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Andreas Schwab
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v 
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Digitalne tehnologije, kot so 
umetna inteligenca, blokovne verige, 
robotika, množično financiranje in 
platforme družbenih medijev, digitalno 
3D-tiskanje, velepodatki, računalništvo v 
oblaku in mobilne naprave, omogočajo 
nove podjetniške pobude in ponujajo 
številne priložnosti za nove načine 
poslovanja. Digitalno podjetništvo 
vključuje podjetniške procese, rezultate in 
storitve, ki so se z digitalizacijo in 
digitalno preobrazbo preoblikovali.
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se uporablja za jedrne 
platformne storitve, ki jih vratarji 
zagotavljajo ali ponujajo poslovnim 
uporabnikom s sedežem v Uniji ali 
končnim uporabnikom, ki imajo sedež ali 
se nahajajo v Uniji, ne glede na kraj sedeža 
ali prebivališča vratarjev in ne glede na 
zakonodajo, ki se sicer uporablja za 
zagotavljanje storitev.

2. Ta uredba se uporablja za jedrne 
platformne storitve, ki jih vratarji 
zagotavljajo ali ponujajo končnim 
uporabnikom, ki imajo sedež ali se 
nahajajo v Uniji, in poslovnim 
uporabnikom, ne glede na kraj sedeža ali 
prebivališča vratarjev ali poslovnih 
uporabnikov in ne glede na zakonodajo, ki 
se sicer uporablja za zagotavljanje storitev. 
Ta uredba velja in se razlaga ob polnem 
spoštovanju temeljnih pravic in načel, ki 
jih priznava Listina Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti v členih 11, 16, 
47 in 50.
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