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Poprawka 232
Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Zorrinho
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdanie A9-0332/2021
Andreas Schwab
Akt o rynkach cyfrowych
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Do celów doprecyzowania 
obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 
lit. f) interoperacyjność określa się przez 
odniesienie do otwartych technologii, 
otwartych standardów i otwartych 
protokołów, w tym interfejsu technicznego 
(interfejsu programowania aplikacji), 
które umożliwiają użytkownikom 
końcowym konkurencyjnego 
oprogramowania i usług oraz 
użytkownikom biznesowym podłączenie 
się do podstawowej usługi strażnika 
dostępu i współdziałanie z nią. 
Przetwarzanie danych osobowych przez 
strażników dostępu musi być zgodne z 
rozporządzeniem (UE) 2016/679, a 
obowiązki w zakresie interoperacyjności 
nie ograniczają, nie utrudniają ani nie 
opóźniają zdolności pośredników i 
strażników dostępu do eliminowania 
słabych punktów w celu zapewnienia 
zgodności z odpowiednimi przepisami UE.
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Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Zorrinho
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdanie A9-0332/2021
Andreas Schwab
Akt o rynkach cyfrowych
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30a
Odpowiedzialność

1. Komisja przyjmuje roczne 
sprawozdanie na temat stanu gospodarki 
cyfrowej. Zawiera ono analizę pozycji 
rynkowej, wpływu i modeli biznesowych 
strażników dostępu na wspólnym rynku. 
Ponadto podsumowuje działania Komisji, 
w szczególności środki nadzorcze przyjęte 
na podstawie rozdziałów II i IV 
niniejszego rozporządzenia, a także 
zawiera ocenę tego, czy reguły 
konkurencji, przepisy niniejszego 
rozporządzenia (i rozporządzenia XX/2021 
[akt o usługach cyfrowych]) oraz obecne 
poziomy egzekwowania są odpowiednie, 
aby rozwiązać problem zachowań 
antykonkurencyjnych oraz zapewnić 
kontestowalność i uczciwe warunki na 
rynkach cyfrowych. Sprawozdanie roczne 
zawiera również ocenę sprawozdań z 
kontroli przewidzianych w art. 13 i ocenę 
skutków społecznych, w której analizuje 
się nowe produkty i usługi cyfrowe oraz 
ich potencjalny wpływ na zdrowie 
psychiczne, zachowania użytkowników, 
dezinformację, polaryzację i demokrację. 
W ramach swego mandatu Komisja 
koordynuje działania w zakresie nadzoru i 
monitorowania z działaniami 
przewidzianymi w akcie o usługach 
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cyfrowych, aby osiągnąć jak najlepszą 
synergię. 
2. Parlament Europejski za 
pośrednictwem właściwych komisji może 
co roku wydawać opinie o sprawozdaniu 
Komisji, w tym proponować badania 
rynku w odniesieniu do nowych usług i 
nowych praktyk na podstawie art. 17. 
3. Komisja odnosi się na piśmie do 
opinii przyjętej przez Parlament 
Europejski oraz odpowiada na wszelkie 
wezwania do działania dotyczące art. 17 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
uzasadniając brak zamiaru podjęcia 
działań, a także na wszelkie pytania 
Parlamentu Europejskiego lub Rady w 
terminie pięciu tygodni od ich otrzymania. 
4. Na wniosek Parlamentu 
Europejskiego Komisja uczestniczy w 
wysłuchaniu przed Parlamentem 
Europejskim. Wysłuchania odbywają się 
co najmniej dwa razy do roku. Właściwy 
komisarz składa oświadczenie przed 
Parlamentem Europejskim i udziela 
odpowiedzi na pytania posłów, gdy tylko 
zostanie o to poproszony. Ponadto stały 
dialog na wysokim szczeblu między 
Parlamentem Europejskim a Komisją 
toczy się w formie wymiany poglądów, 
która odbywa się nie rzadziej niż cztery 
razy do roku. 
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