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8.12.2021 A9-0332/234

Predlog spremembe 234
Irene Tinagli
v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

Poročilo A9-0332/2021
Andreas Schwab
Akt o digitalnih trgih
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Komisija bi morala analizirati 
priglašene koncentracije ali 
koncentracije, ki so ji bile priglašene v 
skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004, z 
vidika odvračanja t.i. plenilskih 
prevzemov, ki preprečujejo pojav 
potencialnih konkurentov za vratarje, tudi 
če v času prevzema prevzeta družba ni 
pomemben akter. Komisija bi morala 
razmisliti o predlogu revizije navedene 
uredbe, da bi spremenila njeno področje 
uporabe v digitalnem sektorju in 
prilagodila merila, na podlagi katerih se 
ocenjujejo prevzemi s strani vratarjev.
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8.12.2021 A9-0332/235

Predlog spremembe 235
Irene Tinagli
v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

Poročilo A9-0332/2021
Andreas Schwab
Akt o digitalnih trgih
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) od trenutka, ko končni uporabniki 
prvič uporabljajo katero koli predhodno 
nameščeno jedrno platformno storitev v 
operacijskem sistemu, končne uporabnike 
pozove, naj spremenijo privzete nastavitve 
za to jedrno platformno storitev v drugo 
možnost s seznama glavnih storitev tretje 
strani, ki so na voljo, ter končnim 
uporabnikom omogočijo in tehnično 
zagotovijo, da v kateri koli fazi ne 
namestijo vnaprej nameščenih 
programskih aplikacij v okviru osrednje 
storitve platforme, brez poseganja v 
možnost vratarja, da omeji tako 
odstranitev v zvezi s programskimi 
aplikacijami, ki so bistvene za delovanje 
operacijskega sistema ali naprave in jih 
tretje osebe tehnično ne morejo ponujati 
kot samostojnih aplikacij;
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8.12.2021 A9-0332/236

Predlog spremembe 236
Irene Tinagli
v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

Poročilo A9-0332/2021
Andreas Schwab
Akt o digitalnih trgih
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V uradnem obvestilu v skladu z 
odstavkom 1 se za cilje pridobitve opišeta 
vsaj letni promet v EGP in na svetovni 
ravni, za vse zadevne jedrne platformne 
storitve pa njihov ustrezni letni promet v 
EGP, število letno aktivnih poslovnih 
uporabnikov in število mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov ter razlog za 
nameravano koncentracijo.

2. V informacijah, zagotovljenih v 
skladu z odstavkom 1, se izrecno navede, 
da predvidena koncentracija ne bo 
ogrozila tekmovalnosti ustreznih trgov, 
temveč bo spodbujala konkurenco in 
inovacije, ter se za cilje pridobitve opiše 
vsaj letni promet v EGP in na svetovni 
ravni, za vse zadevne jedrne platformne 
storitve pa njihov ustrezni letni promet v 
EGP, število letno aktivnih poslovnih 
uporabnikov in število mesečno aktivnih 
končnih uporabnikov, kategorije osebnih 
podatkov, ki jih obdelujejo, ter razlog za 
nameravano koncentracijo in njen 
morebitni vpliv na pravice in interese 
poslovnih in končnih uporabnikov. 
Vratar Komisiji poleg informacij iz prvega 
pododstavka zagotovi tudi:
(a) študijo, ki jo je izvedel neodvisni 
certificirani revizor po ISO 17020, da bi 
potrdil pravilnost predložene 
dokumentacije ter dokazal, da predvidena 
koncentracija ne bo ovirala konkurence 
in inovacij, in
(b) mnenje o ustreznosti podatkovnih 
nizov za načrtovano koncentracijo, ki se 
zahteva od Evropskega odbora za varstvo 
podatkov (EOVP).
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8.12.2021 A9-0332/237

Predlog spremembe 237
Irene Tinagli
v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

Poročilo A9-0332/2021
Andreas Schwab
Akt o digitalnih trgih
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Predlog uredbe
Člen 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 32 a
Sodelovanje z nacionalnimi organi za 

konkurenco
1. Komisija uporablja določbe te 
uredbe v tesnem sodelovanju z nacionalni 
organi za konkurenco, ki delujejo v okviru 
Evropske mreže za konkurenco, kot je 
opredeljena v točki (5) člena 2 Direktive 
(EU) 2019/1 Evropskega parlamenta in 
Sveta, v skladu z določbami tega člena. 
Zlasti in po potrebi uporabi sistem 
Evropske mreže za konkurenco iz člena 
33 navedene direktive za izmenjavo 
informacij, zlasti glede koncentracij iz 
člena 12 te uredbe, odločitev v zvezi z 
začetkom preiskave trga v skladu s členom 
14 te uredbe ali postopkov v skladu s 
členom 18 te uredbe.
2. Na zahtevo Komisije nacionalni 
organi za konkurenco sodelujejo pri 
uporabi členov 12, 15, 16 in 17.
3. Če jih Komisija prosi za pomoč pri 
kateri koli preiskavi v skladu z 
odstavkom 2 tega člena, so nacionalni 
organi za konkurenco pooblaščeni, da 
smiselno uporabijo pooblastila Komisije iz 
členov 19, 20 in 21.
4. Nacionalni organi za konkurenco 
so pooblaščeni za izvrševanje pooblastil, 
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podeljenih Komisiji s členom 24.
5. Kadar Komisija nacionalni organ 
za konkurenco prosi za sodelovanje v 
skladu z odstavkom 2, temu organu pošlje 
kopije najpomembnejših dokumentov, ki 
jih je zbrala zaradi uporabe členov 15, 16 
in 17. Komisija nacionalnemu organu za 
konkurenco na njegovo zahtevo predloži 
kopijo drugih obstoječih dokumentov, ki 
so potrebni za oceno primera. Pri 
odločanju, ali bo organ za konkurenco 
prosila za sodelovanje, lahko Komisija 
upošteva pomen nacionalnega trga za 
zadevnega vratarja.
6. Kadar nacionalni organi za 
konkurenco ukrepajo v skladu z 
odstavkom 3, Komisijo pisno obvestijo 
pred začetkom prvega formalnega 
preiskovalnega ukrepa in takoj po njem. 
Ta informacija je lahko na voljo tudi 
nacionalnim organom za konkurenco v 
drugih državah članicah.
7. Nacionalni organ za konkurenco, 
ki sprejema ukrepe, Komisiji da na voljo 
vse informacije, ki jih prejme pri izvajanju 
pooblastil iz odstavka 3. Informacije, ki se 
priskrbijo Komisiji, so lahko na voljo tudi 
nacionalnim organom za konkurenco v 
drugih državah članicah. Nacionalni 
organi za konkurenco si lahko 
izmenjujejo tudi informacije, potrebne za 
oceno primera, ki ga obravnavajo v 
skladu s to uredbo.
8. Nacionalni organi za konkurenco 
v državah članicah se lahko s Komisijo 
posvetujejo o vseh primerih, ki vključujejo 
uporabo prava Unije.
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8.12.2021 A9-0332/238

Predlog spremembe 238
Irene Tinagli
v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

Poročilo A9-0332/2021
Andreas Schwab
Akt o digitalnih trgih
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija o izvajanju te uredbe 
poroča v svojem letnem poročilu o politiki 
konkurence.
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