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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Za namene določitve obveznosti iz 
člena 6(1), točka (f) se interoperabilnost 
opredeli s sklicevanjem na odprte 
tehnologije, odprte standarde in odprte 
protokole ter tehnični vmesnik (vmesnik 
za aplikacijsko programiranje), ki 
končnim uporabnikom konkurenčne 
programske opreme in storitev ter 
poslovnim uporabnikom omogočajo, da se 
priključijo na jedrno storitev vratarjev in z 
njo zagotavljajo interoperabilnost. Vsaka 
vratarjeva obdelava osebnih podatkov je 
skladna z Uredbo (EU) 2016/679. 
Obveznosti glede interoperabilnosti ne 
omejujejo, ovirajo ali odlagajo zmožnosti 
posrednikov in vratarjev, da obravnavajo 
ranljivosti, da bi izpolnili obveznost 
ustrezne zakonodaje EU.
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Andreas Schwab
Akt o digitalnih trgih
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Predlog uredbe
Člen 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 a
Odgovornost

1. Komisija sprejme letno poročilo o 
stanju digitalnega gospodarstva. V njem 
so analizirani tržni položaj, vpliv in 
poslovni modeli vratarjev na skupnem 
trgu. Vsebuje tudi povzetek dejavnosti 
Komisije, zlasti njenih nadzornih ukrepov, 
sprejetih v skladu s poglavjema II in IV te 
uredbe, ter oceno, ali so pravila o 
konkurenci, določbe te uredbe (in Uredbe 
XX/2021 akta o digitalnih storitvah) in 
trenutne ravni izvrševanja primerni za 
urejanje protikonkurenčnega ravnanja ter 
zagotavljanje tekmovalnosti in poštenosti 
digitalnih trgov. Letno poročilo vsebuje 
tudi oceno revizijskih poročil iz člena 13 
in oceno socialnega učinka, v kateri so 
ovrednoteni novi digitalni proizvodi in 
storitve ter njihov morebitni vpliv na 
duševno zdravje, vedenje uporabnikov, 
dezinformacije, polarizacijo in 
demokracijo. Komisija v okviru tega 
mandata uskladi svoja prizadevanja za 
nadzor in spremljanje s tistimi, 
določenimi v aktu o digitalnih storitvah, 
da bi dosegla čim večjo sinergijo. 
2. Evropski parlament lahko prek 
svojih pristojnih odborov vsako leto 
pripravi mnenje o poročilu Komisije ter 
vanj vključi predloge za tržne preiskave 
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novih storitev in novih praks v skladu s 
členom 17. 
3. Komisija pisno odgovori na 
mnenje, ki ga je sprejel Evropski 
parlament, in na vsak poziv k ukrepanju v 
zvezi s členom 17, zapisan v mnenju, 
vključno z utemeljitvijo predvidenega 
neukrepanja, ter na vsa vprašanja, ki jih 
nanjo naslovi Evropski parlament ali 
Svet, odgovori v petih tednih od prejema. 
4. Komisija na zahtevo Evropskega 
parlamenta sodeluje v predstavitvi v 
Evropskem parlamentu. Predstavitev se 
opravi vsaj dvakrat letno. Pristojni 
komisar poda izjavo pred Evropskim 
parlamentom in odgovori na vsa 
vprašanja poslancev, kadar je k temu 
pozvan. Poleg tega se med Evropskim 
parlamentom in Komisijo na visoki ravni 
prek izmenjav, ki potekajo najmanj 
štirikrat letno, izvaja stalen dialog. 
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