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8.12.2021 A9-0332/234

Pozměňovací návrh 234
Irene Tinagli
za Hospodářský a měnový výbor

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Komise by měla analyzovat 
spojení, která jí byla oznámena nebo 
postoupena podle nařízení Rady (ES) č. 
139/2004, s cílem odrazovat od tzv. 
„likvidačních akvizic“, jež brání vzniku 
potenciálních vyzyvatelů strážců, a to i v 
případě, že nabytá společnost není v době 
akvizice významným hráčem. Komise by 
měla zvážit navržení revize uvedeného 
nařízení s cílem rozšířit jeho oblast 
působnosti v digitálním odvětví a upravit 
kritéria, na jejichž základě se akvizice 
strážců hodnotí.
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8.12.2021 A9-0332/235

Pozměňovací návrh 235
Irene Tinagli
za Hospodářský a měnový výbor

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

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) od okamžiku prvního použití 
předinstalované hlavní služby platformy 
koncovými uživateli v operačním systému 
vyzve koncové uživatele, aby změnili 
výchozí nastavení této hlavní služby 
platformy na jinou možnost ze seznamu 
hlavních dostupných služeb třetích stran a 
aby povolili a technicky umožnili 
koncovým uživatelům odinstalovat předem 
nainstalované softwarové aplikace v 
jakékoli fázi služby hlavní platformy, aniž 
by to mělo vliv na možnost, aby strážce 
takové odinstalování omezil ve vztahu k 
softwarovým aplikacím, které jsou 
nezbytné pro fungování operačního 
systému nebo zařízení a které nemohou 
být technicky nabízeny samostatně třetími 
stranami;
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8.12.2021 A9-0332/236

Pozměňovací návrh 236
Irene Tinagli
za Hospodářský a měnový výbor

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

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V oznámení podle odstavce 1 se 
pro účely akvizice uvede alespoň jejich 
roční obrat v EHP a celosvětový roční 
obrat, u všech příslušných hlavních služeb 
platforem jejich roční obrat v rámci EHP, 
počet jejich aktivních podnikatelských 
uživatelů ročně a počet aktivních 
koncových uživatelů měsíčně, jakož 
i odůvodnění zamýšleného spojení.

2. V informacích poskytnutých podle 
odstavce 1 se explicitně objasní, že 
zamýšlené spojení neohrozí otevřenost 
příslušných trhů hospodářské soutěži, 
nýbrž podpoří hospodářskou soutěž a 
inovace, a pro účely akvizice se uvede 
alespoň jejich roční obrat v EHP a 
celosvětový roční obrat, u všech služeb 
jejich roční obrat v rámci EHP, počet jejich 
aktivních podnikatelských uživatelů ročně 
a počet aktivních koncových uživatelů 
měsíčně, kategorie jimi zpracovávaných 
osobních údajů, jakož i odůvodnění 
zamýšleného spojení a jeho možný dopad 
na práva a zájmy podnikatelských a 
koncových uživatelů. 
Kromě informací uvedených v prvním 
pododstavci poskytne strážce Komisi:
a) studii provedenou nezávislým 
auditorem certifikovaným podle normy 
ISO 17020, která potvrdí správnost 
poskytnuté dokumentace s cílem doložit, 
že zamýšlené spojení by nenarušilo 
hospodářskou soutěž a inovace, resp.
b) stanovisko k významu souborů 
údajů pro zamýšlené spojení, které si 
vyžádá Evropský sbor pro ochranu 
osobních údajů (EDPB).

Or. en



AM\1245267CS.docx PE702.837v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

8.12.2021 A9-0332/237

Pozměňovací návrh 237
Irene Tinagli
za Hospodářský a měnový výbor

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

Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32a
Spolupráce s vnitrostátními orgány pro 

hospodářskou soutěž
1. Komise uplatňuje ustanovení 
tohoto nařízení v úzké spolupráci s 
vnitrostátními orgány pro hospodářskou 
soutěž, které působí v rámci Evropské sítě 
pro hospodářskou soutěž podle čl. 2 bodu 
5 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU)2019/1, v souladu s 
ustanoveními tohoto článku. Pro výměnu 
informací využívá zejména a podle 
potřeby systém Evropské sítě pro 
hospodářskou soutěž uvedený v článku 33 
uvedené směrnice, a to především pokud 
jde o spojování podle článku 12 tohoto 
nařízení, rozhodnutí týkající se zahájení 
šetření trhu podle článku 14 tohoto 
nařízení nebo řízení podle článku 18 
tohoto nařízení.
2. Na žádost Komise spolupracují 
vnitrostátní orgány pro hospodářskou 
soutěž při uplatňování článků 12, 15, 16 a 
17.
3. Pokud Komise požádá o pomoc při 
jakémkoli šetření podle odstavce 2 tohoto 
článku, jsou vnitrostátní orgány pro 
hospodářskou soutěž oprávněny použít 
obdobně pravomoci Komise stanovené v 
článcích 19, 20 a 21.
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4. Vnitrostátní orgány pro 
hospodářskou soutěž jsou oprávněny 
vykonávat pravomoci svěřené Komisi 
podle článku 24.
5. Pokud Komise požádá vnitrostátní 
orgán pro hospodářskou soutěž o 
spolupráci podle odstavce 2, předá mu 
kopie nejdůležitějších dokumentů, které 
shromáždila za účelem použití článků 15, 
16 a 17. Na žádost vnitrostátního orgánu 
pro hospodářskou soutěž mu Komise 
poskytne kopie dalších existujících 
dokumentů nezbytných pro posouzení 
případu. Při rozhodování o tom, zda 
požádat orgán pro hospodářskou soutěž o 
spolupráci, může Komise zohlednit 
význam vnitrostátního trhu pro 
příslušného strážce.
6. Při postupu podle odstavce 3 
informují vnitrostátní orgány pro 
hospodářskou soutěž písemně Komisi před 
zahájením prvního formálního 
vyšetřovacího opatření a neprodleně po 
něm. Tyto informace mohou být rovněž 
dány k dispozici vnitrostátním orgánům 
pro hospodářskou soutěž ostatních 
členských států.
7. Vnitrostátní orgán pro 
hospodářskou soutěž poskytne Komisi 
veškeré informace, které obdrží při 
výkonu pravomocí stanovených v odstavci 
3. Informace poskytnuté Komisi mohou 
být dány k dispozici vnitrostátním 
orgánům pro hospodářskou soutěž 
ostatních členských států. Vnitrostátní 
orgány pro hospodářskou soutěž si mohou 
rovněž vyměňovat informace nezbytné pro 
posouzení případu, kterým se zabývají 
podle tohoto nařízení.
8. Vnitrostátní orgány pro 
hospodářskou soutěž mohou konzultovat s 
Komisí jakýkoli případ, při němž se 
použije unijní právo.
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8.12.2021 A9-0332/238

Pozměňovací návrh 238
Irene Tinagli
za Hospodářský a měnový výbor

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

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise podá zprávu o uplatňování 
tohoto nařízení ve své výroční zprávě o 
politice hospodářské soutěže.
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