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Pozměňovací návrh 230
Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Zorrinho
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpráva A9-0332/2021
Andreas Schwab
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spravedlivých trzích otevřených 
hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Digitální technologie, jako je 
umělá inteligence, blockchain, robotika, 
skupinové financování a platformy 
sociálních médií, digitální 3D tisk, data 
velkého objemu, cloud a mobilní zařízení, 
umožňují vznik nových podnikatelských 
inciativ a vytvářejí širokou škálu 
příležitostí, jež vedou k novým způsobům 
podnikání. Digitální podnikání zahrnuje 
podnikatelské postupy, výsledky a služby 
transformované digitalizací a přechodem 
k digitalizaci.
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Pozměňovací návrh 231
Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Zorrinho
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpráva A9-0332/2021
Andreas Schwab
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spravedlivých trzích otevřených 
hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na hlavní 
služby platforem, které poskytují nebo 
nabízejí strážci podnikatelským uživatelům 
usazeným v Unii nebo koncovým 
uživatelům usazeným nebo nacházejícím 
se v Unii, bez ohledu na místo usazení 
nebo pobytu strážců a bez ohledu na právní 
předpisy, které se na poskytování dané 
služby jinak vztahují.

2. Toto nařízení se vztahuje na hlavní 
služby platforem, které poskytují nebo 
nabízejí strážci koncovým uživatelům 
usazeným nebo nacházejícím se v Unii a 
podnikatelským uživatelům bez ohledu na 
místo usazení nebo pobytu strážců nebo 
podnikatelských uživatelů a bez ohledu na 
právní předpisy, které se na poskytování 
dané služby jinak vztahují. Toto nařízení 
se uplatňuje a vykládá při plném 
dodržování základních práv a zásad 
uznaných Listinou základních práv 
Evropské unie, zejména jejími články 11, 
16, 47 a 50.
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