au vizat înșelarea 
utilizatorilor sau manipularea eforturilor 
de moderare a conținutului de pe 
platformă;
(c) un comerciant a oferit în mod 
repetat bunuri și servicii care nu sunt 
conforme cu dreptul Uniunii sau cu 
dreptul intern;
(d) articolele eliminate erau legate de 
infracțiuni grave.

Amendamentul 263

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Platformele online trebuie să 
stabilească, în mod clar și detaliat, în 
condițiile lor generale de utilizare, politica 
în ceea ce privește utilizarea abuzivă 
menționată la alineatele (1) și (2), inclusiv 
în ceea ce privește faptele și 
circumstanțele pe care le iau în 
considerare atunci când evaluează dacă 
anumite comportamente constituie utilizare 
abuzivă și durata suspendării.

4. Furnizorii de platforme online 
stabilesc, în mod clar, accesibil și detaliat, 
în condițiile lor generale de utilizare, 
ținând seama de obligațiile lor în temeiul 
articolului 12 alineatul (2), politica lor în 
ceea ce privește utilizarea abuzivă 
menționată la alineatele (1) și (2), inclusiv 
exemple de fapte și circumstanțe pe care le 
iau în considerare atunci când evaluează 
dacă anumite comportamente constituie 
utilizare abuzivă și durata suspendării.

Amendamentul 264

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care o platformă online 
le permite consumatorilor să încheie 
contracte la distanță cu comercianți, 
platforma online trebuie să se asigure că 
comercianții pot utiliza serviciile 
platformei doar pentru a promova mesaje 
privind produsele sau serviciile ori pentru a 
oferi produse sau servicii consumatorilor 
situați în Uniune dacă, înainte de utilizarea 

1. Platformele online care le permit 
consumatorilor să încheie contracte la 
distanță cu comercianți trebuie să se 
asigure că comercianții pot utiliza serviciile 
lor doar pentru a promova mesaje privind 
produsele sau serviciile ori pentru a oferi 
produse sau servicii consumatorilor situați 
în Uniune dacă, înainte de utilizarea 
serviciilor lor în scopurile respective, au 



serviciilor sale, platforma online a obținut 
următoarele informații:

obținut următoarele informații:

Amendamentul 265

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) numele, adresa, numărul de telefon 
și adresa de e-mail ale operatorului 
economic, în sensul articolului 3 punctul 
13 și al articolului 4 din Regulamentul 
(UE) 2019/1020 al Parlamentului European 
și al Consiliului51 sau al oricărui act 
relevant al dreptului Uniunii;

(d) numele, adresa, numărul de telefon 
și adresa de e-mail ale operatorului 
economic, în sensul articolului 3 punctul 
13 și al articolului 4 din Regulamentul 
(UE) 2019/1020 al Parlamentului European 
și al Consiliului51 sau al oricărui act 
relevant al dreptului Uniunii, inclusiv din 
domeniul siguranței produselor;

__________________ __________________
51 Regulamentul (UE) 2019/1020 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind supravegherea 
pieței și conformitatea produselor și de 
modificare a Directivei 2004/42/CE și a 
Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) 
nr. 305/2011 (JO L 169, 25.6.2019, p. 1).

51 Regulamentul (UE) 2019/1020 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind supravegherea 
pieței și conformitatea produselor și de 
modificare a Directivei 2004/42/CE și a 
Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) 
nr. 305/2011 (JO L 169, 25.6.2019, p. 1).

Amendamentul 266

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o autocertificare a comerciantului 
care se angajează să ofere numai produse 
sau servicii care respectă normele 
aplicabile ale dreptului Uniunii.

(f) o autocertificare a comerciantului 
care se angajează să ofere numai produse 
sau servicii care respectă normele 
aplicabile ale dreptului Uniunii și, dacă 
este cazul, confirmarea faptului că toate 
produsele au fost verificate în bazele de 
date disponibile, de exemplu, în sistemul 
de alertă rapidă al Uniunii pentru 
produse nealimentare periculoase 
(RAPEX);

Amendamentul 267



Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) tipul de produse sau servicii pe 
care comerciantul intenționează să le 
ofere pe platforma online.

Amendamentul 268

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În momentul primirii informațiilor 
respective, platforma online trebuie să 
depună eforturi rezonabile pentru a evalua 
fiabilitatea informațiilor menționate la 
alineatul (1) literele (a), (d) și (e) prin 
utilizarea bazelor de date online oficiale 
accesibile în mod liber sau a interfețelor 
online puse la dispoziție de un stat membru 
sau de Uniune sau prin cereri adresate 
comerciantului de a furniza documente 
justificative din surse fiabile.

2. Platforma online care le permite 
consumatorilor să încheie contracte la 
distanță cu comercianții depune toate 
eforturile, la primirea acestor informații, 
înainte de a permite prezentarea 
produsului sau a serviciului pe interfața 
sa online și până la încetarea relației 
contractuale, pentru a verifica dacă 
informațiile menționate la alineatul (1) 
literele (a)-(fa) sunt fiabile și complete. 
Platforma online depune toate eforturile 
pentru a verifica informațiile furnizate de 
comerciant prin utilizarea bazelor de date 
online oficiale accesibile în mod liber sau a 
interfețelor online puse la dispoziție de un 
administrator autorizat sau de un stat 
membru sau de Uniune sau prin cereri 
directe adresate comerciantului de a 
furniza documente justificative din surse 
fiabile.

În termen de cel mult un an de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, 
Comisia publică lista bazelor de date 
online și a interfețelor online menționate 
la alineatul de mai sus și o actualizează. 
Obligațiile platformelor online menționate 
la alineatele (1) și (2) se aplică în ceea ce 
privește comercianții noi și cei existenți.

Amendamentul 269



Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Platforma online depune toate 
eforturile pentru a identifica și a preveni 
difuzarea, de către comercianții care 
utilizează serviciul său, a ofertelor de 
produse sau servicii care nu sunt 
conforme cu dreptul Uniunii sau cu 
dreptul intern, prin măsuri precum 
verificări aleatorii ale produselor și 
serviciilor oferite consumatorilor, în plus 
față de obligațiile menționate la alineatele 
(1) și (2) de la prezentul articol.

Amendamentul 270

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care platforma online 
obține indicii că oricare dintre informațiile 
menționate la alineatul (1) obținute de la 
comerciantul în cauză este inexactă sau 
incompletă, platforma respectivă trebuie să 
solicite comerciantului să corecteze 
informațiile în măsura în care acest lucru 
este necesar pentru a se asigura că toate 
informațiile sunt exacte și complete, fără 
întârziere sau în termenul stabilit în 
legislația Uniunii și legislația națională.

3. În cazul în care platforma online 
obține suficiente indicii sau are motive să 
considere că oricare dintre informațiile 
menționate la alineatul (1) obținute de la 
comerciantul în cauză este inexactă sau 
incompletă, platforma respectivă trebuie să 
solicite comerciantului să corecteze 
informațiile în măsura în care acest lucru 
este necesar pentru a se asigura că toate 
informațiile sunt exacte și complete, fără 
întârziere sau în termenul stabilit în 
legislația Uniunii și legislația națională.

Amendamentul 271

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comerciantul nu corectează 
sau nu completează informațiile respective, 
platforma online suspendă furnizarea 
serviciilor sale către comerciant până când 
acesta dă curs cererii.

În cazul în care comerciantul nu corectează 
sau nu completează informațiile respective, 
platforma online suspendă rapid furnizarea 
serviciilor sale către comerciant în 
legătură cu ofertele de produse sau 



servicii către consumatorii aflați în 
Uniune până când acesta îndeplinește 
toate condițiile cererii.

Amendamentul 272

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Dacă o platformă online respinge 
o solicitare pentru servicii sau suspendă 
serviciile către un comerciant, 
comerciantul apelează la mecanismele 
prevăzute la articolele 17 și 43 din 
prezentul regulament.

Amendamentul 273

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Platformele online care le permit 
consumatorilor să încheie contracte cu 
comercianți se asigură că identitatea, cum 
ar fi marca comercială sau sigla, 
utilizatorilor comerciali care furnizează 
conținut, bunuri sau servicii este vizibilă 
în mod clar alături de conținutul, 
bunurile sau serviciile oferite. În acest 
scop, platforma online stabilește o 
interfață standardizată pentru utilizatorii 
comerciali.

Amendamentul 274

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. Comercianții sunt singurii 
răspunzători pentru exactitatea 
informațiilor furnizate și informează fără 
întârziere platforma online cu privire la 



orice modificare a informațiilor furnizate.

Amendamentul 275

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Platforma online trebuie să 
stocheze informațiile obținute în temeiul 
alineatelor (1) și (2) în mod securizat pe 
durata relației contractuale cu comerciantul 
în cauză. Ulterior, platforma trebuie să 
șteargă informațiile.

4. Platforma online trebuie să 
stocheze informațiile obținute în temeiul 
alineatelor (1) și (2) în mod securizat pe 
durata relației contractuale cu comerciantul 
în cauză. Ulterior, platforma online trebuie 
să șteargă informațiile în termen de cel 
mult șase luni de la încheierea unui 
contract la distanță.

Amendamentul 276

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Platforma online trebuie să pună la 
dispoziția destinatarilor serviciului 
informațiile menționate la alineatul (1) 
literele (a), (d), (e) și (f) în mod clar, ușor 
accesibil și inteligibil.

6. Platforma online trebuie să pună la 
dispoziția destinatarilor serviciului 
informațiile menționate la alineatul (1) 
literele (a), (d), (e), (f) și (fa) în mod clar, 
ușor accesibil și inteligibil în conformitate 
cu cerințele de accesibilitate prevăzute în 
anexa I la Directiva (UE) 2019/882.

Amendamentul 277

Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Obligația de a informa consumatorii și 

autoritățile cu privire la produsele și 
serviciile ilegale

1. În cazul în care o platformă online 
care le permite consumatorilor să încheie 
contracte la distanță cu comercianți 



constată, indiferent de mijloacele utilizate 
în acest scop, că un produs sau un 
serviciu oferit de un comerciant pe 
interfața platformei respective este ilegal 
în raport cu cerințele aplicabile din 
dreptul Uniunii sau din dreptul intern, 
aceasta:
(a) elimină rapid de pe interfața sa 
produsul sau serviciul ilegal și, după caz, 
informează autoritățile relevante, cum ar 
fi autoritatea de supraveghere a pieței sau 
autoritatea vamală, cu privire la decizia 
luată;
(b) în cazul în care platforma online 
are datele de contact ale destinatarilor 
serviciilor, îi informează pe acești 
destinatari ai serviciului care au 
achiziționat produsul sau serviciul 
respectiv cu privire la ilegalitate, la 
identitatea comerciantului și la căile de 
atac disponibile;
(c) realizează și pune la dispoziția 
publicului prin intermediul interfețelor de 
programare a aplicațiilor un registru care 
să conțină informații cu privire la 
produsele și serviciile ilegale eliminate de 
pe platforma sa în ultimele 12 luni, 
împreună cu informații cu privire la 
comerciantul în cauză și căile de atac 
disponibile.
2. Platformele online care le permit 
consumatorilor să încheie contracte la 
distanță cu comercianți mențin o bază de 
date internă conținând produsele și 
serviciile ilegale eliminate și/sau 
suspendate în temeiul articolului 20.

Amendamentul 278

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) numărul de plângeri primite prin 
intermediul sistemului intern de 
soluționare a plângerilor menționat la 
articolul 17, temeiul plângerilor 



respective, deciziile luate cu privire la 
plângerile respective, timpul mediu și 
median necesar pentru luarea deciziilor 
respective și numărul de cazuri în care 
deciziile respective au fost anulate;

Amendamentul 279

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numărul suspendărilor impuse în 
temeiul articolului 20, făcând distincție 
între suspendările aplicate pentru 
furnizarea de conținut vădit ilegal, 
transmiterea de notificări vădit nefondate și 
depunerea de plângeri vădit nefondate;

(b) numărul suspendărilor impuse în 
temeiul articolului 20, făcând distincție 
între suspendările aplicate pentru 
furnizarea de conținut ilegal, transmiterea 
de notificări vădit nefondate și depunerea 
de plângeri vădit nefondate;

Amendamentul 280

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) numărul comunicărilor cu 
caracter publicitar eliminate, etichetate 
sau dezactivate de platforma online și 
justificarea deciziilor.

Amendamentul 281

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Platformele online trebuie să 
publice, cel puțin o dată la șase luni, 
informații privind numărul mediu lunar de 
destinatari activi ai serviciului în fiecare 
stat membru, calculat ca medie pe perioada 
ultimelor șase luni, în conformitate cu 
metodologia prevăzută în actele delegate 
adoptate în temeiul articolului 25 

2. Platformele online trebuie să 
publice, cel puțin o dată la 12 luni, 
informații privind numărul mediu lunar de 
destinatari activi ai serviciului în fiecare 
stat membru, calculat ca medie pe perioada 
ultimelor șase luni, în conformitate cu 
metodologia prevăzută în actele delegate 
adoptate în temeiul articolului 25 



alineatul (2). alineatul (2).

Amendamentul 282

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre nu le impun 
platformelor online obligații suplimentare 
de raportare în materie de transparență, 
altele decât cererile specifice legate de 
exercitarea competențelor lor de 
supraveghere.

Amendamentul 283

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia poate să adopte acte de 
punere în aplicare pentru a stabili modele 
privind forma, conținutul și alte detalii ale 
rapoartelor menționate la alineatul (1).

4. Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare pentru a stabili un set de 
indicatori-cheie de performanță și modele 
privind forma, conținutul și alte detalii ale 
rapoartelor menționate la alineatul (1).

Amendamentul 284

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Platformele online care afișează 
comunicări cu caracter publicitar pe 
interfețele lor online trebuie să se asigure 
că destinatarii serviciului pot identifica, 
pentru fiecare comunicare cu caracter 
publicitar specifică afișată fiecărui 
destinatar individual, în mod clar, lipsit de 
ambiguitate și în timp real:

1. Platformele online care afișează 
comunicări cu caracter publicitar pe 
interfețele lor online trebuie să se asigure 
că destinatarii serviciului pot identifica, 
pentru fiecare comunicare cu caracter 
publicitar specifică afișată fiecărui 
destinatar individual, în mod clar, concis, 
lipsit de ambiguitate și în timp real:



Amendamentul 285

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) că informația afișată este o 
comunicare cu caracter publicitar;

(a) că informațiile afișate pe interfață 
sau pe părți ale acesteia reprezintă o 
comunicare cu caracter publicitar online, 
inclusiv prin marcaj vizibil și armonizat;

Amendamentul 286

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) persoana fizică sau juridică care 
finanțează comunicarea cu caracter 
publicitar, atunci când această persoană 
este diferită de persoana fizică sau 
juridică menționată la litera (b);

Amendamentul 287

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informații relevante cu privire la 
principalii parametri utilizați pentru a 
determina destinatarul căruia îi este afișată 
comunicarea cu caracter publicitar.

(c) informații clare, relevante și 
uniforme despre parametrii utilizați pentru 
a determina destinatarul căruia îi este 
afișată comunicarea cu caracter publicitar 
și, atunci când este cazul, despre cum pot 
fi modificați parametrii respectivi.

Amendamentul 499

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Platformele online se asigură că 
destinatarii serviciilor pot face cu 



ușurință o alegere în cunoștință de cauză 
în privința consimțământului, astfel cum 
este definit la articolul 4 alineatul (11) și 
la articolul 7 din Regulamentul (UE) 
2016/679, pentru prelucrarea datelor lor 
cu caracter personal în scopul publicității, 
oferindu-le informații relevante, inclusiv 
informații despre modul în care vor fi 
exploatate financiar datele lor. 
Platformele online se asigură că procesul 
prin care destinatarul refuză să își dea 
consimțământul nu este mai complicat 
sau mai îndelungat decât cel de acordare 
a consimțământului. În cazul în care 
destinatarii refuză să își dea 
consimțământul sau și-au retras 
consimțământul, destinatarilor li se oferă 
alte opțiuni echitabile și rezonabile pentru 
a accesa platforma online.

Amendamentul 500

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Tehnicile de direcționare sau de 
amplificare care prelucrează, dezvăluie 
sau interferează cu date cu caracter 
personal ale minorilor sau date cu 
caracter personal menționate la 
articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) 2016/679 în scopul afișării 
publicității sunt interzise.

Amendamentul 290

Propunere de regulament
Articolul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24a
Transparența sistemelor de recomandare



1.  Platformele online indică în 
condițiile lor generale de utilizare și 
printr-o resursă online specifică, care 
poate fi ușor găsită și accesată de pe 
interfața online a platformei online atunci 
când se recomandă un conținut, în mod 
clar, accesibil și ușor de înțeles, 
principalii parametri utilizați în sistemele 
lor de recomandare și orice opțiune prin 
care destinatarul serviciului poate 
modifica sau influența parametrii 
principali pe care i-au pus la dispoziție.
2. Parametrii principali menționați la 
alineatul (1) includ cel puțin următoarele 
elemente:
(a) principalele criterii utilizate de 
sistemul relevant care, în mod individual 
sau colectiv, sunt cele mai semnificative 
pentru stabilirea recomandărilor;
(b) importanța relativă a acestor 
parametri;
(c) pentru ce obiective a fost optimizat 
sistemul relevant; și
(d) dacă este cazul, o explicație a 
rolului pe care comportamentul 
destinatarilor serviciului îl joacă în modul 
în care sistemul relevant își produce 
rezultatele. 
Cerințele prevăzute la alineatul (2) nu 
aduc atingere normelor privind protecția 
secretelor comerciale și a drepturilor de 
proprietate intelectuală.
3. În cazul în care sunt disponibile 
mai multe opțiuni în temeiul alineatului 
(1), platformele online oferă o funcție 
clară și ușor accesibilă pe interfața lor 
online care să îi permită destinatarului 
serviciului să selecteze și să modifice în 
orice moment opțiunea preferată pentru 
fiecare dintre sistemele de recomandare 
care determină ordinea relativă a 
informațiilor care îi sunt prezentate.

Amendamentul 291

Propunere de regulament
Articolul 24 b (nou)



Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24b
Obligații suplimentare pentru platformele 

utilizate în principal pentru difuzarea 
conținutului pornografic generat de 

utilizatori
În cazul în care o platformă online este 
utilizată în principal pentru diseminarea 
de conținut pornografic generat de 
utilizatori, aceasta ia măsurile tehnice și 
organizatorice necesare pentru a se 
asigura că: 
(a) utilizatorii care diseminează 
conținut s-au autoverificat printr-o 
înregistrare dublă a participării cu e-mail 
și telefonul mobil; 
(b) acest conținut este moderat de 
către persoane profesioniste, instruite 
pentru a identifica abuzul sexual bazat pe 
imagini, inclusiv conținutul cu o mare 
probabilitate de a fi ilegal;
(c) este accesibilă o procedură de 
notificare calificată, într-o formă în care, 
în plus față de mecanismul menționat la 
articolul 14, persoanele pot notifica 
platforma, reclamând faptul că 
materialul, constând în imagini care îi 
înfățișează sau presupun că îi înfățișează, 
este diseminat fără acordul lor, furnizând 
platformei dovezi prima facie ale 
identității lor fizice; conținutul notificat 
prin această procedură trebuie suspendat 
fără întârzieri nejustificate. 

Amendamentul 292

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta secțiune se aplică 
platformelor online care își furnizează 
serviciile unui număr mediu lunar de 
destinatari activi ai serviciilor în Uniune 
mai mare sau egal cu 45 de milioane, 

1. Prezenta secțiune se aplică 
platformelor online care:



calculat în conformitate cu metodologia 
stabilită în actele delegate menționate la 
alineatul (3).

(a) își furnizează, timp de cel puțin 
patru luni consecutive, serviciile unui 
număr mediu lunar de destinatari activi ai 
serviciilor în Uniune mai mare sau egal cu 
45 de milioane, calculat în conformitate cu 
metodologia stabilită în actele delegate 
menționate la alineatul (3). O astfel de 
metodologie ține seama în special de 
următoarele:
(i) numărul destinatarilor activi se 
bazează pe fiecare serviciu în parte;
(ii) destinatarii activi conectați pe mai 
multe dispozitive sunt numărați o singură 
dată;
(iii) utilizarea indirectă a serviciului, 
prin intermediul unei părți terțe sau al 
unui link, nu se ia în calcul;
(iv) destinatarii activi sunt alocați 
exclusiv platformei online care este cea 
mai apropiată de destinatar în cazul în 
care o platformă online este găzduită de 
un alt furnizor de servicii intermediare;
(v) nu sunt incluse interacțiunile 
automate, conturile sau scanările de date 
care nu sunt efectuate de om („boți”).

Amendamentul 293

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 69, după 
consultarea comitetului, pentru a stabili o 
metodologie specifică pentru calcularea 
numărului mediu lunar de destinatari activi 
ai serviciului în Uniune, în sensul 
alineatului (1). Metodologia trebuie să 
precizeze, în special, modul de determinare 
a populației Uniunii și criteriile de 
determinare a destinatarilor activi medii 
lunari ai serviciului în Uniune, ținând 

3. Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 69, după 
consultarea comitetului, pentru a stabili o 
metodologie specifică pentru calcularea 
numărului mediu lunar de destinatari activi 
ai serviciului în Uniune, în sensul 
alineatului (1) litera (a). Metodologia 
trebuie să precizeze, în special, modul de 
determinare a populației Uniunii și 
criteriile de determinare a destinatarilor 
activi medii lunari ai serviciului în Uniune, 



seama de diferitele caracteristici de 
accesibilitate.

ținând seama de diferitele caracteristici de 
accesibilitate.

Amendamentul 294

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să identifice, să analizeze și să 
evalueze, de la data aplicării menționată la 
articolul 25 alineatul (4) al doilea paragraf, 
cel puțin o dată pe an, orice riscuri 
sistemice semnificative care decurg din 
funcționarea și utilizarea serviciilor lor în 
Uniune. Evaluarea riscurilor trebuie să fie 
specifică serviciilor lor și trebuie să includă 
următoarele riscuri sistemice:

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să identifice, să analizeze și să 
evalueze în mod eficient și atent, de la data 
aplicării menționată la articolul 25 
alineatul (4) al doilea paragraf, cel puțin o 
dată pe an și în orice caz înainte de 
lansarea unor noi servicii, probabilitatea 
și gravitatea oricăror riscuri sistemice 
semnificative care decurg din conceperea, 
sistemele algoritmice, caracteristicile 
intrinseci, funcționarea și utilizarea 
serviciilor lor în Uniune. Evaluarea 
riscurilor ține seama de riscurile din 
fiecare stat membru în care sunt oferite 
serviciile și din Uniune per ansamblu, în 
special în ceea ce privește o anumită 
limbă sau regiune. Evaluarea riscurilor 
trebuie să fie specifică serviciilor și 
activităților lor, inclusiv proiectarea 
tehnologiei, alegerile modelului de 
afaceri, și trebuie să includă următoarele 
riscuri sistemice:

Amendamentul 295

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) diseminarea de conținut ilegal prin 
intermediul serviciilor lor;

(a) diseminarea de conținut ilegal prin 
intermediul serviciilor lor sau al 
conținutului care încalcă condițiile lor 
generale de utilizare;

Amendamentul 296



Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice efecte negative asupra 
exercitării drepturilor fundamentale în ceea 
ce privește respectarea vieții private și de 
familie, a libertății de exprimare și de 
informare, interzicerea discriminării și 
drepturile copilului, astfel cum sunt 
consacrate la articolele 7, 11, 21 și, 
respectiv, 24 din cartă;

(b) orice efecte negative reale sau 
previzibile asupra exercitării drepturilor 
fundamentale, inclusiv asupra protecției 
consumatorilor, în ceea ce privește 
respectarea demnității umane, a vieții 
private și de familie, protecția datelor cu 
caracter personal și a libertății de 
exprimare și de informare, precum și în 
ceea ce privește libertatea și pluralismul 
mass-mediei, interzicerea discriminării, 
dreptul la egalitatea de gen și drepturile 
copilului, astfel cum sunt consacrate la 
articolele 1, 7, 8, 11, 21, 23, 24 și, 
respectiv, 38 din cartă;

Amendamentul 297

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) manipularea intenționată a 
serviciului lor, inclusiv prin utilizarea 
neautentică sau exploatarea automatizată a 
serviciului, cu efect negativ real sau 
previzibil asupra protecției sănătății 
publice, a minorilor, a discursului civic ori 
cu efecte reale sau previzibile legate de 
procesele electorale și siguranța publică.

(c) orice funcționare defectuoasă sau 
manipulare intenționată a serviciului lor, 
inclusiv prin utilizarea neautentică sau 
exploatarea automatizată a serviciului sau 
riscurile inerente funcționării preconizate 
a serviciului, inclusiv amplificarea 
conținutului ilegal, a conținutului care 
încalcă condițiile lor generale de utilizare 
sau a oricărui alt conținut cu efect negativ 
real sau previzibil asupra protecției 
minorilor și a altor grupuri vulnerabile de 
destinatari ai serviciului, asupra valorilor 
democratice, libertății mass-mediei, 
libertății de exprimare și discursului civic 
ori cu efecte reale sau previzibile legate de 
procesele electorale și siguranța publică;

Amendamentul 298

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera c a (nouă)



Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) orice efecte negative reale și 
previzibile asupra protecției sănătății 
publice, precum și dependențe 
comportamentale sau alte consecințe 
negative grave asupra bunăstării fizice, 
mentale, sociale și financiare a unei 
persoane.

Amendamentul 299

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când efectuează evaluări ale 
riscurilor, platformele online foarte mari 
trebuie să ia în considerare, în special, 
modul în care sistemele lor de moderare a 
conținutului, sistemele lor de recomandare 
și sistemele lor de selectare și afișare a 
publicității influențează oricare dintre 
riscurile sistemice menționate la alineatul 
(1), inclusiv diseminarea potențial rapidă și 
pe scară largă a conținutului ilegal și a 
informațiilor incompatibile cu condițiile lor 
generale de utilizare.

2. Atunci când efectuează evaluări ale 
riscurilor, platformele online foarte mari 
trebuie să ia în considerare, în special, dacă 
și cum sistemele lor de moderare a 
conținutului, condițiile lor generale de 
utilizare, standardele lor comunitare, 
sistemele algoritmice, sistemele de 
recomandare și sistemele lor de selectare și 
de afișare a publicității, precum și 
colectarea și prelucrarea datelor și 
crearea de profiluri aferente influențează 
oricare dintre riscurile sistemice 
menționate la alineatul (1), inclusiv 
diseminarea potențial rapidă și pe scară 
largă a conținutului ilegal și a informațiilor 
incompatibile cu condițiile lor generale de 
utilizare.

Amendamentul 300

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Atunci când efectuează evaluări 
ale riscurilor, platformele online foarte 
mari consultă, atunci când este cazul, 
reprezentanți ai destinatarilor serviciului, 
reprezentanți ai grupurilor potențial 
afectate de serviciile lor, experți 



independenți și organizații ale societății 
civile. Implicarea acestora este adaptată 
la riscurile sistemice specifice pe care își 
propune să le evalueze platforma online 
foarte mare în cauză.

Amendamentul 301

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Documentele justificative ale 
evaluării riscurilor sunt comunicate 
coordonatorului serviciilor digitale din 
țara de stabilire și Comisiei.

Amendamentul 302

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Obligațiile menționate la alineatele 
(1) și (2) nu conduc în niciun caz la o 
obligație generală de monitorizare.

Amendamentul 303

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să instituie măsuri de atenuare 
rezonabile, proporționale și eficace, 
adaptate la riscurile sistemice specifice 
identificate în temeiul articolului 26. 
Aceste măsuri pot include, după caz:

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să instituie măsuri de atenuare 
rezonabile, transparente, proporționale și 
eficace, adaptate la riscurile sistemice 
specifice identificate în temeiul 
articolului 26. Aceste măsuri pot include, 
după caz:

Amendamentul 304



Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adaptarea sistemelor de moderare a 
conținutului sau de recomandare, a 
proceselor lor decizionale, a 
caracteristicilor sau a funcționării 
serviciilor lor ori a condițiilor generale de 
utilizare;

(a) adaptarea sistemelor de moderare a 
conținutului, a sistemelor algoritmice sau 
de recomandare și a interfețelor online, a 
proceselor lor decizionale, a proiectării, a 
caracteristicilor sau a funcționării 
serviciilor lor, a modelului lor de 
publicitate ori a condițiilor generale de 
utilizare;

Amendamentul 305

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asigurarea resurselor adecvate 
pentru a trata notificările și reclamațiile 
interne, inclusiv măsurile sau capacitățile 
tehnice și operaționale adecvate;

Amendamentul 306

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri specifice menite să limiteze 
afișarea comunicărilor cu caracter 
publicitar asociate serviciului pe care îl 
furnizează platformele online foarte mari;

(b) măsuri specifice menite să limiteze 
afișarea comunicărilor cu caracter 
publicitar asociate serviciului pe care îl 
furnizează platformele online foarte mari 
sau plasarea și afișarea alternativă a unor 
anunțuri ale serviciilor publice sau a altor 
informații faptice asociate;

Amendamentul 307

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera b a (nouă)



Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) după caz, măsuri specifice menite 
să adapteze interfețele și caracteristicile 
online pentru a proteja minorii;

Amendamentul 308

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea proceselor interne sau 
a supravegherii oricăreia dintre activitățile 
platformelor online foarte mari, în special 
în ceea ce privește detectarea riscurilor 
sistemice;

(c) consolidarea proceselor interne și a 
resurselor, a testării, a documentării sau a 
supravegherii oricăreia dintre activitățile 
platformelor online foarte mari, în special 
în ceea ce privește detectarea riscurilor 
sistemice;

Amendamentul 309

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Dacă este cazul, platformele online 
foarte mari își concep măsurile de 
atenuare a riscurilor cu implicarea 
reprezentanților destinatarilor serviciului, 
a unor experți independenți și a 
organizațiilor societății civile. Atunci când 
nu este prevăzută nicio astfel de 
implicare, acest aspect se precizează în 
raportul privind transparența menționat 
la articolul 33.

Amendamentul 310

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Platformele online foarte mari le 
furnizează auditorilor independenți o listă 



detaliată a măsurilor de atenuare a 
riscurilor luate și justificarea acestora în 
vederea pregătirii raportului de audit 
menționat la articolul 28.

Amendamentul 311

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. Comisia evaluează punerea în 
aplicare și eficacitatea măsurilor de 
atenuare a riscurilor adoptate de 
platformele online foarte mari menționate 
la articolul 27 alineatul (1) și, atunci când 
este necesar, poate formula recomandări.

Amendamentul 312

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comitetul, în cooperare cu 
Comisia, trebuie să publice rapoarte 
cuprinzătoare, o dată pe an, care trebuie să 
includă următoarele:

2. Comitetul, în cooperare cu 
Comisia, trebuie să publice rapoarte 
cuprinzătoare, o dată pe an. Rapoartele 
trebuie să includă următoarele:

Amendamentul 313

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea și evaluarea celor mai 
importante și recurente riscuri sistemice 
raportate de platformele online foarte mari 
sau identificate prin alte surse de 
informații, în special cele prevăzute în 
conformitate cu articolele 31 și 33;

(a) identificarea și evaluarea celor mai 
importante și recurente riscuri sistemice 
raportate de platformele online foarte mari 
sau identificate prin alte surse de 
informații, în special cele prevăzute în 
conformitate cu articolele 30, 31 și 33;



Amendamentul 314

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele sunt prezentate pentru fiecare 
stat membru în care s-au produs riscurile 
sistemice și pentru Uniune per ansamblu. 
Rapoartele se publică în toate limbile 
oficiale ale statelor membre ale Uniunii.

Amendamentul 315

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia, în cooperare cu 
coordonatorii serviciilor digitale, poate 
emite orientări generale privind aplicarea 
alineatului (1) în ceea ce privește riscurile 
specifice, mai ales pentru a prezenta cele 
mai bune practici și a recomanda posibile 
măsuri, ținând seama în mod corespunzător 
de posibilele consecințe ale măsurilor 
asupra drepturilor fundamentale consacrate 
în cartă ale tuturor părților implicate. 
Atunci când elaborează orientările 
respective, Comisia trebuie să organizeze 
consultări publice.

3. Comisia, în cooperare cu 
coordonatorii serviciilor digitale și în urma 
consultării publice, emite orientări 
generale privind aplicarea alineatului (1) în 
ceea ce privește riscurile specifice, mai ales 
pentru a prezenta cele mai bune practici și 
a recomanda posibile măsuri, ținând seama 
în mod corespunzător de posibilele 
consecințe ale măsurilor asupra drepturilor 
fundamentale consacrate în cartă ale 
tuturor părților implicate.

Amendamentul 316

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Cerința de a institui măsuri de 
atenuare nu conduce la o obligație de 
monitorizare generală sau la obligații de 
cercetare activă a faptelor.

Amendamentul 317



Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să facă obiectul, pe propria 
cheltuială și cel puțin o dată pe an, al unor 
audituri de evaluare a conformității cu 
următoarele:

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să facă obiectul, pe propria 
cheltuială și cel puțin o dată pe an, al unor 
audituri independente de evaluare a 
conformității cu următoarele:

Amendamentul 318

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Platformele online foarte mari se 
asigură că auditorii au acces la toate 
datele necesare pentru a realiza auditul în 
mod cuvenit.

Amendamentul 319

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Auditurile efectuate în temeiul 
alineatului (1) trebuie să fie efectuate de 
organizații care:

2. Auditurile efectuate în temeiul 
alineatului (1) trebuie să fie efectuate de 
organizații recunoscute și aprobate de 
Comisie și care:

Amendamentul 320

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt independente de platforma 
online foarte mare în cauză;

(a) sunt independente juridic și 
financiar de platforma online foarte mare 
în cauză și alte platforme online foarte 
mari și nu au conflicte de interese cu 
aceasta;



Amendamentul 321

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) auditorii și angajații acestora nu 
au furnizat niciun alt serviciu platformei 
online foarte mari auditate cu 12 luni 
înainte de audit și se angajează să nu 
lucreze pentru platforma online foarte 
mare auditată sau pentru o organizație 
profesională sau o asociație de 
întreprinderi a cărei membră este 
platforma, timp de 12 luni de la momentul 
în care și-au încetat raporturile de muncă 
cu organizația care efectuează auditul;

Amendamentul 322

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Organizațiile care efectuează 
auditurile trebuie să redacteze un raport de 
audit pentru fiecare audit. Raportul trebuie 
întocmit în scris și trebuie să includă cel 
puțin următoarele elemente:

3. Organizațiile care efectuează 
auditurile trebuie să redacteze un raport de 
audit pentru fiecare subiect al auditului, 
așa cum este menționat la alineatul (1). 
Raportul trebuie întocmit în scris și trebuie 
să includă cel puțin următoarele elemente:

Amendamentul 323

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o declarație de interese;

Amendamentul 324

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 – litera d



Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a principalelor 
constatări ale auditului;

(d) o descriere a principalelor 
constatări ale auditului și o sinteză a 
principalelor constatări;

Amendamentul 325

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) o descriere a părților terțe 
consultate în cadrul auditului;

Amendamentul 326

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) o descriere a elementelor specifice 
care nu au putut fi auditate și o explicație 
a motivelor pentru care acestea nu au 
putut fi auditate;

Amendamentul 327

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 – litera f b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) dacă opinia de audit nu a putut 
ajunge la o concluzie pentru elemente 
specifice care intră în domeniul de 
aplicare al auditului, o expunere de 
motive pentru faptul că nu s-a ajuns la o 
astfel de concluzie.

Amendamentul 328

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 a (nou)



Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia publică și actualizează cu 
regularitate lista organizațiilor agreate.

Amendamentul 329

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. În cazul în care o platformă online 
foarte mare primește un raport de audit 
pozitiv, aceasta are dreptul să solicite 
Comisiei o marcă de excelență.

Amendamentul 330

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online foarte mari care 
utilizează sisteme de recomandare trebuie 
să stabilească în condițiile lor generale de 
utilizare, într-un mod clar, accesibil și 
ușor de înțeles, principalii parametri 
utilizați în sistemele lor de recomandare, 
precum și orice opțiuni prin care 
destinatarii serviciului pot modifica sau 
influența parametrii principali care este 
posibil să fi fost puși la dispoziție de 
platforme, inclusiv cel puțin o opțiune 
care nu se bazează pe crearea de profiluri, 
în sensul articolului 4 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) 2016/679.

1. În plus față de cerințele prevăzute 
la articolul 24a, platformele online foarte 
mari care utilizează sisteme de 
recomandare furnizează cel puțin un 
sistem de recomandare care nu se bazează 
pe crearea de profiluri, în sensul 
articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul 
(UE) 2016/679, precum și o 
funcționalitate ușor accesibilă pe interfața 
lor online care să permită destinatarului 
serviciului să selecteze și să modifice în 
orice moment opțiunea preferată pentru 
fiecare dintre sistemele de recomandare 
care determină ordinea relativă a 
informațiilor care le sunt prezentate.

Amendamentul 331

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2



Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care sunt disponibile 
mai multe opțiuni în temeiul alineatului 
(1), platformele online foarte mari trebuie 
să ofere o funcționalitate ușor accesibilă 
pe interfața lor online care să îi permită 
destinatarului serviciului să selecteze și să 
modifice în orice moment opțiunea 
preferată pentru fiecare dintre sistemele 
de recomandare care determină ordinea 
relativă a informațiilor care le sunt 
prezentate.

eliminat

Amendamentul 332

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online foarte mari care 
afișează publicitate pe interfețele lor online 
trebuie să compileze și să pună la 
dispoziția publicului, prin intermediul 
interfețelor de programare a aplicațiilor, un 
registru care să conțină informațiile 
menționate la alineatul (2), pe o durată de 
până la un an după ce anunțul publicitar a 
fost afișat ultima dată pe interfețele lor 
online. Platformele online foarte mari 
trebuie să se asigure că registrul nu conține 
date cu caracter personal ale destinatarilor 
serviciului cărora le-a fost sau le-ar fi putut 
fi afișat anunțul.

1. Platformele online foarte mari care 
afișează publicitate pe interfețele lor online 
trebuie să compileze și să pună la 
dispoziția publicului, prin intermediul 
interfețelor de programare a aplicațiilor, un 
registru care să conțină informațiile 
menționate la alineatul (2) și care să poată 
fi consultat prin instrumente ușor 
accesibile, eficiente și fiabile, pe o durată 
de până la un an după ce anunțul publicitar 
a fost afișat ultima dată pe interfețele lor 
online. Platformele se asigură că se pot 
efectua interogări bazate pe mai multe 
criterii pentru fiecare agent de publicitate 
și pentru toate punctele de date prezente 
în anunțul publicitar, pentru scopul 
acestuia și publicul căruia dorește să i se 
adreseze agentul de publicitate. 
Platformele online foarte mari trebuie să se 
asigure că registrul nu conține date cu 
caracter personal ale destinatarilor 
serviciului cărora le-a fost sau le-ar fi putut 
fi afișat anunțul și depun eforturi 
rezonabile pentru a se asigura că 
informațiile sunt exacte și complete.



Amendamentul 333

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conținutul comunicării cu caracter 
publicitar;

(a) conținutul comunicării cu caracter 
publicitar, inclusiv denumirea produsului, 
a serviciului sau a mărcii și obiectul 
reclamei;

Amendamentul 334

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) persoana fizică sau juridică care 
plătește reclama, atunci când această 
persoană este diferită de persoana 
menționată la litera (b);

Amendamentul 335

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se dorea în mod special 
afișarea comunicării cu caracter publicitar 
unuia sau mai multor grupuri specifice de 
destinatari ai serviciului și, dacă da, 
principalii parametri utilizați în acest scop;

(d) dacă se dorea în mod special 
afișarea comunicării cu caracter publicitar 
unuia sau mai multor grupuri specifice de 
destinatari ai serviciului și, dacă da, 
principalii parametri utilizați în acest scop, 
inclusiv orice parametru utilizat pentru a 
exclude anumite grupuri;

Amendamentul 336

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) în cazul în care este divulgat, o 
copie a conținutului comunicărilor 



comerciale publicate pe platformele 
online foarte mari care nu sunt 
comercializate, vândute sau gestionate de 
platforma online foarte mare și care au 
fost declarate ca atare către platforma 
online foarte mare, prin canale 
corespunzătoare;

Amendamentul 337

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) cazurile în care anunțul a fost 
eliminat pe baza unui anunț transmis în 
conformitate cu articolul 14 sau a unui 
ordin emis în temeiul articolului 8.

Amendamentul 338

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. După consultarea cercetătorilor 
agreați, comitetul publică orientări 
privind structura și organizarea 
registrelor create în conformitate cu 
alineatul (1).

Amendamentul 339

Propunere de regulament
Articolul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a
Trucajele ultrarealiste (deepfake)

În cazul în care o platformă online foarte 
mare ia cunoștință de faptul că un 
conținut este o imagine, un conținut audio 
sau video generat sau manipulat care se 
aseamănă în mod deosebit cu persoane, 



obiecte, locuri sau alte entități sau 
evenimente reale și care pare a fi, în mod 
fals, autentic sau veridic (deep fakes), 
furnizorul marchează conținutul pentru a 
informa în mod clar și vizibil beneficiarul 
serviciilor că respectivul conținut nu este 
autentic.

Amendamentul 340

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să îi ofere coordonatorului 
serviciilor digitale din țara de stabilire sau 
Comisiei, la cererea motivată a acestora și 
într-un termen rezonabil, indicat în cerere, 
acces la datele necesare pentru 
monitorizarea și evaluarea conformității cu 
prezentul regulament. Respectivul 
coordonator al serviciilor digitale și 
Comisia trebuie să utilizeze datele în cauză 
numai în scopurile respective.

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să îi ofere coordonatorului 
serviciilor digitale din țara de stabilire sau 
Comisiei, la cererea motivată a acestora și 
într-un termen rezonabil și fără întârziere, 
indicat în cerere, acces la datele necesare 
pentru monitorizarea și evaluarea 
conformității cu prezentul regulament. 
Respectivul coordonator al serviciilor 
digitale și Comisia solicită, accesează și 
utilizează datele în cauză numai în 
scopurile respective.

Amendamentul 341

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Platforma online foarte mare este 
obligată să explice concepția, logica și 
modul de funcționare a algoritmilor, dacă 
acest lucru este solicitat de coordonatorul 
serviciilor digitale din țara de destinație.

Amendamentul 342

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2



Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La cererea motivată a 
coordonatorului serviciilor digitale din țara 
de stabilire sau a Comisiei, platformele 
online foarte mari trebuie să ofere, într-un 
termen rezonabil, specificat în cerere, acces 
la date cercetătorilor agreați care 
îndeplinesc cerințele de la alineatul (4) de 
la prezentul articol, în unicul scop de a 
desfășura activități de cercetare care 
contribuie la identificarea și înțelegerea 
riscurilor sistemice, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 26 alineatul (1).

2. La cererea motivată a 
coordonatorului serviciilor digitale din țara 
de stabilire sau a Comisiei, platformele 
online foarte mari trebuie să ofere, într-un 
termen rezonabil, specificat în cerere, acces 
la date cercetătorilor agreați, organismelor, 
organizațiilor sau asociațiilor non-profit 
agreate care îndeplinesc cerințele de la 
alineatul (4) de la prezentul articol, în 
unicul scop de a desfășura activități de 
cercetare care contribuie la identificarea, 
atenuarea și înțelegerea riscurilor 
sistemice, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 26 alineatul (1) și la articolul 27 
alineatul (1).

Amendamentul 343

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Cercetătorii agreați, organismele, 
organizațiile și asociațiile non-profit 
agreate au acces la numărul total de 
vizualizări și rata de vizualizare a 
conținutului înainte de eliminare, pe baza 
comenzilor emise în conformitate cu 
articolul 8 sau a moderării conținutului 
efectuată din inițiativa furnizorului și 
conform condițiilor sale generale.

Amendamentul 344

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Platformele online foarte mari 
trebuie să ofere acces la date în temeiul 
alineatelor (1) și (2) prin intermediul 
bazelor de date online sau al interfețelor de 
programare a aplicațiilor, după caz.

3. Platformele online foarte mari 
trebuie să ofere acces la date în temeiul 
alineatelor (1) și (2) prin intermediul 
bazelor de date online sau al interfețelor de 
programare a aplicațiilor, după caz, și cu 
un mecanism ușor accesibil și ușor de 



utilizat pentru căutările bazate pe mai 
multe criterii.

Amendamentul 345

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru a fi agreați, cercetătorii 
trebuie să fie afiliați instituțiilor 
academice, să nu aibă interese comerciale, 
să aibă experiență dovedită în domeniile 
legate de riscurile investigate sau 
metodologiile de cercetare conexe și 
trebuie să se angajeze să respecte cerințele 
specifice de securitate și confidențialitate a 
datelor corespunzătoare fiecărei cereri și să 
aibă capacitatea de a da curs acestui 
angajament.

4. Pentru a fi agreați de coordonatorul 
serviciilor digitale din țara de stabilire sau 
de Comisie, cercetătorii, organismele, 
organizațiile sau asociațiile non-profit 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții:

(a) să fie afiliați la instituții academice 
sau organizații ale societății civile care 
reprezintă interesul public și îndeplinesc 
cerințele prevăzute la articolul 68;
(b) să nu aibă interese comerciale, 
inclusiv în ceea ce privește orice 
platformă online foarte mare;
(c) să furnizeze informații privind 
finanțarea cercetării;
(d) să fie independenți față de orice 
organisme guvernamentale, 
administrative sau alte organisme publice 
decât instituția academică la care sunt 
afiliați, dacă aceasta este publică;
(e) să aibă experiență dovedită în 
domeniile legate de riscurile investigate 
sau metodologiile de cercetare conexe; și
(f) să respecte cerințele specifice de 
securitate și confidențialitate a datelor 
corespunzătoare fiecărei cereri.

Amendamentul 346

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 a (nou)



Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul în care o platformă online 
foarte mare are motive să creadă că un 
cercetător, un organism, o organizație sau 
asociație non-profit acționează în afara 
scopurilor menționate la alineatul (2) sau 
că nu mai respectă condițiile menționate 
la alineatul (4), aceasta informează 
imediat autoritatea relevantă, fie 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire, fie Comisia, care decide 
imediat dacă accesul trebuie retras și 
când se restabilește accesul și în ce 
condiții.

Amendamentul 347

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. În cazul în care coordonatorul 
serviciilor digitale din țara de stabilire sau 
Comisia are motive să creadă că un 
cercetător, un organism, o organizație sau 
o asociație non-profit acționează în afara 
domeniului de aplicare al alineatului (2) 
sau nu mai respectă condițiile menționate 
de la alineatul (4), acesta sau aceasta 
informează imediat platforma online 
foarte mare. La primirea informațiilor, 
platforma online foarte mare are dreptul 
să retragă accesul la date. Coordonatorul 
serviciilor digitale din țara de stabilire sau 
Comisia decide dacă și când va restabili 
accesul și în ce condiții.

Amendamentul 348

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. După consultarea comitetului, 
Comisia adoptă acte delegate care stabilesc 

5. După consultarea comitetului și la 
cel mult un an de la intrarea în vigoare a 



condițiile tehnice în care platformele online 
foarte mari vor face schimb de date în 
temeiul alineatelor (1) și (2), precum și 
scopurile în care pot fi utilizate datele. 
Actele delegate respective trebuie să 
stabilească condițiile specifice în care un 
astfel de schimb de date cu cercetătorii 
agreați poate avea loc în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, ținând 
seama de drepturile și interesele 
platformelor online foarte mari și ale 
destinatarilor serviciului în cauză, inclusiv 
de protecția informațiilor confidențiale, în 
special a secretelor comerciale, și 
menținând securitatea serviciilor 
platformelor.

prezentului act legislativ, Comisia adoptă 
acte delegate care stabilesc condițiile 
tehnice în care platformele online foarte 
mari vor face schimb de date în temeiul 
alineatelor (1) și (2), precum și scopurile în 
care pot fi utilizate datele. Actele delegate 
respective trebuie să stabilească condițiile 
specifice în care un astfel de schimb de 
date cu cercetătorii agreați, cu organisme, 
organizații sau asociații non-profit poate 
avea loc în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/679, ținând seama de drepturile 
și interesele platformelor online foarte mari 
și ale destinatarilor serviciului în cauză, 
inclusiv de protecția informațiilor 
confidențiale, și menținând securitatea 
serviciilor platformelor.

Amendamentul 349

Propunere de regulament
Articolul 31 –alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordarea accesului la date va 
conduce la vulnerabilități semnificative la 
adresa securității serviciului sau a 
protecției informațiilor confidențiale, în 
special a secretelor comerciale.

(b) acordarea accesului la date va 
conduce la vulnerabilități semnificative la 
adresa securității serviciului sau a 
protecției informațiilor confidențiale.

Amendamentul 350

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Coordonatorii serviciilor digitale și 
Comisia raportează, o dată pe an, 
următoarele informații:
(a) numărul de cereri adresate acestora, 
astfel cum se menționează la alineatele 
(1), (2) și (6);
(b) numărul unor astfel de cereri care au 
fost respinse sau retrase de coordonatorul 
serviciilor digitale sau de Comisie, 
inclusiv motivele pentru care au fost 



respinse sau retrase, inclusiv ca urmare a 
unei solicitări adresate coordonatorului 
serviciilor digitale sau Comisiei din partea 
unei platforme online foarte mari, de a 
modifica o cerere, astfel cum se 
menționează la alineatele (1), (2) și (6).

Amendamentul 351

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. După finalizarea cercetării, 
cercetătorii agreați care au primit acces la 
date publică rezultatele obținute fără a 
divulga datele confidențiale și respectând 
Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul 352

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Platformele online foarte mari 
trebuie să desemneze drept coordonatori 
ai funcției de conformitate numai 
persoanele care au calificările profesionale, 
cunoștințele, experiența și capacitatea 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor 
menționate la alineatul (3). Coordonatorii 
funcției de conformitate pot fi membri ai 
personalului platformei online foarte mari 
în cauză sau pot îndeplini aceste sarcini în 
baza unui contract cu respectiva platformă.

2. Platformele online foarte mari 
desemnează numai persoanele care au 
calificările profesionale, cunoștințele, 
experiența și capacitatea necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor menționate la 
alineatul (3) în calitate de coordonatori ai 
funcției de conformitate. Coordonatorii 
funcției de conformitate pot fi membri ai 
personalului platformei online foarte mari 
în cauză sau pot îndeplini aceste sarcini în 
baza unui contract cu respectiva platformă.

Amendamentul 353

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cooperarea cu coordonatorul 
serviciilor digitale din țara de stabilire și cu 

(a) cooperarea cu coordonatorul 
serviciilor digitale din țara de stabilire, cu 



Comisia în sensul prezentului regulament; comitetul și cu Comisia în sensul 
prezentului regulament;

Amendamentul 354

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să publice rapoartele menționate la 
articolul 13 în termen de șase luni de la 
data aplicării menționate la articolul 25 
alineatul (4) și, ulterior, la fiecare șase luni.

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să publice rapoartele menționate la 
articolul 13 în termen de șase luni de la 
data aplicării menționate la articolul 25 
alineatul (4) și, ulterior, la fiecare șase luni, 
într-un format standardizat, prelucrabil 
automat și ușor accesibil.

Amendamentul 355

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Aceste rapoarte includ moderarea 
conținutului defalcată și prezentată 
pentru fiecare stat membru în care sunt 
oferite serviciile și pentru Uniune per 
ansamblu. Rapoartele se publică cel puțin 
în una dintre limbile oficiale ale statelor 
membre ale Uniunii în care sunt oferite 
serviciile.

Amendamentul 356

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsurile aferente de atenuare a 
riscurilor identificate și puse în aplicare în 
temeiul articolului 27;

(b) măsurile specifice de atenuare 
identificate și puse în aplicare în temeiul 
articolului 27;



Amendamentul 357

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) după caz, informații cu privire la 
reprezentanții destinatarilor serviciului, 
experții independenți și organizațiile 
societății civile consultați pentru 
evaluarea riscurilor în conformitate cu 
articolul 26.

Amendamentul 358

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care o platformă online 
foarte mare consideră că publicarea de 
informații în temeiul alineatului (2) poate 
avea ca rezultat divulgarea de informații 
confidențiale ale platformei respective sau 
ale destinatarilor serviciului, poate cauza 
vulnerabilități semnificative în ceea ce 
privește securitatea serviciului său, poate 
submina securitatea publică sau poate 
aduce un prejudiciu destinatarilor, 
platforma poate elimina aceste informații 
din rapoarte. În acest caz, platforma 
respectivă trebuie să transmită rapoartele 
complete coordonatorului serviciilor 
digitale din țara de stabilire și Comisiei, 
însoțite de o expunere a motivelor care 
justifică motivele pentru care informațiile 
au fost eliminate din rapoartele publice.

3. În cazul în care o platformă online 
foarte mare consideră că publicarea de 
informații în temeiul alineatului (2) poate 
avea ca rezultat divulgarea de informații 
confidențiale ale platformei respective sau 
ale destinatarilor serviciului, poate cauza 
vulnerabilități semnificative în ceea ce 
privește securitatea serviciului său, poate 
submina securitatea publică sau poate 
aduce un prejudiciu destinatarilor, 
platforma poate elimina aceste informații 
din rapoarte. În acest caz, platforma 
respectivă trebuie să transmită rapoartele 
complete coordonatorului serviciilor 
digitale din țara de stabilire și Comisiei, 
însoțite de o expunere a motivelor care 
justifică motivele pentru care informațiile 
au fost eliminate din rapoartele publice, cu 
respectarea Regulamentului (UE) 
2016/679.

Amendamentul 359

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – partea introductivă



Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia sprijină și promovează 
elaborarea și punerea în aplicare de 
standarde sectoriale voluntare stabilite de 
organismele de standardizare europene și 
internaționale relevante, cel puțin pentru 
următoarele:

1. Comisia sprijină și promovează 
elaborarea și punerea în aplicare de 
standarde voluntare stabilite de 
organismele de standardizare europene și 
internaționale relevante, în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, cel 
puțin pentru următoarele:

Amendamentul 360

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) condițiile generale prevăzute la 
articolul 12, inclusiv în ceea ce privește 
acceptarea și modificarea respectivelor 
condiții generale;

Amendamentul 361

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera a b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) informații privind trasabilitatea 
comercianților în temeiul articolului 22;

Amendamentul 362

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera a c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) practicile publicitare prevăzute la 
articolul 24 și sistemele de recomandări 
prevăzute la articolul 24a;

Amendamentul 363



Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) obligațiile de raportare în materie 
de transparență care decurg din 
articolul 13;

Amendamentul 364

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera f b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) specificațiile tehnice pentru a se 
asigura că serviciile intermediare sunt 
accesibile persoanelor cu dizabilități în 
conformitate cu cerințele de accesibilitate 
prevăzute în Directiva (UE) 2019/882.

Amendamentul 365

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia sprijină și promovează 
elaborarea și punerea în aplicare de 
standarde voluntare stabilite de 
organismele de standardizare europene și 
internaționale relevante, care urmăresc să 
protejeze minorii.

Amendamentul 366

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia este împuternicită să 
adopte acte de punere în aplicare care 
stabilesc specificații comune pentru 
aspectele enumerate la alineatul (1) 
literele (a)-(fb) în cazul în care Comisia a 



solicitat uneia sau mai multor organizații 
europene de standardizare să elaboreze 
un standard armonizat, iar trimiterea la 
standardul respectiv nu a fost publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 
termen de [24 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] sau 
cererea nu a fost acceptată de niciuna 
dintre organizațiile europene de 
standardizare.

Amendamentul 367

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia și comitetul încurajează și 
facilitează elaborarea de coduri de conduită 
la nivelul Uniunii care să contribuie la 
aplicarea corespunzătoare a prezentului 
regulament, ținând seama mai ales de 
provocările specifice legate de abordarea 
diferitelor tipuri de conținut ilegal și a 
riscurilor sistemice, în conformitate cu 
legislația Uniunii, în particular în ceea ce 
privește concurența și protecția datelor cu 
caracter personal.

1. Comisia și comitetul încurajează și 
facilitează elaborarea de coduri de conduită 
voluntare la nivelul Uniunii care să 
contribuie la aplicarea corespunzătoare a 
prezentului regulament, ținând seama mai 
ales de provocările specifice legate de 
abordarea diferitelor tipuri de conținut 
ilegal și a riscurilor sistemice, în 
conformitate cu legislația Uniunii. Se 
acordă o atenție deosebită evitării unor 
efecte negative asupra concurenței loiale, 
a accesului la date și a securității, asupra 
interdicției generale în materie de 
monitorizare, a protecției vieții private și a 
datelor cu caracter personal. De asemenea, 
Comisia și comitetul încurajează și 
facilitează revizuirea și adaptarea în mod 
regulat a codurilor de conduită, pentru a 
se asigura că acestea sunt adecvate 
scopului urmărit.

Amendamentul 368

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care apare un risc 
sistemic semnificativ în sensul 
articolului 26 alineatul (1) care afectează 

2. În cazul în care apare un risc 
sistemic semnificativ în sensul 
articolului 26 alineatul (1) care afectează 



mai multe platforme online foarte mari, 
Comisia poate invita platformele online 
foarte mari în cauză, alte platforme online 
foarte mari, alte platforme online și alți 
furnizori de servicii intermediare, după caz, 
precum și organizațiile societății civile și 
alte părți interesate să participe la 
elaborarea codurilor de conduită, inclusiv 
prin stabilirea unor angajamente de a lua 
măsuri specifice de atenuare a riscurilor, 
precum și a unui cadru de raportare 
periodică cu privire la orice măsuri luate și 
la rezultatele acestora.

mai multe platforme online foarte mari, 
Comisia poate solicita platformelor online 
foarte mari în cauză, altor platforme online 
foarte mari, altor platforme online și altor 
furnizori de servicii intermediare, după caz, 
precum și autorităților competente 
relevante, organizațiilor societății civile și 
altor părți interesate relevante să participe 
la elaborarea codurilor de conduită, 
inclusiv prin stabilirea unor angajamente 
de a lua măsuri specifice de atenuare a 
riscurilor, precum și a unui cadru de 
raportare periodică cu privire la orice 
măsuri luate și la rezultatele acestora.

Amendamentul 369

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Atunci când pun în aplicare 
alineatele (1) și (2), Comisia și comitetul 
trebuie să se asigure că codurile de 
conduită stabilesc în mod clar obiectivele, 
conțin indicatori-cheie de performanță 
pentru a măsura realizarea obiectivelor 
respective și țin seama în mod 
corespunzător de nevoile și interesele 
tuturor părților interesate, inclusiv ale 
cetățenilor, la nivelul Uniunii. Comisia și 
comitetul trebuie, de asemenea, să se 
asigure că participanții prezintă periodic 
rapoarte Comisiei și coordonatorilor 
serviciilor digitale din țara de stabilire cu 
privire la eventualele măsurile luate și 
rezultatele acestora, astfel cum sunt 
măsurate în raport cu indicatorii-cheie de 
performanță pe care îi conțin.

3. Atunci când pun în aplicare 
alineatele (1) și (2), Comisia și comitetul 
trebuie să se asigure că codurile de 
conduită stabilesc în mod clar obiectivele 
lor specifice, definesc natura obiectivului 
de politică publică urmărit și, după caz, 
rolul autorităților competente, conțin 
indicatori-cheie de performanță pentru a 
măsura realizarea obiectivelor respective și 
țin seama pe deplin de nevoile și interesele 
tuturor părților interesate, în special ale 
cetățenilor, la nivelul Uniunii. Comisia și 
comitetul trebuie, de asemenea, să se 
asigure că participanții prezintă periodic 
rapoarte Comisiei și coordonatorilor 
serviciilor digitale din țara de stabilire cu 
privire la eventualele măsurile luate și 
rezultatele acestora, astfel cum sunt 
măsurate în raport cu indicatorii-cheie de 
performanță pe care îi conțin. Indicatorii-
cheie de performanță și angajamentele de 
raportare țin cont de diferențele dintre 
participanți în ceea ce privește 
dimensiunea și capacitatea.

Amendamentul 370



Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia și comitetul trebuie să 
evalueze dacă codurile de conduită 
îndeplinesc obiectivele menționate la 
alineatele (1) și (3) și trebuie să 
monitorizeze și să analize periodic 
îndeplinirea obiectivelor respectivelor 
coduri. Comisia și comitetul trebuie să își 
publice concluziile.

4. Comisia și comitetul trebuie să 
evalueze dacă codurile de conduită 
îndeplinesc obiectivele menționate la 
alineatele (1) și (3) și trebuie să 
monitorizeze și să analize periodic 
îndeplinirea obiectivelor respectivelor 
coduri. Comisia și comitetul trebuie să își 
publice concluziile și să solicite 
organizațiilor vizate să își modifice 
codurile de conduită în consecință.

Amendamentul 371

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comitetul trebuie să monitorizeze 
și să evalueze periodic îndeplinirea 
obiectivelor codurilor de conduită, în 
raport cu indicatorii-cheie de performanță 
prevăzuți de coduri.

5. Comisia și comitetul trebuie să 
monitorizeze și să evalueze periodic 
îndeplinirea obiectivelor codurilor de 
conduită, în raport cu indicatorii-cheie de 
performanță prevăzuți de coduri. În cazul 
nerespectării sistematice a codurilor de 
conduită, Comisia și comitetul pot lua o 
decizie de suspendare temporară sau de 
excludere definitivă a platformelor care 
nu își respectă angajamentele în calitate 
de semnatari ai codurilor de conduită.

Amendamentul 372

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pe lângă cerințele prevăzute la 
articolele 24 și 30, Comisia trebuie să 
încurajeze și să faciliteze elaborarea de 
coduri de conduită la nivelul Uniunii între 
platformele online și alți furnizori de 
servicii relevanți, cum ar fi furnizorii de 
servicii intermediare de publicitate online 

1. Pe lângă cerințele prevăzute la 
articolele 24 și 30, Comisia trebuie să 
încurajeze și să faciliteze elaborarea de 
coduri de conduită voluntare la nivelul 
Uniunii între platformele online și alți 
furnizori de servicii relevanți, cum ar fi 
furnizorii de servicii intermediare de 



sau organizațiile care îi reprezintă pe 
destinatarii serviciului și organizațiile 
societății civile sau autoritățile relevante, 
pentru a contribui la o mai mare 
transparență a publicității online.

publicitate online sau organizațiile care îi 
reprezintă pe destinatarii serviciului și 
organizațiile societății civile sau 
autoritățile relevante, pentru a contribui la 
o mai mare transparență pentru toți actorii 
din ecosistemul publicității online.

Amendamentul 373

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia trebuie să se asigure că 
codurile de conduită urmăresc transmiterea 
eficace a informațiilor, cu respectarea 
deplină a drepturilor și intereselor tuturor 
părților implicate, precum și crearea unui 
mediu concurențial, transparent și echitabil 
în publicitatea online, în conformitate cu 
legislația Uniunii și cu legislația națională, 
în special în ceea ce privește concurența și 
protecția datelor cu caracter personal. 
Comisia trebuie să se asigure că codurile 
de conduită abordează cel puțin:

2. Comisia trebuie să se asigure că 
codurile de conduită urmăresc transmiterea 
eficace a informațiilor, cu respectarea 
deplină a drepturilor și intereselor tuturor 
părților implicate, precum și crearea unui 
mediu concurențial, transparent și echitabil 
în publicitatea online, în conformitate cu 
legislația Uniunii și cu legislația națională, 
în special în ceea ce privește concurența și 
protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal. Comisia trebuie să se 
asigure că codurile de conduită abordează 
cel puțin:

Amendamentul 374

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) diferitele tipuri de date care pot fi 
utilizate.

Amendamentul 375

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia trebuie să încurajeze 
elaborarea de coduri de conduită în termen 
de un an de la data aplicării prezentului 

3. Comisia trebuie să încurajeze 
elaborarea de coduri de conduită în termen 
de un an de la data aplicării prezentului 



regulament și aplicarea lor în termen de cel 
mult șase luni de la data respectivă.

regulament și aplicarea lor în termen de cel 
mult șase luni de la data respectivă. 
Comisia evaluează aplicarea codurilor 
respective la trei ani de la data aplicării 
prezentului regulament.

Amendamentul 376

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Comisia încurajează toți actorii 
din ecosistemul de publicitate online 
menționat la alineatul (1) să aprobe și să 
respecte angajamentele prevăzute în 
codurile de conduită.

Amendamentul 377

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comitetul poate recomanda 
Comisiei să inițieze elaborarea, în 
conformitate cu alineatele (2), (3) și (4), a 
unor protocoale pentru situații de criză care 
să abordeze situații de criză strict limitate 
la circumstanțe extraordinare care 
afectează siguranța publică sau sănătatea 
publică.

1. Comitetul poate recomanda 
Comisiei să inițieze elaborarea, în 
conformitate cu alineatele (2), (3) și (4), a 
unor protocoale voluntare pentru situații de 
criză care să abordeze situații de criză strict 
limitate la circumstanțe extraordinare care 
afectează siguranța publică sau sănătatea 
publică.

Amendamentul 378

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 4 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) măsurile pentru a asigura 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
dizabilități în timpul punerii în aplicare a 
protocoalelor pentru situații de criză, 
inclusiv prin oferirea unei descrieri 



accesibile a acestor protocoale.

Amendamentul 379

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care Comisia consideră 
că un protocol pentru situații de criză nu 
remediază în mod eficace situația de criză 
sau nu garantează exercitarea drepturilor 
fundamentale, astfel cum se menționează la 
alineatul (4) litera (e), Comisia poate 
solicita participanților să revizuiască 
protocolul pentru situații criză, inclusiv 
prin adoptarea de măsuri suplimentare.

5. În cazul în care Comisia consideră 
că un protocol pentru situații de criză nu 
remediază în mod eficace situația de criză 
sau nu garantează exercitarea drepturilor 
fundamentale, astfel cum se menționează la 
alineatul (4) litera (e), Comisia solicită 
participanților să revizuiască protocolul 
pentru situații criză, inclusiv prin adoptarea 
de măsuri suplimentare.

Amendamentul 380

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
alineatul (1) și, în special, coordonatorii 
serviciilor digitale ai acestora dispun de 
resurse tehnice, financiare și umane 
adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile 
care le revin în temeiul prezentului 
regulament.

Amendamentul 381

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre trebuie să se 
asigure că coordonatorii lor ai serviciilor 
digitale își îndeplinesc sarcinile care le 
revin în temeiul prezentului regulament în 
mod imparțial, transparent și în timp util. 
Statele membre trebuie să se asigure că 

1. Statele membre trebuie să se 
asigure că coordonatorii lor ai serviciilor 
digitale își îndeplinesc sarcinile care le 
revin în temeiul prezentului regulament în 
mod imparțial, transparent și în timp util.



coordonatorii serviciilor digitale dispun 
de resurse tehnice, financiare și umane 
adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile.

Amendamentul 382

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statul membru în care se află sediul 
principal al furnizorului de servicii 
intermediare trebuie să aibă competență în 
sensul capitolelor III și IV din prezentul 
regulament.

1. Statul membru în care se află sediul 
principal al furnizorului de servicii 
intermediare trebuie să aibă competență în 
ceea ce privește supravegherea și 
asigurarea respectării de către autoritățile 
naționale competente, în conformitate cu 
prezentul capitol, a obligațiilor impuse 
intermediarilor în temeiul prezentului 
regulament.

Amendamentul 383

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul capitolelor III și IV, se 
consideră că un furnizor de servicii 
intermediare care nu are un sediu în 
Uniune, dar care oferă servicii în Uniune 
intră în sfera de competență a statului 
membru în care își are reședința sau este 
stabilit reprezentantul legal al furnizorului 
de servicii intermediare.

2. În sensul prezentului articol, se 
consideră că un furnizor de servicii 
intermediare care nu are un sediu în 
Uniune, dar care oferă servicii în Uniune 
intră în sfera de competență a statului 
membru în care își are reședința sau este 
stabilit reprezentantul legal al furnizorului 
de servicii intermediare.

Amendamentul 384

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Dacă furnizorul de servicii 
intermediare nu numește un reprezentant 
legal în conformitate cu articolul 11, toate 
statele membre vor avea competență în 

3. Dacă furnizorul de servicii 
intermediare nu numește un reprezentant 
legal în conformitate cu articolul 11, toate 
statele membre vor avea competență în 



senul capitolelor III și IV. În cazul în care 
un stat membru decide să își exercite 
competența în temeiul prezentului alineat, 
statul membru trebuie să informeze toate 
celelalte state membre și să se asigure că 
este respectat principiul ne bis in idem.

sensul prezentului articol. În cazul în care 
un stat membru decide să își exercite 
competența în temeiul prezentului alineat, 
statul membru trebuie să informeze toate 
celelalte state membre și să se asigure că 
este respectat principiul ne bis in idem. 

Amendamentul 385

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) competența de a solicita 
furnizorilor respectivi, precum și altor 
persoane care acționează în scopuri legate 
de activitatea lor comercială, economică, 
meșteșugărească sau profesională care pot 
avea cunoștință în mod rezonabil de 
informații referitoare la o presupusă 
încălcare a prezentului regulament, inclusiv 
organizațiilor care efectuează auditurile 
menționate la articolul 28 și la articolul 50 
alineatul (3), să furnizeze informațiile 
respective într-un termen rezonabil;

(a) competența de a solicita 
furnizorilor respectivi, precum și altor 
persoane care acționează în scopuri legate 
de activitatea lor comercială, economică, 
meșteșugărească sau profesională care pot 
avea cunoștință în mod rezonabil de 
informații referitoare la o presupusă 
încălcare a prezentului regulament, inclusiv 
organizațiilor care efectuează auditurile 
menționate la articolul 28 și la articolul 50 
alineatul (3), să furnizeze informațiile 
respective fără întârzieri nejustificate sau 
cel târziu în termen de trei luni;

Amendamentul 386

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) competența de a adopta măsuri 
provizorii pentru a evita riscul unui 
prejudiciu grav.

(e) competența de a adopta măsuri 
provizorii proporționale sau de a solicita 
autorității judiciare relevante să facă 
acest lucru, pentru a evita riscul unui 
prejudiciu grav.

Amendamentul 387

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – paragraful 1



Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește literele (c) și (d) de la 
primul paragraf, coordonatorii serviciilor 
digitale trebuie să aibă, de asemenea, 
competențele de asigurare a aplicării legii 
prevăzute la literele respective în ceea ce 
privește celelalte persoane menționate la 
alineatul (1) în caz de nerespectare de către 
acestea a unui ordin care le-a fost emis în 
temeiul alineatului respectiv. Coordonatorii 
serviciilor digitale exercită respectivele 
competențe de asigurare a aplicării legii 
numai după ce au furnizat în timp util 
persoanelor respective toate informațiile 
relevante referitoare la ordinele respective, 
inclusiv perioada de timp aplicabilă, 
amenzile sau penalitățile cu titlu 
cominatoriu care pot fi impuse în caz de 
nerespectare și căile de atac.

În ceea ce privește literele (c) și (d) de la 
primul paragraf, coordonatorii serviciilor 
digitale trebuie să aibă, de asemenea, 
competențele de asigurare a aplicării legii 
prevăzute la literele respective în ceea ce 
privește celelalte persoane menționate la 
alineatul (1) în caz de nerespectare de către 
acestea a unui ordin care le-a fost emis în 
temeiul alineatului respectiv. Coordonatorii 
serviciilor digitale exercită respectivele 
competențe de asigurare a aplicării legii 
numai după ce au furnizat în timp util 
persoanelor respective toate informațiile 
relevante referitoare la ordinele respective, 
inclusiv perioada aplicabilă, amenzile sau 
penalitățile cu titlu cominatoriu care pot fi 
impuse în caz de nerespectare și căile de 
atac.

Amendamentul 388

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Atunci când este necesar pentru a-și 
îndeplini sarcinile, în cazul în care au fost 
epuizate toate celelalte competențe în 
temeiul prezentului articol menite să 
asigure încetarea încălcării, în cazul în care 
încălcarea persistă și cauzează prejudicii 
grave care nu pot fi evitate prin exercitarea 
altor competențe disponibile în temeiul 
legislației Uniunii sau al legislației 
naționale, coordonatorii serviciilor digitale 
trebuie să aibă, de asemenea, în ceea ce 
privește furnizorii de servicii intermediare 
care intră în jurisdicția statului membru al 
coordonatorului serviciilor digitale 
competența de a lua următoarele măsuri:

3. Atunci când este necesar pentru a-și 
îndeplini sarcinile, în cazul în care au fost 
epuizate toate celelalte competențe în 
temeiul prezentului articol menite să 
asigure încetarea încălcării, în cazul în care 
încălcarea persistă sau este repetată în 
mod continuu și cauzează prejudicii grave 
care nu pot fi evitate prin exercitarea altor 
competențe disponibile în temeiul 
legislației Uniunii sau al legislației 
naționale, coordonatorii serviciilor digitale 
trebuie să aibă, de asemenea, în ceea ce 
privește furnizorii de servicii intermediare 
care intră în jurisdicția statului membru al 
coordonatorului serviciilor digitale 
competența de a lua următoarele măsuri:

Amendamentul 389



Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să solicite organului de conducere 
al furnizorului ca, într-un termen rezonabil, 
să examineze situația, să adopte și să 
prezinte un plan de acțiune care să descrie 
măsurile necesare pentru a pune capăt 
încălcării, să se asigure că furnizorul ia 
măsurile respective și să prezinte rapoarte 
cu privire la măsurile luate;

(a) să solicite organului de conducere 
al furnizorului ca, într-un termen rezonabil 
care în niciun caz nu trebuie să 
depășească trei luni, să examineze situația, 
să adopte și să prezinte un plan de acțiune 
care să descrie măsurile necesare pentru a 
pune capăt încălcării, să se asigure că 
furnizorul ia măsurile respective și să 
prezinte rapoarte cu privire la măsurile 
luate;

Amendamentul 390

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să solicite autorității judiciare 
competente din statul membru în cauză să 
dispună restricționarea temporară a 
accesului destinatarilor serviciului vizat de 
încălcare sau, numai în cazul în care acest 
lucru nu este fezabil din punct de vedere 
tehnic, la interfața online a furnizorului de 
servicii intermediare pe care are loc 
încălcarea, atunci când coordonatorul 
serviciilor digitale consideră că furnizorul 
nu a respectat în mod suficient cerințele de 
la litera (a), că încălcarea persistă și 
cauzează un prejudiciu grav și că 
încălcarea presupune o infracțiune gravă 
care implică o amenințare la adresa vieții 
sau a siguranței persoanelor.

(b) să solicite autorității judiciare 
competente din statul membru în cauză să 
dispună restricționarea temporară a 
accesului destinatarilor serviciului vizat de 
încălcare sau, numai în cazul în care acest 
lucru nu este fezabil din punct de vedere 
tehnic, la interfața online a furnizorului de 
servicii intermediare pe care are loc 
încălcarea, atunci când coordonatorul 
serviciilor digitale consideră că furnizorul 
nu a respectat cerințele de la litera (a), că 
încălcarea persistă sau este repetată în 
mod continuu și cauzează un prejudiciu 
grav și că încălcarea presupune o 
infracțiune gravă care implică o amenințare 
la adresa vieții sau a siguranței persoanelor.

Amendamentul 391

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Comisia publică, până la [șase 
luni de la intrarea în vigoare a 



prezentului regulament], orientări privind 
competențele coordonatorilor serviciilor 
digitale și procedurile aplicabile acestora.

Amendamentul 392

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sancțiunile trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. Statele membre 
trebuie să informeze Comisia cu privire la 
regimurile și măsurile respective și trebuie 
să o informeze fără întârziere cu privire la 
orice modificare ulterioară a acestora.

2. Sancțiunile trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. Statele membre 
trebuie să informeze Comisia și comitetul 
cu privire la regimurile și măsurile 
respective și trebuie să le informeze fără 
întârziere cu privire la orice modificare 
ulterioară a acestora.

Amendamentul 393

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre trebuie să se 
asigure că valoarea maximă a sancțiunilor 
impuse pentru nerespectarea obligațiilor 
prevăzute în prezentul regulament nu 
depășește 6 % din venitul anual sau din 
cifra de afaceri anuală a furnizorului de 
servicii intermediare în cauză. Sancțiunile 
pentru furnizarea de informații incorecte, 
incomplete sau înșelătoare, pentru lipsa 
unui răspuns sau pentru nerectificarea 
informațiilor incorecte, incomplete sau 
înșelătoare și pentru refuzarea efectuării 
verificării la fața locului nu trebuie să 
depășească 1 % din venitul anual sau din 
cifra de afaceri anuală a furnizorului în 
cauză.

3. Statele membre trebuie să se 
asigure că valoarea maximă a sancțiunilor 
impuse pentru nerespectarea obligațiilor 
prevăzute în prezentul regulament nu 
depășește 6 % din cifra de afaceri 
mondială anuală a furnizorului de servicii 
intermediare în cauză. Sancțiunile pentru 
furnizarea de informații incorecte, 
incomplete sau înșelătoare, pentru lipsa 
unui răspuns sau pentru nerectificarea 
informațiilor incorecte, incomplete sau 
înșelătoare și pentru refuzarea efectuării 
verificării la fața locului nu trebuie să 
depășească 1 % din cifra de afaceri 
mondială anuală a furnizorului în cauză.

Amendamentul 394

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4



Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre trebuie să se 
asigure că valoarea maximă a penalităților 
cu titlu cominatoriu nu depășește pe zi 5 % 
din cifra de afaceri zilnică medie a 
furnizorului de servicii intermediare în 
cauză pe exercițiul financiar precedent, 
calculată de la data specificată în decizia în 
cauză.

4. Statele membre trebuie să se 
asigure că valoarea maximă a penalităților 
cu titlu cominatoriu nu depășește pe zi 5 % 
din cifra de afaceri zilnică mondială medie 
a furnizorului de servicii intermediare în 
cauză pe exercițiul financiar precedent, 
calculată de la data specificată în decizia în 
cauză.

Amendamentul 395

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre se asigură că 
autoritățile administrative sau judiciare 
care emit ordine în temeiul articolelor 8 și 
9 impun sancțiuni sau amenzi numai în 
conformitate cu prezentul articol.

Amendamentul 396

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Destinatarii serviciului au dreptul de a 
depune plângeri împotriva furnizorilor de 
servicii intermediare, întemeiate pe 
încălcarea prezentului regulament, la 
coordonatorul serviciilor digitale din statul 
membru în care își au reședința sau sunt 
stabiliți destinatarii. Coordonatorul 
serviciilor digitale analizează plângerea și, 
dacă este cazul, o transmite 
coordonatorului serviciilor digitale din țara 
de stabilire. În cazul în care plângerea intră 
în sfera de responsabilitate a unei alte 
autorități competente din statul său 
membru, coordonatorul serviciilor digitale 
care primește plângerea o transmite 
autorității respective.

1. Destinatarii serviciului au dreptul 
de a depune plângeri împotriva furnizorilor 
de servicii intermediare, întemeiate pe 
încălcarea prezentului regulament, la 
coordonatorul serviciilor digitale din statul 
membru în care își au reședința sau sunt 
stabiliți destinatarii. În cursul acestor 
proceduri, ambele părți au dreptul să fie 
audiate și să primească informații 
adecvate cu privire la stadiul 
procedurilor. Coordonatorul serviciilor 
digitale analizează plângerea și, dacă este 
cazul, o transmite coordonatorului 
serviciilor digitale din țara de stabilire fără 
întârzieri nejustificate. În cazul în care 
plângerea intră în sfera de responsabilitate 
a unei alte autorități competente din statul 



său membru, coordonatorul serviciilor 
digitale care primește plângerea o transmite 
autorității respective fără întârzieri 
nejustificate.

Amendamentul 397

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La primirea plângerii transmise în 
temeiul alineatului (1), coordonatorului 
serviciilor digitale din țara de stabilire 
evaluează chestiunea în timp util și îl 
informează în termen de șase luni pe 
coordonatorul serviciilor digitale din 
statul membru în care își are reședința 
sau este stabilit destinatarul dacă 
intenționează să efectueze o investigație. 
În cazul în care deschide o investigație, 
aceasta furnizează actualizări cel puțin o 
dată la trei luni. Coordonatorul serviciilor 
digitale din statul membru în care 
destinatarul își are reședința sau este 
stabilit informează destinatarul în 
consecință.

Amendamentul 398

Propunere de regulament
Articolul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43a
Despăgubirea

Fără a aduce atingere articolului 5, 
destinatarii serviciului au dreptul să 
solicite furnizorilor de servicii 
intermediare, în conformitate cu dreptul 
relevant al Uniunii și cu dreptul intern 
relevant, despăgubiri pentru orice daune 
directe sau pierderi suferite ca urmare a 
încălcării de către furnizorii de servicii 
intermediare a obligațiilor stabilite în 
temeiul prezentului regulament.



Amendamentul 399

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Coordonatorii serviciilor digitale 
întocmesc un raport anual cu privire la 
activitățile desfășurate în temeiul 
prezentului regulament. Aceste rapoarte 
anuale se pun la dispoziția publicului și se 
transmit Comisiei și comitetului.

1. Coordonatorii serviciilor digitale 
întocmesc un raport anual cu privire la 
activitățile desfășurate în temeiul 
prezentului regulament. Aceste rapoarte 
anuale se pun la dispoziția publicului într-
un format standardizat și prelucrabil 
automat și se transmit Comisiei și 
comitetului.

Amendamentul 400

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul și obiectul ordinelor de a 
acționa împotriva conținutului ilegal și ale 
ordinelor de a furniza informații emise în 
conformitate cu articolele 8 și 9 de către 
orice autoritate judiciară sau administrativă 
națională a statului membru al 
coordonatorului serviciilor digitale în 
cauză;

(a) numărul și obiectul ordinelor de a 
acționa împotriva conținutului ilegal și ale 
ordinelor de a furniza informații emise în 
conformitate cu articolele 8 și 9 de către 
orice autoritate judiciară sau administrativă 
națională a statului membru al 
coordonatorului serviciilor digitale în 
cauză, inclusiv informații privind 
denumirea autorității emitente, numele 
furnizorului și tipul de acțiune specificat 
în ordin, precum și o justificare a faptului 
că ordinul respectă articolul 3 din 
Directiva 2000/31/CE;

Amendamentul 401

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiunile întreprinse pentru a da 
curs acestor ordine, astfel cum au fost 
comunicate coordonatorului serviciilor 

(b) acțiunile întreprinse pentru a da 
curs acestor ordine, astfel cum au fost 
comunicate coordonatorului serviciilor 



digitale în temeiul articolelor 8 și 9. digitale în temeiul articolelor 8 și 9, 
numărul căilor de atac formulate 
împotriva acestor ordine, precum și 
rezultatul lor.

Amendamentul 402

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia pune la dispoziția 
publicului un raport bienal care 
analizează rapoartele anuale, comunicat 
în temeiul alineatului (1), și îl prezintă 
Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul 403

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comitetul are motive să 
suspecteze că un furnizor de servicii 
intermediare a săvârșit o încălcare a 
prezentului regulament care afectează cel 
puțin trei state membre, acesta îi poate 
recomanda coordonatorului serviciilor 
digitale din țara de stabilire să analizeze 
această chestiune și să ia măsurile de 
investigare și de asigurare a respectării 
normelor necesare pentru a asigura 
conformitatea cu prezentul regulament.

În cazul în care comitetul are motive să 
suspecteze că un furnizor de servicii 
intermediare a săvârșit o încălcare a 
prezentului regulament care afectează cel 
puțin trei state membre, acesta îi poate 
solicita coordonatorului serviciilor digitale 
din țara de stabilire să analizeze această 
chestiune și să ia măsurile de investigare și 
de asigurare a respectării normelor 
necesare pentru a asigura conformitatea cu 
prezentul regulament.

Amendamentul 404

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Solicitarea sau recomandarea 
formulată în temeiul alineatului (1) trebuie 
să indice cel puțin:

2. Solicitarea formulată în temeiul 
alineatului (1) trebuie să indice cel puțin:



Amendamentul 405

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Solicitarea formulată în temeiul 
alineatului (1) este transmisă, în același 
timp, Comisiei. În cazul în care Comisia 
consideră că solicitarea nu este 
nejustificată sau când Comisia ia deja 
măsuri în același sens, ea poate cere 
retragerea solicitării.

Amendamentul 406

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Coordonatorul serviciilor digitale 
din țara de stabilire acordă cea mai mare 
atenție posibilă solicitării sau 
recomandării formulate în temeiul 
alineatului (1). În cazul în care apreciază că 
nu dispune de suficiente informații pentru a 
da curs solicitării sau recomandării și are 
motive să considere că coordonatorul 
serviciilor digitale care a trimis cererea sau 
comitetul ar putea furniza informații 
suplimentare, coordonatorul serviciilor 
digitale din țara de stabilire poate solicita 
aceste informații. Termenul prevăzut la 
alineatul (4) se suspendă până la furnizarea 
informațiilor suplimentare respective.

3. Coordonatorul serviciilor digitale 
din țara de stabilire acordă cea mai mare 
atenție posibilă solicitării formulate în 
temeiul alineatului (1). În cazul în care 
apreciază că nu dispune de suficiente 
informații pentru a da curs solicitării și are 
motive să considere că coordonatorul 
serviciilor digitale care a trimis cererea sau 
comitetul ar putea furniza informații 
suplimentare, coordonatorul serviciilor 
digitale din țara de stabilire poate solicita 
aceste informații. Termenul prevăzut la 
alineatul (4) se suspendă până la furnizarea 
informațiilor suplimentare respective.

Amendamentul 407

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Coordonatorul serviciilor digitale 
din țara de stabilire transmite 

4. Coordonatorul serviciilor digitale 
din țara de stabilire transmite 



coordonatorului serviciilor digitale care a 
transmis solicitarea sau comitetului, fără 
întârzieri nejustificate și, în orice caz, în 
decurs de cel mult două luni de la primirea 
solicitării sau a recomandării, evaluarea 
realizată cu privire la încălcarea suspectată 
sau, dacă este cazul, evaluarea realizată de 
orice altă autoritate competentă în temeiul 
dreptului intern, însoțită de o explicație 
privind eventualele măsuri de investigare 
sau de asigurare a respectării normelor 
luate sau avute în vedere în legătură cu 
evaluarea respectivă în scopul de a asigura 
conformitatea cu prezentul regulament.

coordonatorului serviciilor digitale care a 
transmis solicitarea sau comitetului, fără 
întârzieri nejustificate și, în orice caz, în 
decurs de cel mult două luni de la primirea 
solicitării, evaluarea realizată cu privire la 
încălcarea suspectată sau, dacă este cazul, 
evaluarea realizată de orice altă autoritate 
competentă în temeiul dreptului intern, 
însoțită de o explicație privind eventualele 
măsuri de investigare sau de asigurare a 
respectării normelor luate sau avute în 
vedere în legătură cu evaluarea respectivă 
în scopul de a asigura conformitatea cu 
prezentul regulament.

Amendamentul 408

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care coordonatorul 
serviciilor digitale care a transmis 
solicitarea sau, după caz, comitetul nu a 
primit un răspuns în termenul prevăzut la 
alineatul (4) sau în cazul în care nu este de 
acord cu evaluarea efectuată de 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire, acesta poate sesiza Comisia, 
furnizând toate informațiile relevante. 
Aceste informații trebuie să cuprindă cel 
puțin solicitarea sau recomandarea trimisă 
coordonatorului serviciilor digitale din țara 
de stabilire, informațiile suplimentare 
furnizate în conformitate cu alineatul (3) și 
comunicarea menționată la alineatul (4).

5. În cazul în care coordonatorul 
serviciilor digitale care a transmis 
solicitarea sau, după caz, comitetul nu a 
primit un răspuns în termenul prevăzut la 
alineatul (4) sau în cazul în care nu este de 
acord cu evaluarea efectuată de 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire, acesta poate sesiza Comisia, 
furnizând toate informațiile relevante. 
Aceste informații trebuie să cuprindă cel 
puțin solicitarea trimisă coordonatorului 
serviciilor digitale din țara de stabilire, 
informațiile suplimentare furnizate în 
conformitate cu alineatul (3) și 
comunicarea menționată la alineatul (4).

Amendamentul 409

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care, în temeiul 
alineatului (6), Comisia concluzionează că 
evaluarea efectuată sau măsurile de 
investigare sau de asigurare a respectării 

7. În cazul în care, în temeiul 
alineatului (6), Comisia concluzionează că 
evaluarea efectuată sau măsurile de 
investigare sau de asigurare a respectării 



normelor luate sau avute în vedere în 
temeiul alineatului (4) sunt incompatibile 
cu prezentul regulament, aceasta îi solicită 
coordonatorului serviciilor digitale din țara 
de stabilire să evalueze în continuare 
chestiunea și să ia măsurile de investigare 
sau de asigurare a respectării normelor 
necesare pentru a asigura conformitatea cu 
prezentul regulament, precum și să o 
informeze cu privire la măsurile luate în 
termen de două luni de la data solicitării 
respective.

normelor luate sau avute în vedere în 
temeiul alineatului (4) sunt incompatibile 
cu prezentul regulament, aceasta îi solicită 
coordonatorului serviciilor digitale din țara 
de stabilire să evalueze în continuare 
chestiunea și să ia măsurile de investigare 
sau de asigurare a respectării normelor 
necesare pentru a asigura conformitatea cu 
prezentul regulament, precum și să o 
informeze cu privire la măsurile luate în 
termen de două luni de la data solicitării 
respective. Aceste informații se transmit și 
coordonatorului serviciilor digitale sau 
comitetului care a inițiat procedura, în 
temeiul alineatului (1).

Amendamentul 410

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste investigații comune nu aduc 
atingere îndatoririlor și competențelor 
coordonatorilor serviciilor digitale 
participanți și nici cerințelor aplicabile 
îndeplinirii acestor îndatoriri și exercitării 
acestor competențe prevăzute în prezentul 
regulament. Coordonatorii serviciilor 
digitale participanți pun rezultatele 
investigațiilor comune la dispoziția 
celorlalți coordonatori ai serviciilor 
digitale, a Comisiei și a comitetului, prin 
intermediul sistemului prevăzut la 
articolul 67 pentru îndeplinirea 
îndatoririlor care le revin în acest sens în 
temeiul prezentului regulament.

eliminat

Amendamentul 411

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul în care un coordonator al 
serviciilor digitale din țara de stabilire are 
motive să suspecteze că un furnizor de 



servicii intermediare a încălcat prezentul 
regulament într-un mod care implică cel 
puțin un alt stat membru, el poate 
propune coordonatorului serviciilor 
digitale din țara de destinație în cauză să 
lanseze o investigație comună. 
Investigația comună se bazează pe un 
acord între statele membre în cauză.

Amendamentul 412

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. La cererea coordonatorului 
serviciilor digitale din țara de destinație, 
care are motive să suspecteze că un 
furnizor de servicii intermediare a 
încălcat prezentul regulament în statul 
său membru, comitetul poate recomanda 
coordonatorului serviciilor digitale din 
țara de stabilire să lanseze o investigație 
comună cu coordonatorul pentru servicii 
digitale de la locul de destinație în cauză. 
Investigația comună se bazează pe un 
acord între statele membre în cauză.
În cazul în care nu se ajunge la un acord 
în termen de o lună, investigația comună 
se află sub supravegherea 
coordonatorului serviciilor digitale din 
țara de stabilire.
Aceste investigații comune nu aduc 
atingere îndatoririlor și competențelor 
coordonatorilor serviciilor digitale 
participanți și nici cerințelor aplicabile 
îndeplinirii acestor îndatoriri și exercitării 
acestor competențe prevăzute în prezentul 
regulament. Coordonatorii serviciilor 
digitale participanți pun rezultatele 
investigațiilor comune la dispoziția 
celorlalți coordonatori ai serviciilor 
digitale, a Comisiei și a comitetului, prin 
intermediul sistemului prevăzut la 
articolul 67 pentru îndeplinirea 
îndatoririlor care le revin în acest sens în 
temeiul prezentului regulament.



Amendamentul 413

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să coordoneze și să contribuie la 
orientările și analizele Comisiei și ale 
coordonatorilor serviciilor digitale, precum 
și ale altor autorități competente referitoare 
la problemele susceptibile să apară pe piața 
internă în ceea ce privește aspectele 
reglementate de prezentul regulament;

(b) să coordoneze și să furnizeze 
orientări și analize Comisiei și 
coordonatorilor serviciilor digitale, precum 
și altor autorități competente referitoare la 
problemele susceptibile să apară pe piața 
internă în ceea ce privește aspectele 
reglementate de prezentul regulament;

Amendamentul 414

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să contribuie la aplicarea efectivă 
a articolului 3 din Directiva 2000/31/CE, 
pentru a preveni fragmentarea pieței 
unice digitale;

Amendamentul 415

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să contribuie la cooperarea eficace 
cu autoritățile competente din țările terțe 
și cu organizațiile internaționale.

Amendamentul 416

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comitetul este format din 
coordonatorii serviciilor digitale, care sunt 
reprezentați de înalți funcționari. În cazul 

1. Comitetul este format din 
coordonatorii serviciilor digitale, care sunt 
reprezentați de înalți funcționari. În cazul 



în care se prevede astfel în dreptul intern, 
la comitet participă, alături de 
coordonatorul serviciilor digitale, și alte 
autorități competente cărora li s-au 
încredințat responsabilități operaționale 
specifice în ceea ce privește aplicarea și 
asigurarea respectării prezentului 
regulament. La reuniuni pot fi invitate și 
alte autorități naționale în cazul în care 
chestiunile discutate le privesc.

în care se prevede astfel în dreptul intern, 
la comitet pot participa, alături de 
coordonatorul serviciilor digitale, și alte 
autorități competente cărora li s-au 
încredințat responsabilități operaționale 
specifice în ceea ce privește aplicarea și 
asigurarea respectării prezentului 
regulament. La reuniuni pot fi invitate și 
alte autorități naționale în cazul în care 
chestiunile discutate le privesc. Reuniunea 
este considerată valabilă atunci când cel 
puțin două treimi din membrii săi sunt 
prezenți.

Amendamentul 417

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comitetul este prezidat de Comisie. 
Comisia convoacă reuniunile și stabilește 
ordinea de zi în conformitate cu sarcinile 
care revin comitetului în temeiul 
prezentului regulament și cu 
regulamentul său de procedură.

Amendamentul 418

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fiecare stat membru dispune de un 
vot. Comisia nu are drept de vot.

2. Fiecare stat membru dispune de un 
vot, care este exprimat de coordonatorul 
serviciilor digitale. Comisia nu are drept de 
vot.

Amendamentul 419

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3



Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comitetul este prezidat de Comisie. 
Comisia convoacă reuniunile și stabilește 
ordinea de zi în conformitate cu sarcinile 
care revin comitetului în temeiul 
prezentului regulament și cu 
regulamentul său de procedură.

eliminat

Amendamentele 420 și 562/rev

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comitetul poate invita experți și 
observatori să participe la reuniunile sale și 
poate coopera cu alte organe, oficii, agenții 
și grupuri consultative ale Uniunii, precum 
și cu experți externi, după caz. Comitetul 
pune la dispoziția publicului rezultatele 
acestei cooperări.

5. Comitetul poate invita experți și 
observatori să participe la reuniunile sale și 
cooperează cu alte organe, oficii, agenții și 
grupuri consultative ale Uniunii, precum și 
cu experți externi, după caz. Comitetul 
pune la dispoziția publicului rezultatele 
acestei cooperări.

Amendamentul 421

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. După caz, comitetul consultă 
părțile interesate și face publice 
rezultatele consultării respective.

Amendamentul 422

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Comitetul își adoptă regulamentul 
de procedură după ce a obținut aprobarea 
Comisiei.

6. Comitetul își adoptă regulamentul 
de procedură cu o majoritate de două 
treimi a membrilor săi, după ce a obținut 
aprobarea Comisiei.



Amendamentul 423

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) emite recomandări specifice 
pentru punerea în aplicare a 
articolului 13a;

Amendamentul 424

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) recomandă Comisiei să ia măsurile 
menționate la articolul 51 și, la cererea 
acesteia, adoptă avize cu privire la 
proiectele de măsuri ale Comisiei 
referitoare la platformele online foarte 
mari, în conformitate cu prezentul 
regulament;

(d) recomandă Comisiei să ia măsurile 
menționate la articolul 51 și adoptă avize 
cu privire la proiectele de măsuri ale 
Comisiei referitoare la platformele online 
foarte mari, în conformitate cu prezentul 
regulament;

Amendamentul 425

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) monitorizează respectarea 
articolului 3 din Directiva 2000/31/CE a 
măsurilor luate de un stat membru care 
restricționează libertatea de a presta 
servicii a prestatorilor de servicii 
intermediari dintr-un alt stat membru și 
se asigură că măsurile respective sunt 
strict necesare și nu restricționează 
aplicarea prezentului regulament;

Amendamentul 426



Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijină și promovează elaborarea și 
punerea în aplicare a standardelor, 
orientărilor, rapoartelor, modelelor și 
codurilor de conduită europene prevăzute 
în prezentul regulament, precum și 
identificarea problemelor susceptibile să 
apară, legate de aspectele reglementate de 
prezentul regulament.

(e) sprijină și promovează elaborarea și 
punerea în aplicare a standardelor, 
orientărilor, rapoartelor, modelelor și 
codurilor de conduită europene, în strânsă 
colaborare cu părțile interesate relevante, 
prevăzute în prezentul regulament, inclusiv 
prin emiterea de avize, recomandări sau 
consiliere cu privire la aspecte legate de 
articolul 34, precum și identificarea 
problemelor susceptibile să apară, legate de 
aspectele reglementate de prezentul 
regulament.

Amendamentul 427

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Coordonatorii serviciilor digitale și 
alte autorități naționale competente care nu 
dau curs avizelor, solicitărilor sau 
recomandărilor adoptate de comitet care le 
sunt adresate prezintă motivele pentru care 
au ales să nu dea curs respectivelor acte în 
cadrul rapoartelor lor publicate în temeiul 
prezentului regulament sau al deciziilor lor 
relevante, după caz.

2. Coordonatorii serviciilor digitale și 
alte autorități naționale competente care nu 
dau curs avizelor, solicitărilor sau 
recomandărilor adoptate de comitet care le 
sunt adresate prezintă motivele pentru care 
au ales să nu dea curs respectivelor acte și 
o explicație cu privire la investigațiile, 
acțiunile și măsurile pe care le-au pus în 
aplicare în cadrul rapoartelor lor publicate 
în temeiul prezentului regulament sau al 
deciziilor lor relevante, după caz.

Amendamentul 428

Propunere de regulament
Articolul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49a
Rapoarte

1. Comitetul elaborează un raport 
anual privind activitățile sale. Raportul 



este făcut public și este transmis 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei în toate limbile oficiale ale 
Uniunii.
2. Raportul anual include, printre 
alte informații, o revizuire a aplicării 
practice a avizelor, orientărilor, 
recomandărilor, consilierii și a oricăror 
altor măsuri adoptate în temeiul 
articolului 49 alineatul (1).

Amendamentul 429

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, acționând din proprie inițiativă, 
sau comitetul, acționând din proprie 
inițiativă sau la cererea a cel puțin trei 
coordonatori ai serviciilor digitale din țări 
de destinație, poate, în cazul în care are 
motive să suspecteze că o platformă online 
foarte mare a încălcat una dintre 
dispozițiile respective, să îi recomande 
coordonatorului serviciilor digitale din țara 
de stabilire să investigheze încălcarea 
suspectată, pentru ca acest coordonator al 
serviciilor digitale să adopte o astfel de 
decizie într-un termen rezonabil.

Comisia, acționând din proprie inițiativă, 
sau comitetul, acționând din proprie 
inițiativă sau la cererea a cel puțin trei 
coordonatori ai serviciilor digitale din țări 
de destinație, poate, în cazul în care are 
motive să suspecteze că o platformă online 
foarte mare a încălcat una dintre 
dispozițiile de la capitolul III secțiunea 4, 
să îi recomande coordonatorului serviciilor 
digitale din țara de stabilire să investigheze 
încălcarea suspectată, pentru ca acest 
coordonator al serviciilor digitale să adopte 
o astfel de decizie într-un termen rezonabil, 
care nu depășește trei luni.

Amendamentul 430

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când comunică decizia 
menționată la alineatul (1) primul paragraf 
platformei online foarte mari vizate, 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire îi solicită acesteia să elaboreze 
și să comunice coordonatorului serviciilor 
digitale din țara de stabilire, Comisiei și 
comitetului, în termen de o lună de la 

2. Atunci când comunică decizia 
menționată la alineatul (1) primul paragraf 
platformei online foarte mari vizate, 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire îi solicită acesteia să elaboreze 
și să comunice coordonatorului serviciilor 
digitale din țara de stabilire, Comisiei și 
comitetului, în termen de o lună de la 



decizia respectivă, un plan de acțiune în 
care să precizeze modul în care platforma 
intenționează să pună capăt încălcării sau 
să o corecteze. Măsurile prevăzute în 
planul de acțiune pot include, după caz, 
participarea la un cod de conduită, astfel 
cum este prevăzut la articolul 35.

decizia respectivă, un plan de acțiune în 
care să precizeze modul în care platforma 
intenționează să pună capăt încălcării sau 
să o corecteze. Măsurile prevăzute în 
planul de acțiune pot recomanda, după 
caz, participarea la un cod de conduită, 
astfel cum este prevăzut la articolul 35.

Amendamentul 431

Propunere de regulament
Articolul 51 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intervenția Comisiei și deschiderea 
procedurii

Deschiderea procedurii de către Comisia

Amendamentul 432

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia, acționând fie la 
recomandarea comitetului, fie din proprie 
inițiativă după consultarea acestuia, poate 
iniția proceduri în vederea eventualei 
adoptări a unor decizii în temeiul 
articolelor 58 și 59 cu privire la 
comportamentul în cauză al platformei 
online foarte mari care:

1. Comisia, acționând fie la 
recomandarea comitetului, fie din proprie 
inițiativă după consultarea acestuia, 
inițiază proceduri în vederea eventualei 
adoptări a unor decizii în temeiul 
articolelor 58 și 59 cu privire la 
comportamentul în cauză al platformei 
online foarte mari care:

Amendamentul 433

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care decide să inițieze 
proceduri în temeiul alineatului (1), 
Comisia transmite o notificare în acest sens 
tuturor coordonatorilor serviciilor digitale, 
comitetului și platformei online foarte mari 
vizate.

2. În cazul în care inițiază proceduri 
în temeiul alineatului (1), Comisia 
transmite o notificare în acest sens tuturor 
coordonatorilor serviciilor digitale, 
comitetului și platformei online foarte mari 
vizate.



Amendamentul 434

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a-și îndeplini îndatoririle 
care i-au fost atribuite în temeiul prezentei 
secțiuni, Comisia poate solicita, printr-o 
simplă cerere sau printr-o decizie, 
platformelor online foarte mari vizate, 
precum și oricăror alte persoane care 
acționează în scopuri legate de activitatea 
lor comercială, economică, 
meșteșugărească sau liberală și pot avea 
cunoștință în mod rezonabil de informații 
legate de presupusa încălcare sau, 
respectiv, de încălcare, inclusiv 
organizațiilor care efectuează auditurile 
menționate la articolul 28 și la articolul 50 
alineatul (3), să furnizeze aceste informații 
într-un termen rezonabil.

1. Pentru a-și îndeplini îndatoririle 
care i-au fost atribuite în temeiul prezentei 
secțiuni, Comisia poate solicita, printr-o 
cerere motivată sau printr-o decizie, 
platformelor online foarte mari vizate, 
reprezentanților lor legali, precum și 
oricăror alte persoane care acționează în 
scopuri legate de activitatea lor comercială, 
economică, meșteșugărească sau liberală și 
pot avea cunoștință în mod rezonabil de 
informații legate de presupusa încălcare 
sau, respectiv, de încălcare, inclusiv 
organizațiilor care efectuează auditurile 
menționate la articolul 28 și la articolul 50 
alineatul (3), să furnizeze aceste informații 
într-un termen rezonabil.

Amendamentul 435

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Scopul solicitării include 
justificarea motivului și a modului în care 
informațiile sunt necesare și 
proporționale cu obiectivul urmărit, 
precum și motivele pentru care acestea nu 
pot fi primite prin alte mijloace.

Amendamentul 436

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Proprietarii platformei online foarte 
mari vizate sau o altă persoană menționată 

4. Proprietarii platformei online foarte 
mari vizate sau o altă persoană menționată 



la articolul 52 alineatul (1) ori 
reprezentanții acestora și, în cazul 
persoanelor juridice, întreprinderile sau 
societățile sau, în cazul în care acestea nu 
au personalitate juridică, persoanele 
autorizate prin lege sau prin statut să le 
reprezinte furnizează informațiile solicitate 
în numele platformei online foarte mari 
vizate sau al altei persoane menționate la 
articolul 52 alineatul (1). Avocații 
autorizați în mod corespunzător să 
acționeze pot furniza informațiile în 
numele clienților lor. Aceștia din urmă au 
în continuare întreaga responsabilitate în 
cazul în care informațiile furnizate sunt 
incomplete, incorecte sau înșelătoare.

la articolul 52 alineatul (1) ori 
reprezentanții acestora și, în cazul 
persoanelor juridice, întreprinderile sau 
societățile sau, în cazul în care acestea nu 
au personalitate juridică, persoanele 
autorizate prin lege sau prin statut să le 
reprezinte furnizează informațiile solicitate 
în numele platformei online foarte mari 
vizate sau al altei persoane menționate la 
articolul 52 alineatul (1).

Amendamentul 437

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cadrul procedurilor care pot 
conduce la adoptarea unei decizii de 
neconformitate în temeiul articolului 58 
alineatul (1), în caz de urgență cauzată de 
riscul unor prejudicii grave pentru 
destinatarii serviciului, Comisia poate 
dispune, printr-o decizie, măsuri provizorii 
împotriva platformei online foarte mari 
vizate, pe baza constatării prima facie a 
unei încălcări.

1. În cadrul procedurilor care pot 
conduce la adoptarea unei decizii de 
neconformitate în temeiul articolului 58 
alineatul (1), în caz de urgență cauzată de 
riscul unor prejudicii grave pentru 
destinatarii serviciului, Comisia poate 
dispune, printr-o decizie, măsuri provizorii 
proporționale, în conformitate cu 
drepturile fundamentale, împotriva 
platformei online foarte mari vizate, pe 
baza constatării prima facie a unei 
încălcări.

Amendamentul 438

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate, la cerere sau din 
proprie inițiativă, să redeschidă 
procedura:

2. Comisia redeschide procedura:



Amendamentul 439

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsurile provizorii dispuse în 
temeiul articolului 55;

(b) măsurile provizorii dispuse în 
temeiul articolului 55; sau

Amendamentul 440

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În decizia adoptată în temeiul 
alineatului (1), Comisia dispune ca 
platforma online foarte mare vizată să ia 
măsurile necesare pentru a asigura 
respectarea deciziei adoptate în temeiul 
alineatului (1) într-un termen rezonabil și 
să furnizeze informații cu privire la 
măsurile pe care platforma intenționează să 
le ia pentru a se conforma deciziei.

3. În decizia adoptată în temeiul 
alineatului (1), Comisia dispune ca 
platforma online foarte mare vizată să ia 
măsurile necesare pentru a asigura 
respectarea deciziei adoptate în temeiul 
alineatului (1) în termen de o lună și să 
furnizeze informații cu privire la măsurile 
pe care platforma intenționează să le ia 
pentru a se conforma deciziei.

Amendamentul 441

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care constată că nu sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul 
(1), Comisia închide investigația printr-o 
decizie.

5. În cazul în care constată că nu sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul 
(1), Comisia închide investigația printr-o 
decizie. Decizia se aplică imediat.

Amendamentul 442

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În decizia adoptată în temeiul 
articolului 58, Comisia poate aplica unei 

1. În decizia adoptată în temeiul 
articolului 58, Comisia poate aplica unei 



platforme online foarte mari amenzi care 
nu depășesc 6 % din cifra de afaceri totală 
a acesteia pe exercițiul financiar precedent 
în cazul în care constată că această 
platformă, în mod intenționat sau din 
neglijență:

platforme online foarte mari amenzi care 
nu depășesc 6 % din cifra de afaceri 
mondială totală a acesteia pe exercițiul 
financiar precedent în cazul în care 
constată că platforma, în mod intenționat 
sau din neglijență:

Amendamentul 443

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate aplica, prin decizie, 
platformei online foarte mari vizate sau 
unei alte persoane menționate la articolul 
52 alineatul (1) amenzi care nu depășesc 
1 % din cifra de afaceri totală a acesteia pe 
exercițiul financiar precedent, în cazul în 
care aceasta, în mod intenționat sau din 
neglijență:

2. Comisia poate aplica, prin decizie 
și în conformitate cu principiul 
proporționalității, platformei online foarte 
mari vizate sau unei alte persoane 
menționate la articolul 52 alineatul (1) 
amenzi care nu depășesc 1 % din cifra de 
afaceri mondială totală a acesteia pe 
exercițiul financiar precedent, în cazul în 
care aceasta, în mod intenționat sau din 
neglijență:

Amendamentul 444

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. La stabilirea cuantumului amenzii, 
Comisia ține seama de gravitatea, durata, 
recurența încălcării și, în cazul amenzilor 
aplicate în temeiul alineatului (2), de 
întârzierea cauzată procedurii.

4. La stabilirea cuantumului amenzii, 
Comisia ține seama de natura, gravitatea, 
durata și recurența încălcării, de orice 
amendă aplicată în temeiul articolului 42 
pentru aceleiași încălcări și, în cazul 
amenzilor aplicate în temeiul alineatului 
(2), de întârzierea cauzată procedurii.

Amendamentul 445

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia poate aplica, prin decizie, 1. Comisia poate aplica, prin decizie, 



platformei online foarte mari vizate sau 
unei alte persoane menționate la articolul 
52 alineatul (1), după caz, penalități cu titlu 
cominatoriu care nu depășesc 5 % din cifra 
de afaceri zilnică medie din exercițiul 
financiar precedent pentru fiecare zi de 
întârziere, calculate de la data stabilită în 
decizie, pentru a le obliga:

platformei online foarte mari vizate sau 
unei alte persoane menționate la articolul 
52 alineatul (1), după caz, penalități cu titlu 
cominatoriu care nu depășesc 5 % din cifra 
de afaceri mondială zilnică medie din 
exercițiul financiar precedent pentru 
fiecare zi de întârziere, calculate de la data 
stabilită în decizie, pentru a le obliga:

Amendamentul 446

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia publică deciziile pe care le 
adoptă în temeiul articolului 55 alineatul 
(1), al articolului 56 alineatul (1) și al 
articolelor 58, 59 și 60. Publicarea indică 
numele părților și conținutul principal al 
deciziei, inclusiv orice sancțiuni aplicate.

1. Comisia publică deciziile pe care le 
adoptă în temeiul articolului 55 alineatul 
(1), al articolului 56 alineatul (1) și al 
articolelor 58, 59 și 60. În această 
publicație se specifică numele părților și 
conținutul principal al deciziei, inclusiv 
orice sancțiune aplicată, însoțită, dacă 
este posibil și acest lucru se justifică, de 
documente neconfidențiale sau de alte 
tipuri de date pe care se bazează decizia.

Amendamentul 447

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a-i adresa această solicitare 
coordonatorului serviciilor digitale, 
Comisia invită părțile interesate să prezinte 
observații scrise într-un termen care nu 
poate fi mai mic de două săptămâni, 
descriind măsurile pe care intenționează să 
le solicite și precizând destinatarul sau 
destinatarii acestor măsuri.

Înainte de a-i adresa această solicitare 
coordonatorului serviciilor digitale, 
Comisia invită părțile interesate să prezinte 
observații scrise într-un termen care nu 
poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare, 
descriind măsurile pe care intenționează să 
le solicite și precizând destinatarul sau 
destinatarii acestor măsuri.

Amendamentul 448

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera c a (nouă)



Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dezvoltarea și punerea în aplicare 
a standardelor prevăzute la articolul 34.

Amendamentul 449

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere Directivei 
2020/XX/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului52, destinatarii serviciilor 
intermediare au dreptul de a mandata un 
organism, o organizație sau o asociație să 
exercite drepturile menționate la articolele 
17, 18 și 19 în numele lor, cu condiția ca 
organismul, organizația sau asociația să 
îndeplinească toate condițiile următoare:

Fără a aduce atingere Directivei (UE) 
2020/1818 a Parlamentului European și a 
Consiliului52, destinatarii serviciilor 
intermediare au dreptul de a mandata un 
organism, o organizație sau o asociație să 
exercite drepturile menționate la articolele 
8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 43 și 43a în 
numele lor, cu condiția ca organismul, 
organizația sau asociația să îndeplinească 
toate condițiile următoare: 

__________________ __________________
52 [Trimitere] 52 [Trimitere]

Amendamentul 450

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Delegarea de competențe 
menționată la articolele 23, 25 și 31 se 
conferă Comisiei pe o perioadă 
nedeterminată de la [data adoptării 
preconizate a prezentului regulament].

2. Delegarea de competențe 
menționată la articolele 13a, 16, 23, 25 și 
31 se conferă Comisiei pentru cinci ani 
începând de la [data adoptării preconizate 
a prezentului regulament]. Comisia 
elaborează un raport privind delegarea de 
competențe cu cel puțin nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune prelungirii 
respective cu cel puțin trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.



Amendamentul 451

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolele 23, 25 și 31 poate 
fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării 
competențelor precizate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
următoare datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolele 13a, 16, 23, 25 și 
31 poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării 
competențelor precizate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
următoare datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

Amendamentul 452

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 23, 25 și 31 intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecții în termen de trei luni de la 
notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înaintea expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu trei luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

5. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 13a, 16, 23, 25 și 31 intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au formulat obiecții în termen de patru luni 
de la notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înaintea expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu trei luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Amendamentul 453

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este asistată de Comitetul 1. Comisia este asistată de un comitet 



pentru servicii digitale. Acesta este un 
comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.

pentru servicii digitale. Acesta este un 
comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.

Amendamentul 454

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la cinci ani de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament și, 
ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia 
realizează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă un raport 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European.

1. Până la trei ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament și, 
ulterior, din trei în trei ani, Comisia 
realizează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă un raport 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European. 
Raportul se referă, în special:
(a) aplicarea articolului 25, inclusiv în 
ceea ce privește numărul lunar mediu de 
destinatari activi ai serviciului;
(b) aplicarea articolului 11;
(c) aplicarea articolului 14;
(d) aplicarea articolelor 35 și 36.

Amendamentul 455

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Raportul menționat la alineatul (1) 
este însoțit, după caz, de o propunere de 
modificare a prezentului regulament.

Amendamentul 456

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La efectuarea evaluărilor 
menționate la alineatul (1), Comisia ia în 

3. La efectuarea evaluărilor 
menționate la alineatul (1), Comisia ia în 



considerare pozițiile și constatările 
Parlamentului European, ale Consiliului, 
precum și ale altor organisme sau surse 
relevante.

considerare pozițiile și constatările 
Parlamentului European, ale Consiliului, 
precum și ale altor organisme sau surse 
relevante și acordă o atenție deosebită 
întreprinderilor mici și mijlocii și poziției 
noilor concurenți.

Amendamentul 457

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se aplică începând cu [data de - trei 
luni de la intrarea sa în vigoare].

2. Se aplică începând cu [data de - 
șase luni de la intrarea sa în vigoare].


