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Pozměňovací návrh 232
Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Zorrinho
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpráva A9-0332/2021
Andreas Schwab
Akt o digitálních trzích
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) Pro účely upřesnění povinností 
podle čl. 6 odst. 1 písm. f) je 
interoperabilita vymezena odkazem na 
otevřené technologie, otevřené normy a 
otevřené protokoly, včetně technického 
rozhraní (rozhraní pro programování 
aplikací), které koncovým uživatelům 
konkurenčního softwaru a služeb a 
podnikatelským uživatelům umožní 
připojit se do hlavní služby strážce a 
spolupracovat s ní. Jakékoli zpracování 
osobních údajů ze strany strážců musí být 
v souladu s nařízením (EU) 2016/679, 
povinnosti týkající se interoperability 
nesmí omezovat, ztěžovat nebo zpožďovat 
schopnost zprostředkovatelů a strážců 
řešit nedostatky s cílem dosáhnout 
souladu s příslušnými právními předpisy 
EU.
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Pozměňovací návrh 233
Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Zorrinho
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpráva A9-0332/2021
Andreas Schwab
Akt o digitálních trzích
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Návrh nařízení
Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30a
Odpovědnost

1. Komise přijme výroční zprávu o 
stavu digitální ekonomiky. Tato zpráva 
poskytne analýzu postavení na trhu, vlivu 
a obchodních modelů strážců na 
společném trhu. Kromě toho obsahuje 
shrnutí činnosti Komise, zejména opatření 
v oblasti dohledu přijatá podle kapitol II a 
IV tohoto nařízení, a posouzení toho, zda 
jsou pravidla hospodářské soutěže, 
ustanovení tohoto nařízení (a nařízení 
XX/2021 o aktu o digitálních službách) a 
stávající míra jeho prosazování přiměřené 
z hlediska řešení protisoutěžního jednání 
a zajištění volné soutěže a spravedlnosti 
na digitálních trzích. Tato výroční zpráva 
bude rovněž obsahovat posouzení zpráv o 
auditu uvedených v článku 13 a posouzení 
sociálního dopadu, které posoudí nové 
digitální produkty a služby a jejich 
potenciální dopad na duševní zdraví, 
chování uživatelů, dezinformace, 
polarizaci a demokracii. Při plnění tohoto 
mandátu Komise koordinuje své úsilí v 
oblasti dohledu a monitorování s 
činnostmi plánovanými v rámci aktu o 
digitálních službách, aby bylo dosaženo co 
nejlepších synergií. 
2. Evropský parlament může 
prostřednictvím svých příslušných výborů 
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předkládat každoročně stanovisko ke 
zprávě Komise, včetně návrhů na šetření 
trhu zaměřené na nové služby a nové 
postupy podle článku 17. 
3. Komise písemně odpoví na 
stanovisko přijaté Evropským 
parlamentem, jakož i na každou výzvu k 
přijetí opatření týkající se článku 17, 
včetně odůvodnění v případě 
předpokládaného nepřijetí opatření, a na 
jakoukoli otázku, kterou jí položí 
Evropský parlament nebo Rada, a to do 
pěti týdnů od jejího obdržení. 
4. Na žádost Evropského parlamentu 
se Komise zúčastní slyšení v Evropském 
parlamentu. Slyšení se koná nejméně 
dvakrát ročně. Příslušný komisař učiní 
prohlášení před Evropským parlamentem 
a zodpoví veškeré otázky poslanců, 
kdykoli je o to požádán. Kromě toho je 
prostřednictvím výměn, které se konají 
nejméně čtyřikrát ročně, zajištěn 
nepřetržitý dialog na vysoké úrovni mezi 
Evropským parlamentem a Komisí. 
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