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Betänkande A9-0332/2021
Andreas Schwab
Rättsakten om digitala marknader
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Vid angivandet av skyldigheterna 
enligt artikel 6.1 f ska interoperabilitet 
definieras med hänvisning till den öppna 
teknik, de öppna standarder och de öppna 
protokoll, inbegripet det tekniska 
gränssnittet (API), som gör att 
slutanvändare av konkurrerande 
programvara och tjänster och 
företagsanvändare kan ansluta sig till 
grindvaktens centrala tjänst och 
interagera med den. All behandling av 
personuppgifter som utförs av grindvakter 
ska vara förenlig med förordning 
(EU) 2016/679. 
Interoperabilitetsskyldigheterna ska inte 
begränsa, hindra eller fördröja 
mellanhänders och grindvakters förmåga 
att åtgärda sårbarheter i syfte att efterleva 
relevant EU-lagstiftning.

Or. en
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Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Zorrinho
för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Betänkande A9-0332/2021
Andreas Schwab
Rättsakten om digitala marknader
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Förslag till förordning
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
Ansvarsskyldighet

1. Kommissionen ska anta en 
årsrapport om den digitala ekonomins 
tillstånd. Denna rapport ska innehålla en 
analys av grindvakternas 
marknadsställning, inflytande och 
affärsmodeller på den gemensamma 
marknaden. Rapporten ska innehålla en 
sammanfattning av kommissionens 
verksamhet, särskilt tillsynsåtgärder som 
antagits enligt kapitlen II och IV i denna 
förordning, samt en bedömning av 
huruvida konkurrensreglerna, 
bestämmelserna i denna förordning (och 
förordning XX/2021 [rättsakten om 
digitala tjänster]) och aktuella 
efterlevnadsnivåer är tillräckliga för att 
hantera konkurrensbegränsande beteende 
och säkerställa att de digitala 
marknaderna är öppna och rättvisa. 
Rapporten ska också innehålla en 
bedömning av de revisionsrapporter som 
föreskrivs i artikel 13 och en bedömning 
av de sociala konsekvenserna, där man 
bedömer nya digitala produkter och 
tjänster och deras potentiella inverkan på 
psykisk hälsa, användarbeteende, 
desinformation, polarisering och 
demokrati. Vid fullgörandet av detta 
mandat ska kommissionen samordna sina 
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tillsyns- och övervakningsinsatser med de 
insatser som föreskrivs i rättsakten om 
digitala tjänster, för att uppnå bästa 
möjliga synergieffekter. 
2. Europaparlamentet får genom 
sina behöriga utskott årligen avge ett 
yttrande över kommissionens rapport, 
med förslag om marknadsutredningar av 
nya tjänster och nya metoder enligt 
artikel 17. 
3. Kommissionen ska inom 
fem veckor efter mottagandet skriftligen 
besvara Europaparlamentets yttrande 
samt varje begäran om åtgärder rörande 
artikel 17, med en motivering för varje 
fall där åtgärder inte vidtas, liksom varje 
fråga som Europaparlamentet eller rådet 
riktat till kommissionen. 
4. På Europaparlamentets begäran 
ska kommissionen delta i en utfrågning 
inför Europaparlamentet. En utfrågning 
ska äga rum minst två gånger om året. 
Respektive kommissionsledamot ska, på 
begäran, göra ett uttalande inför 
Europaparlamentet och besvara alla 
eventuella frågor från dess ledamöter. 
Dessutom ska en löpande högnivådialog 
mellan Europaparlamentet och 
kommissionen säkerställas genom utbyten 
som äger rum minst fyra gånger om året. 

Or. en


