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Amendamentul 232
Cristian-Silviu Bușoi, Carlos Zorrinho
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

Raport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Actul legislativ privind piețele digitale
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În scopul precizării obligațiilor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera 
(f), interoperabilitatea se definește prin 
referire la tehnologiile deschise, la 
standardele deschise și la protocoalele 
deschise, inclusiv la interfața tehnică 
(interfață de programare a aplicațiilor), 
care permite utilizatorilor finali ai unor 
software-uri și ai unor servicii 
concurente, precum și utilizatorilor 
comerciali să ajungă la serviciul esențial 
al gatekeeperilor și să interopereze cu 
acesta. Orice prelucrare a datelor cu 
caracter personal de către gatekeeperi 
respectă Regulamentul (UE) 2016/679. 
Obligațiile de interoperabilitate nu 
limitează, obstrucționează sau întârzie 
capacitatea intermediarilor și a 
gatekeeperilor de a aborda 
vulnerabilitățile în vederea respectării 
legislației relevante a UE.
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Propunere de regulament
Articolul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a
Responsabilitatea

1. Comisia adoptă un raport anual 
privind starea economiei digitale. Acest 
raport oferă o analiză a poziției pe piață, a 
influenței și a modelelor de afaceri ale 
gatekeeperilor pe piața comună. Raportul 
include un rezumat al activităților 
acestora, în special măsurile de 
supraveghere adoptate în conformitate cu 
capitolele II și IV din prezentul 
regulament, precum și o evaluare a 
măsurii în care normele de concurență, 
dispozițiile prezentului regulament (și ale 
Regulamentului XX/2021 ASD) și 
nivelurile actuale de asigurare a 
respectării sunt adecvate pentru a 
contracara comportamentul 
anticoncurențial și pentru a asigura 
contestabilitatea și echitatea piețelor 
digitale. Raportul anual include, de 
asemenea, o evaluare a rapoartelor de 
audit prevăzute la articolul 13 și o 
evaluare a impactului social, în care se 
evaluează noile produse și servicii digitale 
și potențialul impact al acestora asupra 
sănătății mintale, a comportamentului 
utilizatorilor, a dezinformării, a 
polarizării și a democrației. Pentru a 
îndeplini acest mandat, Comisia își 
coordonează eforturile de supraveghere și 
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de monitorizare cu cele prevăzute în Actul 
legislativ privind serviciile digitale, astfel 
încât să se realizeze cele mai bune sinergii 
posibile. 
2. Parlamentul European, prin 
intermediul comisiilor sale competente, 
poate emite anual un aviz cu privire la 
raportul Comisiei, inclusiv propuneri de 
investigații de piață privind noile servicii 
și noile practici în temeiul articolului 17. 
3. Comisia răspunde în scris la avizul 
adoptat de Parlamentul European, 
precum și la orice apel la acțiune privind 
articolul 17 din acesta, inclusiv furnizând 
justificări pentru absența acțiunii 
prevăzute, precum și la orice întrebare 
care îi este adresată de Parlamentul 
European sau de Consiliu în termen de 
cinci săptămâni de la primirea acesteia. 
4. La cererea Parlamentului 
European, Comisia participă la o audiere 
în fața Parlamentului European. 
Audierile se organizează cel puțin de două 
ori pe an. Comisarul responsabil face o 
declarație în fața Parlamentului 
European și răspunde la orice întrebare 
adresată de deputați ori de câte ori i se 
solicită acest lucru. În plus, se asigură un 
dialog continuu la nivel înalt între 
Parlamentul European și Comisie prin 
schimburi de informații, care au loc de cel 
puțin patru ori pe an. 
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