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Poprawka 230
Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Zorrinho
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdanie A9-0332/2021
Andreas Schwab
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Technologie cyfrowe takie jak 
sztuczna inteligencja, blockchain, 
robotyka, finansowanie społecznościowe i 
platformy mediów społecznościowych, 
cyfrowy druk 3D, duże zbiory danych, 
chmura i urządzenia mobilne umożliwiają 
powstawanie nowych inicjatyw w zakresie 
przedsiębiorczości i nowych sposobów 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Przedsiębiorczość cyfrowa to procesy, 
wyniki i usługi w zakresie 
przedsiębiorczości przekształcone w 
wyniku cyfryzacji i transformacji 
cyfrowej.
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Poprawka 231
Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Zorrinho
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdanie A9-0332/2021
Andreas Schwab
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do podstawowych usług 
platformowych świadczonych lub 
oferowanych przez strażników dostępu 
użytkownikom biznesowym mającym 
siedzibę w Unii lub użytkownikom 
końcowym mającym siedzibę lub miejsce 
pobytu w Unii, niezależnie od siedziby lub 
miejsca pobytu strażników dostępu 
i niezależnie od innych mających 
zastosowanie przepisów regulujących 
kwestie związane ze świadczeniem usług.

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do podstawowych usług 
platformowych świadczonych lub 
oferowanych przez strażników dostępu 
użytkownikom końcowym mającym 
siedzibę lub miejsce pobytu w Unii i 
użytkownikom biznesowym, niezależnie od 
siedziby lub miejsca pobytu strażników 
dostępu lub użytkowników biznesowych 
i niezależnie od innych mających 
zastosowanie przepisów regulujących 
kwestie związane ze świadczeniem usług. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się i 
interpretuje z pełnym poszanowaniem 
praw podstawowych i zasad zapisanych w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w szczególności w jej art. 11, 
16, 47 i 50.
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