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KORT BEGRUNDELSE 

Onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner spiller en afgørende rolle med hensyn til at 
muliggøre og fremme digital handel. For at øge erhvervsbrugernes og forbrugernes tillid og 
tilskynde dem til at deltage i de kæmpemæssige digitale økosystemer, der skabes af 
onlineplatforme, er det nødvendigt at fastsætte minimumsstandarder for deres tjenester. 

Den af Kommissionen foreslåede forordning er et første forsøg på at kortlægge et nyt område. 
Den fremmer et velafvejet regelsæt for onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner i 
forholdet til erhvervsbrugere, som er baseret på retfærdighed og gennemsigtighed og 
forholder sig til de vigtigste bekymringer hos alle interessenter, samtidig med at den beskytter 
friheden til at oprette og drive egen virksomhed og giver tilstrækkelig plads til innovation.

Ordføreren mener dog i denne forbindelse, at en mere ambitiøs tilgang kunne give bedre 
resultater. 

Ordføreren foreslår, at rimelighedsprincippet styrkes. Erhvervsbrugere bør have ret til adgang 
til data, der stammer fra gensidige transaktioner. Samtidig bør det ikke være tilladt med 
begrænsninger, som nogle onlineformidlingstjenester pålægger erhvervsbrugere for at tilbyde 
forskellige betingelser på andre måder. 

På den anden side bør det tillades platforme at handle hurtigt, når de udsættes for misbrug 
eller svig. Deres evne til at håndtere klager bør ikke hæmmes af tunge administrative krav. 
Endelig kan mægling, som fremmes af dette lovgivningsmæssige forslag, kun fungere, hvis 
omkostningerne fordeles ligeligt mellem de to deltagende parter.

Ordføreren ønsker også at styrke princippet om gennemsigtighed i forbindelse med 
forskelsbehandling, herunder ved at præcisere kravene for de vigtigste 
rangordningsparametre.

Et ambitiøst forslag bør også på konsekvent vis anvende de samme regler på onlineplatforme 
og søgemaskiner, når de opfører sig på samme måde.

Ordføreren mener, at den første revision af denne forordning bør afspejle den digitale 
økonomis høje udviklingstempo og være afsluttet to år efter ikrafttrædelsesdatoen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Onlineformidlingstjenester kan 
være afgørende for den kommercielle 
succes for virksomheder, som anvender 
sådanne tjenester til forbrugerne. Den 
voksende formidling af transaktioner 
gennem onlineformidlingstjenester, som 
blev understøttet af kraftige datadrevne 
indirekte netværkseffekter, fører til en øget 
afhængighed af sådanne virksomheder, 
herunder mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, af disse 
tjenesteydelser, for at kunne nå ud til 
forbrugerne. Pga. den stigende 
afhængighed, har udbydere af disse 
tjenesteydelser ofte en bedre 
forhandlingsposition, der gør dem i stand 
til effektivt at handle ensidigt på en måde, 
der kan være urimelig, og som kan være til 
skade for deres erhvervsbrugeres legitime 
interesser og indirekte også for forbrugere i 
Unionen.

(2) Onlineformidlingstjenester kan 
være afgørende for den kommercielle 
succes for virksomheder, som anvender 
sådanne tjenester til at nå ud til 
forbrugerne. Denne værdifulde rolle skal 
varetages på en gennemsigtig og pålidelig 
måde i henhold til klare regler, som er 
fastlagt på forhånd for alle aktører, og 
under den forudsætning at der skabes lige 
konkurrencevilkår for alle dem, der er 
involveret i disse operationer. Den 
voksende formidling af transaktioner 
gennem onlineformidlingstjenester, som 
understøttes af kraftige datadrevne 
indirekte netværkseffekter, fører til, at
sådanne erhvervsbrugere, herunder 
selvstændigt erhvervsdrivende, 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder, bliver stadig mere 
afhængige af disse tjenesteydelser for at 
kunne nå ud til forbrugerne. Pga. den 
stigende afhængighed, som også kan 
påvirke store virksomheder ud over 
selvstændigt erhvervsdrivende, 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, har udbyderne
af disse tjenesteydelser ofte en bedre 
forhandlingsposition, der gør dem i stand 
til reelt at handle ensidigt på en måde, der 
kan være urimelig, og som kan være til 
skade for deres erhvervsbrugeres legitime 
interesser og indirekte også for forbrugere i 
Unionen.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Onlineformidlingstjenester og 
onlinesøgemaskiner, samt kommercielle 
transaktioner lettes ved disse 
tjenesteydelser, der har en iboende 

(5) Onlineformidlingstjenester og 
onlinesøgemaskiner samt transaktioner, der
lettes af disse tjenester, har et iboende 
grænseoverskridende potentiale og er i 
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grænseoverskridende potentiale og er af 
stor betydning for den korrekte funktion 
af Unionens indre marked for nutidens 
økonomi. De urimelige og skadelige 
handelspraksis for visse udbydere af disse 
tjenester for erhvervsbrugere og brugere af 
virksomhedens websted, hæmmer den 
fulde udnyttelse af dette potentiale og har 
en negativ indvirkning på det indre 
markeds funktion. Yderligere hæmmes den 
fulde realisering af dette potentiale, og det 
indre markeds funktion påvirkes negativt 
af uensartede love i visse medlemsstater 
med forskellig grad af effektivitet med 
henblik på at regulere disse tjenester, 
mens andre medlemsstater overvejer at 
vedtage sådanne love.

nutidens økonomi af særlig betydning for 
det indre markeds funktion i Unionen. 
Den potentielt urimelige og skadelige 
handelspraksis, som visse udbydere af 
disse tjenester udøver over for 
erhvervsbrugere og 
virksomhedswebstedsbrugere, hæmmer 
den fulde udnyttelse af dette potentiale og 
har en negativ indvirkning på det indre 
markeds funktion. Et andet forhold, der 
også hæmmer den fulde udnyttelse af dette 
potentiale og har en negativ indvirkning 
på det indre markeds funktion, er, at visse 
medlemsstater har forskellig lovgivning, 
som med varierende effektivitet regulerer
disse tjenester, mens andre medlemsstater 
overvejer at vedtage sådanne love.

Begrundelse

Alle transaktioner har principielt denne karakter og vigtighed. En bredere forståelse af 
transaktioner, der lettes af onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner, fører til en 
bedre forståelse af kompleksiteten af de aktuelle spørgsmål.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) EU-lovgivningen bør følge 
konceptet "så lidt som muligt og så meget 
som nødvendigt", hvilket betyder, at det er 
nødvendigt med regler, der passer til den 
digitale tidsalder, og som er åbne og 
teknologineutrale nok til at passe til en 
fremtidig udvikling. Kommissionens 
initiativ til at analysere platformenes rolle 
i den digitale økonomi sikrer en 
omfattende og ensartet tilgang til rammen 
for hele det digitale marked, mens en 
universalløsning kan have en dæmpende 
virkning på innovation og stille 
europæiske virksomheder 
konkurrencemæssigt dårligere i den 
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globale økonomi.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Et ensartet og målrettet sæt 
bindende regler, der bør oprettes på EU-
plan bør sikre et retfærdigt, forudsigeligt, 
holdbart og sikkert onlineerhvervsklima på 
det indre marked, især ved at sikre, at 
brugerne af onlineformidlingstjenester får 
passende gennemsigtighed samt effektive 
klagemuligheder i hele Unionen. Disse 
regler bør også indeholde bestemmelser om 
passende gennemsigtighed, hvad angår 
brugere af virksomhedens websted i 
søgeresultaterne, der genereres af 
onlinesøgemaskiner. Samtidig bør disse 
regler, f.eks. for at sikre det væsentlige 
innovationspotentiale i den bredere 
onlineplatformøkonomi.

(6) Et ensartet og målrettet sæt 
ufravigelige regler bør derfor fastlægges
på EU-plan for at sikre et rimeligt
forudsigeligt, holdbart og sikkert 
onlineerhvervsklima. De bør fremme 
rimelig og forholdsmæssig adfærd i 
erhvervslivet ved at sikre, at 
erhvervsbrugere af 
onlineformidlingstjenester får passende 
gennemsigtighed samt effektive 
klagemuligheder i hele Unionen. Disse 
regler bør også indeholde bestemmelser om 
gennemsigtighed hvad angår rangordning
af virksomhedswebstedsbrugere, navnlig i 
de søgeresultater, der genereres af 
onlinesøgemaskiner, herunder 
stemmestyrede assistenter. Samtidig bør 
disse regler være udformet med henblik på
at sikre det væsentlige 
innovationspotentiale i den bredere 
onlineplatformsøkonomi og muliggøre 
sund konkurrence. Kommissionen bør i 
overensstemmelse med udviklingen i 
sektoren undersøge, om bestemmelserne 
om gennemsigtighed og rimelighed i 
denne forordning bør styrkes enten 
gennem sektorspecifik lovgivning eller en 
revision af denne forordning.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Da onlineformidlingstjenester og (7) Da onlineformidlingstjenester og 
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onlinesøgemaskiner typisk har en global 
dimension, bør denne forordning gælde for
udbydere af disse tjenester, uanset om de er 
etableret i en medlemsstat eller uden for 
Unionen, såfremt de to kumulative 
betingelser er opfyldt. For det første skal 
brugere og erhvervsbrugere have base i 
Unionen. For det andet bør 
erhvervsbrugere eller brugere af 
virksomhedens websted, via levering af 
disse tjenester, tilbyde deres varer og 
tjenesteydelser til forbrugere i Unionen, i 
det mindste for en del af transaktionen. 
Disse forbrugere bør være placeret i 
Unionen, men behøver ikke at have bopæl i 
Unionen eller have statsborgerskab i en af 
medlemsstaterne. Denne forordning bør 
således ikke anvendes, hvis de 
erhvervsbrugere eller brugere af 
virksomhedernes websteder ikke er 
etableret i Unionen, eller hvis de er 
etableret i Unionen, men hvor de benytter 
onlineformidlingstjenester eller 
onlinesøgemaskiner, der tilbyder varer 
eller tjenesteydelser til forbrugere, der 
befinder sig uden for Unionen, eller til 
personer, der ikke er forbrugere.

onlinesøgemaskiner typisk har en global 
dimension, bør denne forordning finde 
anvendelse på udbydere af disse tjenester, 
uanset om de er etableret i en medlemsstat 
eller uden for Unionen, såfremt to 
kumulative betingelser er opfyldt. For det 
første bør erhvervsbrugere og 
virksomhedswebstedsbrugere være 
etableret i Unionen. For det andet bør 
erhvervsbrugere eller 
virksomhedswebstedsbrugere via levering 
af disse tjenester tilbyde deres varer og 
tjenesteydelser til forbrugere eller 
virksomheder i Unionen, i det mindste for 
en del af transaktionen. I 
overensstemmelse med EU-lovgivningen1a

betyder dette, at 
onlineformidlingstjenesterne og 
onlinesøgemaskinerne har målrettet eller 
rettet deres salg mod forbrugere i en eller 
flere medlemsstater. Disse forbrugere bør 
befinde sig i Unionen, men behøver ikke at 
have bopæl i Unionen eller have 
statsborgerskab i en af medlemsstaterne. 
Denne forordning bør således ikke finde 
anvendelse, hvis erhvervsbrugerne eller 
virksomhedswebstedsbrugerne ikke er 
etableret i Unionen, eller hvis de er 
etableret i Unionen, men benytter 
onlineformidlingstjenester eller 
onlinesøgemaskiner til udelukkende at 
tilbyde varer eller tjenesteydelser til 
forbrugere, der befinder sig uden for 
Unionen, eller til personer, der ikke er 
forbrugere.

__________________

1a Forordning (EF) nr. 44/2001 
(Bruxelles I) og forordning (EF) nr. 
593/2008 (Rom I).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Eksempler på 
onlineformidlingstjenester er omfattet af 
denne forordning, og bør derfor omfatte 
online-e-handelsmarkeder, herunder de 
hvor erhvervsbrugere er aktive, 
onlinesoftwareapplikationer og sociale 
medietjenester. Denne forordning bør dog 
ikke gælde for onlineværktøjer til 
reklamer eller udvekslinger af 
onlinereklamer, som ikke leveres med 
henblik på at lette indledningen af direkte 
transaktioner, og som ikke indebærer et 
kontraktforhold med forbrugere. Denne 
forordning bør heller ikke være gældende 
for onlinebetalingstjenester, da de ikke selv 
opfylder de gældende krav, men snarere er 
i sagens natur i tilknytning til 
transaktionen for levering af varer og 
tjenesteydelser til de pågældende 
forbrugere.

(9) Eksempler på 
onlineformidlingstjenester, der er
omhandlet af denne forordning, bør derfor 
omfatte online-e-handelsmarkeder, 
herunder de samarbejdsorienterede, hvor 
erhvervsbrugere er aktive, online 
softwareapplikationstjenester og online 
sociale medietjenester. Denne forordning 
bør dog ikke finde anvendelse på 
onlinereklamevisningsværktøjer eller 
onlinereklameudveksling, som ikke 
leveres med henblik på at lette 
iværksættelse af direkte transaktioner, og 
som ikke indebærer et kontraktforhold med 
forbrugere. Denne forordning bør heller 
ikke finde anvendelse på
onlinebetalingstjenester, da de ikke selv 
opfylder de relevante krav, men snarere er 
i sagens natur knyttet til transaktionen med
levering af varer og tjenesteydelser til de 
pågældende forbrugere. Denne forordning 
bør heller ikke finde anvendelse på 
elektroniske kommunikationsnet eller -
tjenester eller audiovisuelle 
medietjenester, som er underlagt 
sektorspecifik regulering med hensyn til 
gennemsigtighed, klageadgang og 
ikkeforskelsbehandling.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Af hensyn til sammenhængen bør 
definitionen af onlinesøgemaskine, der 
anvendes i denne forordning, tilpasses den 
definition, der anvendes i direktiv (EU) 
2016/1148 for Europa-Parlamentet og 
Rådet21.

(11) Af hensyn til sammenhængen bør 
den definition af onlinesøgemaskine, der 
anvendes i denne forordning, tilpasses den 
definition, der anvendes i direktiv (EU) 
2016/1148 for Europa-Parlamentet og 
Rådet21. Definitionen af en 
onlinesøgemaskine bør betragtes som 
teknologineutral og anerkende de mange 
forskellige søgetjenester og datainput og -
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output.

__________________ __________________

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/1148 om foranstaltninger, der 
skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau 
for net- og informationssystemer i hele 
Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/1148 om foranstaltninger, der 
skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau 
for net- og informationssystemer i hele 
Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at beskytte erhvervsbrugere 
effektivt, hvor det er nødvendigt, bør denne 
forordning finde anvendelse, når vilkårene 
og betingelserne for et kontraktforhold, 
uanset deres betegnelse eller form, ikke 
forhandles individuelt af parterne. 
Hvorvidt vilkår og betingelser forhandles 
individuelt, bør fastlægges på grundlag af 
en samlet vurdering, hvorefter det 
forhold, at visse bestemmelser kan have 
været genstand for individuel 
forhandling, ikke i sig selv er afgørende.

(12) For at beskytte erhvervsbrugere 
effektivt, hvor det er nødvendigt, bør denne 
forordning finde anvendelse på vilkårene 
og betingelserne for et kontraktforhold
eller bestemmelserne deri, uanset deres 
betegnelse eller form, når disse ikke er 
blevet forhandlet individuelt af parterne.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre, at de generelle vilkår 
og betingelser for et aftaleforhold tillader 
erhvervsbrugerne at fastsætte 
kommercielle betingelser for anvendelse, 
ophør og suspendering af 
onlineformidlingstjenester, og opnå 
forudsigelighed hvad angår deres 
forretningsforbindelser, bør sådanne 
aftaler udarbejdes på et klart og utvetydigt 
sprog, som er let forståeligt for en 
gennemsnitlig erhvervsbruger. Vilkår og 

(13) For at sikre, at de generelle vilkår 
og betingelser for et aftaleforhold gør det 
muligt for erhvervsbrugere at fastsætte 
kommercielle betingelser for anvendelse, 
begrænsning, ophør og suspendering af 
onlineformidlingstjenester og opnå 
forudsigelighed hvad angår deres 
forretningsforhold, bør sådanne vilkår og 
betingelser affattes i et klart og utvetydigt 
sprog, som er let forståeligt for en 
gennemsnitlig erhvervsbruger. Vilkår og 
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betingelser bør ikke anses for at være 
blevet udarbejdet på et klart og utvetydigt 
sprog, når de er uklare, utydelige eller 
mangler oplysninger om vigtige 
kommercielle spørgsmål og derved ikke 
formår at give erhvervsbrugere en rimelig 
grad af forudsigelighed af de vigtigste 
aspekter af kontraktforholdet.

betingelser bør ikke anses for at være 
affattet i et klart og utvetydigt sprog, når 
de er upræcise eller mangler oplysninger 
om vigtige kommercielle spørgsmål og 
derved ikke formår at give erhvervsbrugere 
en rimelig grad af forudsigelighed med 
hensyn til de vigtigste aspekter af 
aftaleforholdet. Vilkår og betingelser bør 
ikke uberettiget forskelsbehandle 
erhvervsbrugere.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I de generelle vilkår og betingelser 
kan det navnlig fastsættes, at praksisser 
eller sikkerhedstrusler, som risikerer at 
forårsage truende skade for udbyderen, 
erhvervsbrugerne eller forbrugerne –
uanset om de skyldes brud på 
sikkerheden, svig, misbrug af data eller 
andet – danner grundlaget for 
beslutninger om at begrænse, suspendere 
eller ophæve leveringen af
onlineformidlingstjenester. En beslutning 
om at begrænse, suspendere eller ophæve 
tjenesten på grund af risiko for truende 
skade bør stå i et rimeligt forhold til den 
risiko, som foranstaltningen har til formål 
at forebygge, og en ophævelse af tjenesten 
bør kun gennemføres, hvis en midlertidig 
begrænsning eller suspendering ikke er 
tilstrækkelig til effektivt at imødegå 
risikoen.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) At sikre gennemsigtighed i de 
generelle vilkår og betingelser, kan være 
afgørende for at fremme holdbare 
forretningsforhold og forebygge 
uretfærdig adfærd til skade for 
erhvervsbrugere. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester bør derfor også 
sikre, at betingelser og vilkår er let 
tilgængelige på alle stadier af 
aftaleforholdet, herunder potentielle 
erhvervsbrugere forud for aftalens 
indgåelse, og at eventuelle ændringer af 
disse betingelser meddeles til 
erhvervsbrugere inden for en fastsat frist, 
som er rimelig og forholdsmæssig i 
betragtning af de særlige omstændigheder, 
og som er på mindst 15 dage. Denne 
periode bør ikke gælde, hvis og i det 
omfang, det frafaldes på en utvetydig måde 
af den pågældende erhvervsbruger eller 
hvor og i det omfang, at behovet for at 
gennemføre ændringen skyldes en retslig
forpligtelse, der påhviler udbyderen i 
henhold til EU-retten eller national 
lovgivning.

(14) Sikring af gennemsigtighed i de 
generelle vilkår og betingelser kan være 
afgørende for at fremme holdbare 
forretningsforhold og forebygge urimelig
adfærd til skade for erhvervsbrugere. 
Udbydere af onlineformidlingstjenester bør 
derfor også sikre, at vilkårene og 
betingelserne er let tilgængelige i alle 
stadier af aftaleforholdet, herunder for
potentielle erhvervsbrugere forud for 
aftalens indgåelse, og at eventuelle 
ændringer af disse vilkår meddeles 
erhvervsbrugere inden for en fastsat frist, 
som er rimelig og forholdsmæssig i 
betragtning af de særlige omstændigheder, 
og som er på mindst 15 dage, før 
ændringerne gennemføres. 
Undtagelsesvis bør denne frist ikke gælde, 
hvis og i det omfang, den frafaldes på en 
utvetydig måde af den pågældende 
erhvervsbruger. Fristen bør heller ikke 
gælde, hvis og i det omfang behovet for at 
gennemføre ændringen uden at overholde 
meddelelsesfristen skyldes en retlig
forpligtelse, der påhviler 
tjenesteudbyderen i henhold til EU-retten 
eller national ret.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at beskytte erhvervsbrugere bør 
det være muligt for en kompetent ret at 
fastslå, at ikke-overensstemmende vilkår 
og betingelserne ikke er bindende for 
erhvervsbrugere med virkning fra nu af. 
En sådan konstatering af en domstol bør 
dog kun vedrøre særlige bestemmelser om 
de vilkår og betingelser, der ikke er i 
overensstemmelse. De resterende 
bestemmelser bør forblive gyldige og skal 

(15) For at beskytte erhvervsbrugere bør 
det være muligt for en kompetent domstol
at fastslå, at ikkeoverensstemmende vilkår 
og betingelser ikke er bindende for den 
pågældende erhvervsbruger med virkning 
fremover. En sådan afgørelse fra en 
domstol bør dog kun vedrøre de specifikke
bestemmelser i vilkårene og betingelserne, 
der ikke er i overensstemmelse. De 
resterende bestemmelser bør forblive 
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kunne fuldbyrdes, for så vidt som de kan 
adskilles fra ikke-forenelige bestemmelser.
Pludselige ændringer til eksisterende 
vilkår og betingelser kan i høj grad skabe 
kaos i erhvervsbrugeres aktiviteter. For at 
begrænse sådanne negative virkninger for 
erhvervsbrugere, og for at bekæmpe en 
sådan adfærd, bør ændringer i strid med 
pligten til at stille en fastsat frist derfor 
være ugyldige, dvs. betragtes, som om de 
aldrig har eksisteret med virkning for alle 
og fra nu af.

gyldige og kunne fuldbyrdes, for så vidt 
som de kan adskilles fra de
ikkeoverensstemmende bestemmelser.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Pludselige ændringer af 
eksisterende vilkår og betingelser kan 
forstyrre erhvervsbrugernes aktiviteter 
betydeligt. For at begrænse sådanne 
negative virkninger for erhvervsbrugerne 
og modvirke en sådan adfærd bør 
ændringer, der er foretaget i strid med 
pligten til at give en fastsat frist, derfor 
være ugyldige, dvs. betragtes, som om de 
aldrig var blevet foretaget, hvilket gælder 
alle ændringer og med tilbagevirkende 
kraft.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En udbyder af 
onlineformidlingstjenester kan have 
juridiske grunde til at beslutte at 
suspendere eller indstille leveringen af 
sine tjenesteydelser, helt eller delvist til en 
given erhvervsbruger, herunder fjernelse
af individuelle varer eller tjenester for en 
given erhvervsbruger eller fjerne 

(16) En udbyder af 
onlineformidlingstjenester kan have 
legitime grunde til at beslutte at 
sanktionere en given erhvervsbruger, 
f.eks. ved helt eller delvist at suspendere, 
fjerne eller ophæve leveringen af sine 
tjenesteydelser eller ved reelt at fjerne 
søgeresultater. I betragtning af, at sådanne 
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søgeresultater. I betragtning af, at sådanne 
beslutninger, som i væsentlig grad kan 
påvirke erhvervsbrugerens interesser, bør 
de pågældende brugere være ordentligt 
oplyst om årsagerne hertil. Begrundelsen 
bør tillade erhvervsbrugere, at fastslå, om 
der er mulighed for at gøre indsigelse mod 
afgørelsen, og dermed forbedre 
mulighederne for erhvervsbrugere med 
henblik på at søge effektive retsmidler, 
hvis det er nødvendigt. Desuden kræves 
det at en begrundelse skal bidrage til at 
forebygge eller afhjælpe enhver utilsigtet 
fjernelse af onlineindhold, der leveres af 
erhvervsbrugere, som tjenesteyderen
fejlagtigt betragter som ulovligt indhold, i 
overensstemmelse med Kommissionens 
henstilling (EU) No 2018/33422. 
Begrundelsen bør oplyse formålet med 
grunden eller grundene for den trufne 
afgørelse, baseret på den begrundelse, som 
udbyderen havde fastsat på forhånd i sine 
vilkår og betingelser, på en forholdsmæssig 
måde og henvise til de specifikke 
omstændigheder, som førte til afgørelsen.

beslutninger i væsentlig grad kan påvirke 
de pågældende erhvervsbrugers interesser, 
bør erhvervsbrugerne informeres behørigt
om årsagerne hertil. Begrundelsen bør 
sætte erhvervsbrugere i stand til at fastslå, 
om der er mulighed for at gøre indsigelse 
mod beslutningen, hvilket vil forbedre 
erhvervsbrugeres muligheder for at søge 
effektive retsmidler, hvis det er 
nødvendigt. Kravet om en begrundelse bør 
også bidrage til at forebygge eller afhjælpe 
enhver utilsigtet fjernelse af onlineindhold
leveret af erhvervsbrugere, som udbyderen
fejlagtigt betragter som ulovligt indhold, i 
overensstemmelse med Kommissionens 
henstilling (EU) No 2018/33422. 
Begrundelsen bør indeholde den objektive 
årsag eller de objektive årsager til 
beslutningen baseret på de grundlag, som 
udbyderen på forhånd havde fastsat i sine 
vilkår og betingelser, og på en 
forholdsmæssig måde henvise til de 
relevante specifikke omstændigheder, som 
førte til beslutningen. Hvis der er 
mistanke om, at en adfærd eller praksis 
hos en erhvervsbruger kan skade 
forbrugerne eller platformen, bør der 
henvises til de relevante bestemmelser i 
vilkårene og betingelserne. Hvor det er 
muligt, bør der etableres et 
forholdsmæssigt og gradvist system, 
herunder for forudgående og rettidig 
meddelelse, før der træffes 
foranstaltninger, der vil medføre, at 
forbrugernes adgang til virksomheden 
indstilles.

__________________ __________________

22 Kommissionens henstilling (EU) 
2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger 
til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold 
på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

22 Kommissionens henstilling (EU) 
2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger 
til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold 
på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Klassificeringen af varer og 
tjenesteydelser fra udbydere af 
onlineformidlingstjenester har en vigtig
indvirkning på forbrugernes 
valgmuligheder og dermed på den 
kommercielle succes for de 
erhvervsbrugere, der tilbyder disse varer og 
tjenesteydelser til forbrugerne. Udbydere 
af onlineformidlingstjenester bør derfor 
gennemgå de vigtigste parametre i
rangordningen for at forbedre 
forudsigeligheden for erhvervsbrugere, for 
at give dem en bedre forståelse af, hvordan 
en rangordningsmekanisme fungerer, og 
gøre dem i stand til at sammenligne 
forskellige udbyderes rangordning. 
Begrebet hovedparameter bør forstås som 
en henvisning til alle generelle kriterier, 
procedurer, specifikke signaler der 
indarbejdes i algoritmer eller 
degraderingsmekanismer, der anvendes i 
forbindelse med rangordningen. 
Beskrivelsen af de vigtigste parametre for 
rangordning bør også indeholde en 
redegørelse for enhver mulighed for
erhvervsbrugere til aktivt at påvirke 
rangordenen mod vederlag, samt for de 
relative virkninger heraf. Denne 
beskrivelse bør give erhvervsbrugere en 
passende forståelse af, hvordan 
rangordningen tager hensyn til de særlige 
kendetegn for varer eller tjenesteydelser, 
der udbydes af virksomheden, og deres 
relevans for forbrugerne af de specifikke 
onlineformidlingstjenester.

(17) Den rangordning af varer og 
tjenesteydelser, som foretages af udbydere 
af onlineformidlingstjenester, har stor
indvirkning på forbrugernes 
valgmuligheder og dermed på den 
kommercielle succes for erhvervsbrugere, 
der tilbyder forbrugerne disse varer og 
tjenesteydelser. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester bør derfor på 
forhånd skitsere de vigtigste parametre, 
der afgør rangordningen, for at forbedre 
forudsigeligheden for erhvervsbrugere, for 
at give dem en bedre forståelse af, hvordan 
rangordningsmekanismen fungerer, og for 
at gøre dem i stand til at sammenligne 
forskellige udbyderes 
rangordningspraksis. Begrebet 
hovedparameter bør forstås som en 
henvisning til de generelle kriterier, 
processer og specifikke signaler, der 
indarbejdes i algoritmer eller andre 
justerings- og degraderingsmekanismer, 
der anvendes i forbindelse med 
rangordningen, og som har materiel 
betydning for at få en passende forståelse 
af, hvordan rangordningssystemet 
fungerer. Beskrivelsen af de vigtigste 
parametre, der afgør rangordningen, bør 
også indeholde en forklaring af eventuelle 
muligheder for, at erhvervsbrugere aktivt 
kan påvirke rangordenen mod vederlag, 
samt af de relative virkninger heraf. Denne 
beskrivelse bør give erhvervsbrugere en 
passende forståelse af, hvordan 
rangordningen tager hensyn til de særlige 
karakteristika ved de varer eller 
tjenesteydelser, der udbydes af 
erhvervsbrugeren, og deres relevans for 
forbrugerne af de specifikke 
onlineformidlingstjenester. Når 
udbyderen af onlineformidlingstjenester 
tilbyder varer og tjenesteydelser som følge 
af en rangordning, der påvirkes mod 
vederlag eller gennem udbyderens 
kontrol, bør udbyderen af 
onlineformidlingstjenester oplyse herom 
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ved at medtage ordet "SPONSORERET" 
eller "REKLAME" i tilbuddet.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Lignende har rangordning af 
websteder af udbydere af søgemaskiner, 
navnlig af de websteder, hvor 
virksomhederne tilbyder varer og tjenester
til forbrugerne, en vigtig indvirkning på 
forbrugernes valgmuligheder og den 
kommercielle succes for brugere af 
virksomhedens websted. Udbydere af 
søgemaskiner bør derfor indeholde en 
beskrivelse af de vigtigste parametre til 
fastlæggelse af prioriteringen af alle 
indekserede websteder, herunder brugere 
af virksomhedens websted samt på andre 
websteder. Ud over egenskaberne for 
varer og tjenesteydelser, og deres relevans 
for forbrugerne, bør denne beskrivelse i 
tilfælde af søgemaskiner også give 
webstedets brugere mulighed for at få en 
tilstrækkelig forståelse af omfanget af
designegenskaber for det brugte websted, 
såsom optimering til visning på mobile 
enheder. Hvis der ikke foreligger et 
kontraktforhold mellem udbydere af 
onlinesøgemaskiner og brugere af 
virksomhedens websted, bør beskrivelsen 
være tilgængelig for offentligheden på et 
iøjnefaldende og let tilgængeligt sted på 
den relevante onlinesøgemaskine. For at 
sikre forudsigelighed for brugerne af 
webstedet, bør beskrivelsen også holdes 
ajour, herunder muligheden for, at 
ændringer i de vigtigste parametre gøres let 
identificerbare. Selvom leverandørerne 
under ingen omstændigheder er forpligtet 
til at røbe forretningshemmeligheder som 
defineret i direktiv (EU) 2016/943, fra 
Europa-Parlamentet og Rådet23, når de 
opfylder kravet om at offentliggøre de 

(18) Tilsvarende har rangordning af 
websteder foretaget af udbydere af 
onlinesøgemaskiner, navnlig websteder, 
hvor virksomheder tilbyder varer og 
tjenesteydelser til forbrugerne, stor
indvirkning på forbrugernes 
valgmuligheder og den kommercielle 
succes for virksomhedswebstedsbrugere.
Udbydere af onlinesøgemaskiner bør 
derfor tilbyde en offentlig tilgængelig 
beskrivelse af de parametre, der har 
materiel betydning for at få en passende 
forståelse af, hvordan rangordningen af 
alle indekserede websteder fastlægges, 
herunder dem, som 
virksomhedswebstedsbrugere og andre 
websteder anvender. Ud over varernes og 
tjenesteydelsernes karakteristika og deres 
relevans for forbrugerne bør denne 
beskrivelse, når det drejer sig om 
onlinesøgemaskiner, også give 
virksomhedswebstedsbrugere mulighed for 
at få en passende forståelse af, hvorvidt –
og i så fald hvordan og i hvilket omfang –
der er taget højde for visse
designegenskaber ved det brugte websted, 
herunder optimering til visning på mobile 
enheder. Hvis der ikke foreligger et 
kontraktforhold mellem udbydere af 
onlinesøgemaskiner og 
virksomhedswebstedsbrugere, bør 
beskrivelsen være tilgængelig for 
offentligheden på et iøjnefaldende og let 
tilgængeligt sted på den relevante 
onlinesøgemaskine. For at sikre 
forudsigelighed for 
virksomhedswebstedsbrugere bør 
beskrivelsen også holdes ajour, herunder 
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vigtigste rangordningsparametre, bør 
beskrivelsen som minimum baseres på 
faktiske data om relevansen af de anvendte 
rangordningsparametre.

muligheden for, at eventuelle ændringer i 
de vigtigste parametre gøres let 
identificerbare.  Kravet om at oplyse om 
rangordningsparametre bør ikke berøre 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/943, idet der tages hensyn til 
direktivets bestemmelser om lovlig 
erhvervelse, brug og videregivelse. Når de 
opfylder kravet om at oplyse om de 
vigtigste rangordningsparametre, bør 
beskrivelsen som minimum baseres på 
faktiske data om relevansen af de anvendte 
rangordningsparametre.

__________________

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 
beskyttelse af fortrolig knowhow og 
fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig 
erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 
157 af 15.6.2016, s. 1).

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) I betragtning af, hvor vigtige 
kommentarer og anmeldelser er for 
erhvervsbrugere, er det nødvendigt at 
styrke kommentarernes og 
anmeldelsernes gennemsigtighed og 
pålidelighed. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester eller 
onlinesøgemaskiner bør beskytte 
erhvervsbrugere og sig selv mod, at 
rangordningen manipules af falske 
anmeldelser og kommentarer. De bør 
anvende løsninger til at verificere 
kommentarer og anmeldelser samt deres 
portabilitet fra én formidlingstjeneste eller 
søgemaskine til en anden. Udbydere bør 
gøre oplysninger om de betingelser, under 
hvilke en kommentar eller anmeldelse kan 
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fjernes, offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Når en udbyder af 
onlineformidlingstjenester selv tilbyder 
visse varer eller tjenesteydelser til 
forbrugerne via deres egne 
formidlingstjenester, eller gør det via en 
erhvervsbruger, som den kontrollerer, kan 
udbyderen konkurrere direkte med andre 
erhvervsbrugere af de 
onlineformidlingstjenester, som ikke 
kontrolleres af udbyderen. I sådanne 
situationer er det navnlig vigtigt, at 
udbyderen af onlineformidlingstjenesten 
fungerer på en gennemsigtig måde og 
indeholder en beskrivelse af enhver 
forskelsbehandling, enten via retslige, 
kommercielle eller tekniske hjælpemidler, 
der kan gives i relation til de udbudte varer 
eller tjenesteydelser, sammenlignet med 
dem, der tilbydes af erhvervsbrugere. For 
at sikre proportionalitet bør denne 
forpligtelse være gældende på niveauet for 
de samlede onlineformidlingstjenester,
snarere end for de enkelte varer eller 
tjenester, der tilbydes via disse tjenester.

(19) Når en udbyder af 
onlineformidlingstjenester eller en 
onlinesøgemaskine selv tilbyder visse 
varer eller tjenesteydelser til forbrugerne 
via sine egne onlineformidlingstjenester 
eller sin egen onlinesøgemaskine, eller 
gør det via en erhvervsbruger, som den 
kontrollerer, kan udbyderen konkurrere 
direkte med andre erhvervsbrugere eller 
virksomhedswebstedsbrugere, som 
anvender dens tjenester, og som ikke 
kontrolleres af udbyderen. I sådanne 
situationer er det navnlig vigtigt at 
fastsætte en generel regel om, at 
udbyderen af onlineformidlingstjenester 
eller onlinesøgemaskiner skal handle på 
en måde, der er forholdsmæssig og 
gennemsigtig, og som ikke skader 
konkurrencen. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester eller 
onlinesøgemaskiner bør give adgang til en 
beskrivelse af enhver forskelsbehandling –
enten via retslige, kommercielle eller 
tekniske hjælpemidler, herunder, men ikke 
begrænset til, angivelse af en 
standardindstilling, der favoriserer 
udbyderen eller onlinesøgemaskinen eller 
en enhed, som de kontrollerer – som de 
eventuelt anvender i relation til de varer 
eller tjenesteydelser, de selv udbyder, 
sammenlignet med dem, der tilbydes af 
erhvervsbrugere eller 
virksomhedswebstedsbrugere. For at sikre 
proportionalitet bør denne forpligtelse 
finde anvendelse på niveauet for de 
overordnede onlineformidlingstjenester 
snarere end for de enkelte varer eller 
tjenesteydelser, der tilbydes via disse 
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tjenester.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Evnen til at få adgang til og 
anvende data, herunder personoplysninger, 
kan åbne mulighed for en betydelig 
værdiskabelse i onlineplatformøkonomien. 
Det er derfor vigtigt, at udbydere af 
onlineformidlingstjenester forsyner 
erhvervsbrugere med en klar beskrivelse af 
omfanget, typen og betingelserne for deres 
adgang til og anvendelse af visse 
kategorier af oplysninger. Beskrivelsen bør 
være forholdsmæssigt afpasset og bør
henvise til generelle adgangsbetingelser, og 
ikke indebære en udtømmende beskrivelse 
af faktiske data, eller kategorier af data, for 
at gøre det muligt for erhvervsbrugere at 
forstå, om de kan benytte data for at 
forbedre deres værdiskabelse, herunder 
eventuelt at fastholde datatjenester leveret 
af tredjemand. Behandling af 
personoplysninger bør ske i henhold til 
forordning (EU) 2016/679 for Europa-
Parlamentet og Rådet24.

(20) Muligheden for at få adgang til og 
anvende data, herunder personoplysninger, 
kan åbne mulighed for en betydelig 
værdiskabelse i 
onlineplatformsøkonomien. Det er derfor 
vigtigt, at udbydere af 
onlineformidlingstjenester forsyner 
erhvervsbrugere med en klar beskrivelse af 
omfanget, typen og betingelserne for deres 
adgang til og anvendelse af visse 
kategorier af data. Beskrivelsen bør være 
forholdsmæssigt afpasset og kan henvise 
til generelle adgangsbetingelser snarere 
end til en udtømmende beskrivelse af 
faktiske data eller kategorier af data for at 
gøre det muligt for erhvervsbrugere at 
forstå, hvorvidt de kan benytte dataene til
at forbedre deres værdiskabelse, herunder 
eventuelt ved at bibeholde datatjenester 
leveret af tredjemand. De data, der 
genereres i processen med 
onlineinteraktion mellem en 
onlineformidlingstjeneste eller en 
onlinesøgemaskine på den ene side, en 
erhvervsbruger eller 
virksomhedswebstedsbruger på den anden 
og forbrugere, bør være tilgængelige for 
erhvervsbrugerne i sammenfattet form, så 
de kan forbedre kvaliteten af deres 
tjenester, uden at dette berører den 
relevante EU-ret. Behandling af 
personoplysninger bør ske i henhold til 
forordning (EU) 2016/679 for Europa-
Parlamentet og Rådet24.

__________________ __________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
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forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Visse former for praksis kan 
betragtes som urimelige under alle 
omstændigheder. Observatoriet for 
onlineplatformøkonomi bør udarbejde en 
liste over sådanne former for praksis og 
løbende evaluere den samt anbefale 
ajourføringer til Kommissionen.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Udbydere af 
onlineformidlingstjenester kan i visse 
tilfælde begrænse betingelser og vilkår for 
erhvervsbrugeres mulighed for at tilbyde 
varer eller tjenester til forbrugere på mere 
favorable betingelser på andre måder end 
gennem disse onlineformidlingstjenester. I 
disse tilfælde bør de pågældende udbydere 
angive grundene hertil, navnlig med 
hensyn til de vigtigste økonomiske, 
kommercielle eller retslige overvejelser, 
vedrørende de nævnte 
konkurrencebegrænsninger. Denne 
forpligtelse til gennemsigtighed bør 
imidlertid ikke forstås således, at den 
påvirker vurderingen af disse 
begrænsningers lovlighed i henhold til 
anden EU-lovgivning eller 

(21) Udbydere af 
onlineformidlingstjenester bør i vilkårene 
og betingelserne ikke begrænse 
erhvervsbrugeres mulighed for at tilbyde 
varer eller tjenester til forbrugere på mere 
favorable betingelser på andre måder end 
gennem disse onlineformidlingstjenester. 
Sådanne begrænsninger udspringer af en 
bestemt forretningsmodel og har været en 
årsag til fragmentering af det europæiske 
digitale indre marked.
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medlemsstaternes lovgivning i 
overensstemmelse med EU-retten, 
herunder på områder som konkurrence 
og uretfærdig handelspraksis, og 
anvendelsen af sådanne love.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at gøre det muligt for 
erhvervsbrugere, herunder dem, hvis 
anvendelse af de pågældende 
onlinereklameformidlingstjenester kan 
være blevet suspenderet eller afsluttet, har
adgang til umiddelbare og effektive 
klagemuligheder, og udbydere af 
onlineformidlingstjenester bør indføre et 
internt system til behandling af klager. 
Dette system til intern behandling af 
klager skal sikre, at en betydelig andel af 
klager kan løses bilateralt af udbyderen af 
onlineformidlingstjenester og de relevante 
erhvervsbrugere. Desuden vil sikring af, at 
udbydere af onlineformidlingstjenester skal 
offentliggøre oplysninger om funktionen 
og effektiviteten af deres interne system til 
behandling af klager bør gøre
erhvervsbrugere i stand til at forstå, hvilke 
problemer der kan opstå i forbindelse med 
levering af forskellige onlineplatforme og 
-formidlingstjenester og muligheden for at 
nå frem til en hurtig og effektiv bilateral 
løsning.

(22) For at gøre det muligt for 
erhvervsbrugere, herunder dem, hvis 
anvendelse af de relevante 
onlineformidlingstjenester kan være blevet 
suspenderet eller ophævet, at få adgang til 
umiddelbare, passende og effektive 
klagemuligheder, bør udbydere af 
onlineformidlingstjenester indføre et 
internt klagebehandlingssystem. Dette 
interne klagebehandlingssystem bør have 
til formål at sikre, at en betydelig andel af 
klagerne kan løses bilateralt af udbyderen 
af onlineformidlingstjenester og de 
relevante erhvervsbrugere. Desuden bør
sikring af, at udbydere af 
onlineformidlingstjenester regelmæssigt 
evaluerer funktionen og effektiviteten af 
deres interne klagebehandlingssystem, 
hjælpe erhvervsbrugere med at forstå, 
hvilke typer problemer der kan opstå i 
forbindelse med levering af forskellige 
onlineformidlingstjenester og muligheden 
for at nå frem til en hurtig og effektiv 
bilateral løsning.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Denne forordnings krav vedrørende (23) Denne forordnings krav vedrørende 
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det interne klagebehandlingssystem har til 
hensigt at tillade udbydere af 
onlineformidlingstjenester en rimelig grad 
af fleksibilitet, når disse systemer betjenes
og individuelle klager behandles, med 
henblik på at mindske den administrative 
byrde. Desuden bør de interne 
klagebehandlingssystemer gøre det muligt 
for udbydere af 
onlineformidlingstjenester, at tackle 
enhver brug i ond tro på en 
forholdsmæssig måde, hvilket visse 
virksomheder kan forsøge på disse 
systemer. I andre tilfælde end alle 
eventuelle tilfælde med påstået manglende 
overholdelse af retslige forpligtelser i 
denne forordning, bør de interne 
klagebehandlingssystemer desuden ikke 
være åbne for klager, der kun vedrører 
ubetydelige negative virkninger for den 
pågældende erhvervsbruger. I betragtning 
af omkostningerne i forbindelse med 
opsætning og betjening af sådanne 
systemer, er det hensigtsmæssigt at 
undtage alle udbydere af 
onlineformidlingstjenester fra disse 
forpligtelser, som udgør små 
virksomheder, i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i Kommissionens 
henstilling 2003/361/EC25.

det interne klagebehandlingssystem har til 
hensigt at give udbydere af
onlineformidlingstjenester mulighed for en 
rimelig grad af fleksibilitet, når de betjener 
disse systemer og behandler individuelle 
klager, således at den administrative byrde
minimeres. På denne måde kan den også 
nemt anvendes af udbydere af 
onlineformidlingstjenester, som udgør 
små virksomheder, i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser i 
Kommissionens henstilling 
2003/361/EF25. Desuden bør de interne 
klagebehandlingssystemer gøre det muligt 
for udbydere af onlineformidlingstjenester 
at tackle, hvis det er nødvendigt, enhver 
brug i ond tro, på en forholdsmæssig måde, 
hvilket visse virksomheder kan forsøge på 
disse systemer. I andre tilfælde end tilfælde 
med påstået manglende overholdelse af de 
retslige forpligtelser i denne forordning bør 
de interne klagebehandlingssystemer 
desuden ikke være åbne for klager, der kun 
vedrører ubetydelige negative virkninger 
for den pågældende erhvervsbruger.

__________________ __________________

25 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6.5.2003 om definitionen af
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

25 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6.5.2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Mægling kan give udbydere af 
onlineformidlingstjenester og deres 
erhvervsbrugere et middel til at løse tvister 

(24) Mægling kan give udbydere af 
onlineformidlingstjenester og deres 
erhvervsbrugere et middel til at løse tvister 
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på en tilfredsstillende måde, uden at skulle 
anvende retslige procedurer, som kan være 
langsommelige og dyre. Derfor bør 
udbydere af onlineformidlingstjenester 
lette mægling, navnlig ved at identificere
mæglere, som de er villige til at anvende. 
Mæglere der leverer deres tjenesteydelser 
fra et sted uden for Unionen bør kun 
identificeres, hvis det garanteres, at disse 
tjenesteydelser på ingen måde fratager de 
berørte erhvervsbrugere enhver retslig 
beskyttelse i henhold til EU-lovgivningen 
eller medlemsstaternes nationale 
lovgivning, herunder kravene i denne 
forordning og den gældende lovgivning 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger og 
forretningshemmeligheder. For at være 
tilgængelige, retfærdige, og så hurtige og 
effektive som muligt, skal disse mæglere 
opfylde visse fastlagte kriterier.

på en tilfredsstillende måde uden at skulle 
anvende retslige procedurer, som kan være 
langsommelige og dyre. Derfor bør 
udbydere af onlineformidlingstjenester 
lette mægling, navnlig ved at udpege
mæglere, som de er villige til at anvende. 
Mæglere, der leverer deres tjenesteydelser 
fra et sted uden for Unionen, bør kun 
udpeges, hvis det garanteres, at 
anvendelsen af disse tjenesteydelser på 
ingen måde fratager de berørte 
erhvervsbrugere retslig beskyttelse i 
henhold til EU-lovgivningen eller 
medlemsstaternes nationale lovgivning, 
herunder kravene i denne forordning og 
den relevante lovgivning vedrørende 
beskyttelse af personoplysninger og 
forretningshemmeligheder. For at være 
tilgængelige, retfærdige og så hurtige og 
effektive som muligt skal disse mæglere 
opfylde visse fastlagte kriterier. 
Kommissionen bør offentliggøre 
retningslinjer med henblik på at hjælpe 
udbyderne med at opfylde de nødvendige 
krav til mægling.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Udbydere af 
onlineformidlingstjenester bør afholde en 
rimelig del af de samlede udgifter til
mægling, under hensyntagen til alle de 
relevante elementer i den foreliggende sag. 
Til dette formål bør mægleren foreslå, 
hvilket forhold der er rimeligt i det enkelte 
tilfælde. Denne andel bør dog aldrig være 
mindre end halvdelen af disse 
omkostninger.

(25) Udbydere af 
onlineformidlingstjenester bør afholde en 
rimelig andel af de samlede omkostninger 
ved mægling under hensyntagen til alle 
relevante elementer i den foreliggende sag, 
herunder hvorvidt sagen blev anlagt i god 
tro. Til dette formål bør mægleren foreslå, 
hvilken andel der er rimelig i det enkelte 
tilfælde.

Ændringsforslag 26
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Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at lette bilæggelsen af tvister 
vedrørende levering af 
onlineformidlingstjenester ved hjælp af 
mægling i Unionen bør Kommissionen 
tilskynde oprettelse af specialiserede 
formidlingsorganisationer, som ikke findes
i øjeblikket. Inddragelse af mæglere med 
ekspertviden indenfor
onlineformidlingstjenester, 
onlinesøgemaskiner samt inden for 
specifikke industrisektorer, hvor disse 
tjenesteydelser leveres, bør tilføje den tillid
begge parter har til mæglingsprocessen og
bør øge sandsynligheden for, at denne 
proces fører til et hurtigt, retfærdigt og 
tilfredsstillende resultat.

(26) For at lette bilæggelsen af tvister 
vedrørende levering af 
onlineformidlingstjenester ved hjælp af 
mægling i Unionen bør Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne 
tilskynde til, at der oprettes specialiserede 
formidlingsorganisationer, som der i 
øjeblikket er mangel på. Inddragelse af 
mæglere med ekspertviden inden for
onlineformidlingstjenester, 
onlinesøgemaskiner samt inden for 
specifikke industrisektorer, hvor disse 
tjenesteydelser leveres, bør øge begge 
parters tillid til mæglingsprocessen og 
sandsynligheden for, at denne proces fører 
til et hurtigt, retfærdigt og tilfredsstillende 
resultat.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forskellige faktorer såsom 
begrænsede finansielle midler, en frygt for 
gengældelse og eksklusive valg af 
lovgivning og værneting i vilkår og 
betingelser, kan begrænse effektiviteten af 
de eksisterende retslige klagemuligheder, 
navnlig dem, der kræver, at 
erhvervsbrugere eller brugere af 
virksomhedens websted handler individuelt 
og gennemsigtigt. For at sikre en effektiv 
anvendelse af denne forordning, bør 
organisationer og foreninger, der 
repræsenterer erhvervsbrugere eller 
brugere af virksomhedens websted, 
ligesom visse offentlige organer i 
medlemsstaterne, bør gives mulighed for at 
anlægge søgsmål ved de nationale 
domstole. Sådanne sagsanlæg ved 

(27) Forskellige faktorer såsom 
begrænsede finansielle midler, en frygt for 
gengældelse og eksklusive valg af 
lovgivning og værneting i vilkår og 
betingelser kan begrænse effektiviteten af 
de eksisterende retlige klagemuligheder, 
navnlig dem, der kræver, at 
erhvervsbrugere eller 
virksomhedswebstedsbrugere handler 
individuelt og identificerbart. For at sikre 
en effektiv anvendelse af denne forordning 
bør organisationer, foreninger, der 
repræsenterer erhvervsbrugere eller 
virksomhedswebstedsbrugere, samt visse 
offentlige organer, der er oprettet i 
medlemsstaterne, gives mulighed for at 
anlægge sag ved de nationale domstole. 
Sådanne sagsanlæg ved nationale domstole 
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nationale domstole bør sigte mod at 
standse eller forbyde overtrædelser af 
reglerne fastsat i denne forordning, og 
forhindre fremtidig skade, der kan 
underminere bæredygtige 
forretningsforbindelser inden for 
onlineplatformøkonomien. For at sikre, at 
sådanne organisationer eller foreninger kan 
udøve denne ret effektivt og på en 
passende måde, bør de opfylde visse 
kriterier. I betragtning af den særlige status 
for de relevante offentlige organer i 
medlemsstaterne, når disse organer er 
blevet oprettet, bør det kun være et krav, at 
disse er blevet specifikt pålagt, i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i den nationale lovgivning, 
ved at indføre sådanne foranstaltninger
enten i den kollektive interesse for de 
berørte parter eller i almenhedens 
interesse, uden at det er nødvendigt at 
anvende disse kriterier for sådanne 
offentlige organer. Sådanne 
foranstaltninger bør på ingen måde 
påvirke rettighederne for de 
erhvervsbrugere og brugere af 
virksomhedens websted for at tage retslig 
handling på et individuelt grundlag.

bør sigte mod at standse eller forbyde 
overtrædelser af de regler, der er fastsat i 
denne forordning, og mod at forhindre 
fremtidig skade, der kan underminere 
bæredygtige forretningsforhold inden for 
onlineplatformsøkonomien. For at sikre, at 
sådanne organisationer eller foreninger kan 
udøve denne ret effektivt og på en 
hensigtsmæssig og harmoniseret måde, 
bør de opfylde visse kriterier vedrørende 
gennemsigtighed og være registreret i 
åbenhedsregistret. I betragtning af den 
særlige status for de relevante offentlige 
organer i medlemsstaterne, hvis sådanne
organer er blevet oprettet, bør det kun være 
et krav, at disse i overensstemmelse med 
de relevante bestemmelser i den nationale 
lovgivning specifikt er blevet pålagt at 
anlægge sådanne sager, enten i de berørte 
parters kollektive interesse eller i 
almenhedens interesse, uden at det er 
nødvendigt at anvende disse kriterier for 
sådanne offentlige organer. Sådanne 
sagsanlæg bør på ingen måde påvirke 
erhvervsbrugernes og 
virksomhedswebstedsbrugernes ret til at 
tage retlige skridt på et individuelt 
grundlag.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) EU-lovgivningen bør følge 
konceptet "så lidt som muligt og så meget 
som nødvendigt", hvilket betyder, at det er 
nødvendigt med regler, der passer til den 
digitale tidsalder, og som er åbne og 
teknologineutrale nok til at passe til en 
fremtidig udvikling. Kommissionen har 
iværksat et initiativ til at analysere 
platformenes rolle i den digitale økonomi, 
hvilket sikrer en omfattende og ensartet 
tilgang til rammen for hele det digitale 
marked. En universalløsning kan have en 
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dæmpende virkning på innovation og 
stille europæiske virksomheder 
konkurrencemæssigt dårligere i den 
globale økonomi.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes regler, 
der sikrer, at erhvervsbrugere af 
onlineformidlingstjenester og brugere af 
virksomhedens websted, hvad angår 
onlinesøgemaskiner får passende 
gennemsigtighed og effektive 
klagemuligheder.

1. I denne forordning fastsættes regler, 
der sikrer erhvervsbrugere af 
onlineformidlingstjenester og 
virksomhedswebstedsbrugere
gennemsigtighed og effektive 
klagemuligheder for så vidt angår 
søgemaskiner, der foretager 
onlinesøgninger.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse 
på onlineformidlingstjenester og 
onlinesøgemaskiner, der leveres eller 
tilbydes til henholdsvis erhvervsbrugere og 
brugere af virksomhedens websted, der er 
etableret eller har deres bopæl i Unionen, 
som via onlineformidlingstjenester eller 
onlinesøgemaskiner tilbyder varer eller 
tjenesteydelser til forbrugere, som befinder 
sig i Unionen, uanset etableringssted eller 
bopæl for udbyderne af disse tjenester.

2. Denne forordning finder anvendelse 
på onlineformidlingstjenester og 
onlinesøgemaskiner, der leveres eller 
tilbydes at blive leveret til henholdsvis 
erhvervsbrugere og 
virksomhedswebstedsbrugere, der er 
etableret eller har bopæl i Unionen, og som 
via onlineformidlingstjenester eller 
onlinesøgemaskiner har målrettet eller
rettet salg af varer eller tjenesteydelser til 
forbrugere, som befinder sig i Unionen, 
uanset etableringssted eller bopæl for 
udbyderne af disse tjenester.

Ændringsforslag 31
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning finder 
anvendelse, for så vidt der ikke findes 
specifikke bestemmelser med samme 
formål i anden EU-lovgivning, og den 
berører ikke anvendelsen af de relevante 
bestemmelser i EU-lovgivningen, der 
finder anvendelse på særlige områder.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de gør det muligt for 
erhvervsbrugere at udbyde varer eller 
tjenesteydelser til forbrugere med henblik 
på at fremme iværksættelse af direkte 
transaktioner mellem disse erhvervsbrugere 
og almindelige forbrugere, uanset hvor 
disse transaktioner finder sted

b) de gør det muligt for 
erhvervsbrugere at tilbyde varer eller 
tjenesteydelser til forbrugere ved at lette
direkte transaktioner mellem disse 
erhvervsbrugere og forbrugere, uanset hvor 
disse transaktioner i sidste ende indgås

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de leveres til erhvervsbrugere på 
grundlag af kontraktlige forhold mellem på 
den ene side udbyderen af disse tjenester 
og, på den anden side, både disse 
erhvervsbrugere og de forbrugere, som 
disse erhvervsbrugere tilbyder deres varer 
eller tjenesteydelser til

c) de leveres til erhvervsbrugere på 
grundlag af kontraktlige forhold mellem på 
den ene side udbyderen af disse tjenester 
og på den anden side både disse 
erhvervsbrugere og de forbrugere, som 
disse erhvervsbrugere tilbyder deres varer 
eller tjenesteydelser til med henblik på at 
modtage direkte eller indirekte vederlag
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "onlinesøgemaskine": en digital 
tjeneste, som giver brugerne mulighed for 
at foretage søgninger på principielt alle 
websteder eller websteder på et bestemt 
sprog på grundlag af en forespørgsel om et 
hvilket som helst emne ved hjælp af et 
søgeord, en sætning eller andet input, og 
som fremviser links, hvor der kan findes 
oplysninger om det ønskede indhold

5) "onlinesøgemaskine": en digital 
tjeneste, som giver brugerne mulighed for 
at foretage søgninger på principielt alle 
websteder eller websteder på et bestemt 
sprog på grundlag af en forespørgsel om et 
hvilket som helst emne ved hjælp af et 
søgeord, en sætning eller andet input, og 
som fremviser oplysninger eller links, hvor 
der kan findes oplysninger om det ønskede 
indhold

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "bruger af virksomhedens 
websted": enhver fysisk eller juridisk 
person, som gør brug af websteder, der 
tilbyder varer eller tjenesteydelser til 
forbrugere til formål relateret til dennes 
erhverv, forretning, håndværk eller 
profession "rangordning":

7) "virksomhedswebstedsbruger": 
enhver fysisk eller juridisk person, som 
benytter websteder eller andre 
onlineværktøjer til at tilbyde varer eller 
tjenesteydelser til forbrugere til formål 
relateret til dennes erhverv, forretning, 
håndværk eller profession

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "rangordning": den relative 
betydning af de varer eller tjenesteydelser, 
der tilbydes til erhvervsbrugere via 
onlineformidlingstjenester eller til 
websteder indekseret for brugerne af 
onlinesøgemaskiner, som præsenteret, 
organiseret eller meddelt de forbrugere af

8) "rangordning": den relative 
fremtrædende placering af de varer eller 
tjenesteydelser, som erhvervsbrugere 
tilbyder til forbrugere via 
onlineformidlingstjenester eller til 
websteder, der er indekseret af 
onlinesøgemaskiner, sådan som de 
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udbydere af onlineformidlingstjenester 
eller af udbydere af søgemaskiner, uanset 
de teknologiske midler, der anvendes til en 
sådan præsentation, organisation eller 
kommunikation

præsenteres, opstilles eller kommunikeres 
af henholdsvis udbydere af 
onlineformidlingstjenester eller af 
udbydere af onlinesøgemaskiner, uanset 
hvilke teknologiske midler der anvendes til 
en sådan præsentation, opstilling eller 
kommunikation

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er udarbejdet i et klart og utvetydigt 
sprog

a) er rimelige og forholdsmæssige og 
udarbejdet i et klart og utvetydigt sprog

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastsætter objektive årsager til 
beslutninger om at suspendere eller 
ophæve deres onlineformidlingstjenester til 
erhvervsbrugere, helt eller delvist.

c) fastsætter ikkevilkårlige årsager til 
beslutninger om helt eller delvist at
begrænse, suspendere eller ophæve 
leveringen af deres 
onlineformidlingstjenester til 
erhvervsbrugere.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) oplyser erhvervsbrugerne om 
eventuelle yderligere distributionskanaler 
og tilknyttede programmer, hvorigennem 
de varer og tjenesteydelser, som udbydes 
af erhvervsbrugerne, kan distribueres.
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vilkår og betingelser eller særlige 
bestemmelser heri, som ikke er i 
overensstemmelse med kravene i stk. 1, er 
ikke bindende for den pågældende 
erhvervsbruger, når en sådan manglende 
overholdelse konstateres af en kompetent 
retsinstans.

2. Vilkår og betingelser eller særlige 
bestemmelser heri, som ikke er i 
overensstemmelse med kravene i stk. 1, 
skal kunne erklæres for ugyldige.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Stk. 3 finder ikke anvendelse, når 
en udbyder af onlineformidlingstjenester er 
underlagt en lovmæssig forpligtelse til at 
ændre sine vilkår og betingelser på en 
måde, som gør det umuligt at overholde 
den frist, der henvises til i stk. 3, andet 
afsnit.

5. Stk. 3 finder ikke anvendelse, når 
en udbyder af onlineformidlingstjenester:

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er underlagt en lovmæssig 
forpligtelse til at ændre sine vilkår og 
betingelser på en måde, som gør det 
umuligt at overholde den frist, der er 
omhandlet i stk. 3, andet afsnit

Ændringsforslag 43
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) imødegår en overhængende fare, 
der truer med at skade forbrugerne eller 
erhvervsbrugerne eller 
onlineformidlingstjenesternes funktion.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en udbyder af 
onlineformidlingstjenester beslutter at 
suspendere eller opsige alle eller en del af
leveringen af de pågældende
onlineformidlingstjenester til en given 
erhvervsbruger, modtager den pågældende 
erhvervsbruger uden forsinkelse en 
begrundelse for denne beslutning.

1. Hvis en udbyder af 
onlineformidlingstjenester beslutter helt
eller delvist at suspendere eller ophæve
leveringen af sine
onlineformidlingstjenester til en given 
erhvervsbruger, skal udbyderen af 
onlineformidlingstjenester uden unødig
forsinkelse give den berørte 
erhvervsbruger en begrundelse for denne 
beslutning. Forud for ophævelsen og 
suspenderingen skal der – hvis det er 
muligt og forholdsmæssigt – i en 
meddelelse oplyses om den dato, hvor 
suspenderingen eller ophævelsen træder i 
kraft, og om muligheden for at tydeliggøre 
eller genoprette overholdelsen.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den begrundelse, der henvises til i 
stk. 1, indeholder en henvisning til de 
konkrete kendsgerninger eller 
omstændigheder, der førte til udbyderen af 
onlineformidlingstjenesternes beslutning, 
samt en henvisning til gældende saglig 

2. Den begrundelse, der er omhandlet
i stk. 1, skal indeholde en henvisning til de 
specifikke forhold eller omstændigheder, 
der har ført den beslutning, som
udbyderen af onlineformidlingstjenesterne 
har truffet, samt en henvisning til den 
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grund eller begrundelse for denne 
beslutning, der henvises til i artikel 3, stk. 
1, litrac).

relevante objektive årsag eller de relevante 
objektive årsager til denne beslutning, jf.
artikel 3, stk. 1, litra c). Hvis den 
beslutning, der er omhandlet i stk. 1, er 
baseret på en mistanke om, at en 
erhvervsbrugers adfærd eller praksis kan 
skade forbrugerne eller platformen, skal 
der henvises til de relevante bestemmelser 
i vilkårene og betingelserne.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbydere af onlineformidlingstjenester 
opgiver de vigtigste parametre for 
afgørelse af rangorden i deres vilkår og 
betingelser og årsagerne til den relative 
betydning af disse vigtigste parametre i 
forhold til andre parametre.

Udbydere af onlineformidlingstjenester 
anfører i deres vilkår og betingelser de 
vigtigste parametre, der afgør 
rangordningen, samt den relative 
betydning af disse vigtigste parametre i 
forhold til andre parametre.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de vigtigste parametre omfatter 
muligheden for at påvirke rangordenen
mod enhver direkte eller indirekte betaling 
af vederlag foretaget af erhvervsbrugere til 
udbyderen af onlineformidlingstjenester, 
inkluderer udbyderen af 
onlineformidlingstjenester også en 
beskrivelse af disse muligheder og et 
sådant vederlags betydning for 
rangordenen i deres vilkår og betingelser.

Hvis de vigtigste parametre omfatter 
muligheden for at påvirke rangordningen
mod et direkte eller indirekte vederlag, der 
betales af erhvervsbrugere til den 
pågældende udbyder af 
onlineformidlingstjenester, skal denne 
udbyder af onlineformidlingstjenester:

Ændringsforslag 48
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i sine vilkår og betingelser 
medtage en beskrivelse af disse 
muligheder og den indvirkning, som et 
sådant vederlag har på rangordningen

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) medtage ordet "SPONSORET" 
eller "REKLAME", når der tilbydes varer 
og tjenesteydelser, hvis rangordning 
påvirkes mod vederlag eller af den 
kontrol, som udbyderen har over en 
erhvervsbruger.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udbydere af onlinesøgemaskiner 
opgiver de vigtigste parametre for 
afgørelse af rangordenen for 
erhvervsbrugere af virksomhedens 
websted ved at levere en let og offentligt 
tilgængelig beskrivelse af deres 
onlinesøgemaskiner på et klart og 
utvetydigt sprog. De sørger for at ajourføre 
denne beskrivelse.

2. Udbydere af onlinesøgemaskiner 
oplyser virksomhedswebstedsbrugere om
de vigtigste parametre, der afgør 
rangordningen af indekserede websteder,
ved at give en beskrivelse, der er 
lettilgængelig for offentligheden, og som 
er udarbejdet i et klart og utvetydigt sprog. 
De sørger for at ajourføre denne 
beskrivelse.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De beskrivelser, der henvises til i 
stk. 1 og 2, skal være tilstrækkelige til at 
give erhvervsbrugere eller brugere af 
virksomhedens websted en passende 
forståelse af om, og i givet fald hvordan og 
i hvilket omfang, rangordensmekanismen
tager højde for følgende:

3. De beskrivelser, der er omhandlet i 
stk. 1 og 2, skal være tilstrækkelige til at få
en passende forståelse af, hvorvidt – og i så
fald hvordan og i hvilket omfang –
rangordningsmekanismen tager højde for 
følgende:

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) relevansen af disse egenskaber for 
disse forbrugere;

udgår

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvad angår onlinesøgemaskiner, 
designegenskaber for webstedet, der 
anvendes af brugere af virksomhedens
websted.

c) hvad angår onlinesøgemaskiner, 
designegenskaber for det indekserede
websted.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester og udbydere af 
onlinesøgemaskiner er i forbindelse med 
overholdelsen af kravene i denne artikel 
ikke forpligtet til at røbe 

4. Når de oplyser om 
rangordningsparametre, må udbydere af 
onlineformidlingstjenester og 
onlinesøgemaskiner ikke videregive 
oplysninger, der kan bruges til at sænke 
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forretningshemmeligheder, jf.artikel 2, 
stk. 1, i direktiv (EU) 2016/943.

standarden for beskyttelsen af 
erhvervsbrugere og forbrugere mod 
skadelig forretningspraksis som f.eks. 
vildledning. Denne artikel berører ikke
direktiv (EU) 2016/943.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1 Hvis en udbyder af 
onlineformidlingstjenester eller 
onlinesøgemaskiner foretager en skelnen, 
alt efter om varer eller tjenesteydelser 
tilbydes af udbyderen selv eller af en 
enhed, som udbyderen kontrollerer, eller 
af andre enheder, skal en sådan skelnen, 
såfremt den er tilladt, være 
forholdsmæssig, gennemsigtig og ikke 
skade den loyale konkurrence 
sammenlignet med en situation uden en 
sådan skelnen.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udbydere af onlinesøgemaskiner 
skal på deres websteder tilbyde en 
beskrivelse af enhver forskelsbehandling, 
som de giver eller kan give i forbindelse 
med på den ene side produkter eller 
tjenesteydelser, der udbydes til 
forbrugerne via disse onlinesøgemaskiner 
enten af udbyderen selv eller en 
erhvervsbruger, som denne udbyder 
kontrollerer, og på den anden side andre 
erhvervsbrugere.

Præferencebehandling i forbindelse med 
rangordning af søgeresultater for varer og 
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tjenesteydelser, som tilbydes af udbyderen 
af onlinesøgemaskinen selv eller af en 
erhvervsbruger, som denne udbyder 
kontrollerer, er forbudt, medmindre det er 
tilladt i henhold til de betingelser, der 
finder anvendelse på alle 
erhvervsbrugere.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den beskrivelse, der henvises til i 
stk. 1, omfatter som minimum, hvor det er 
relevant, enhver forskelsbehandling via 
specifikke foranstaltninger truffet af,
udbyderen af onlineformidlingstjenester 
eller dennes adfærd i forbindelse med 
følgende:

2. De beskrivelser, der er omhandlet i 
stk. 1 og stk. 1a, skal som minimum, hvor 
det er relevant, omfatte enhver 
forskelsbehandling, der gives via 
specifikke foranstaltninger truffet af – eller 
via adfærden fra – udbyderen af 
onlineformidlingstjenester eller udbyderen 
af onlinesøgemaskiner i forbindelse med 
følgende:

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) adgang, som udbyderen, eller en 
erhvervsbruger, som udbyderen har 
kontrol over, kan have til alle 
personoplysninger eller andre data, eller 
begge, som erhvervsbrugere eller 
forbrugere opgiver med henblik på 
anvendelse af den pågældende 
onlineformidlingstjeneste, eller som 
genereres gennem levering af disse 
tjenesteydelser

a) den adgang, som udbyderen eller 
erhvervsbrugere, som udbyderen
kontrollerer, kan have til 
personoplysninger eller andre data eller 
begge dele, og som erhvervsbrugere, 
virksomhedswebsteder eller forbrugere 
opgiver med henblik på anvendelse af den 
pågældende onlineformidlingstjeneste, 
eller som genereres gennem levering af 
disse tjenesteydelser

Ændringsforslag 59
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) standardindstillinger

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) betingelserne for adgang til eller 
brug af tjenester, der er direkte forbundet 
med eller underlagt de pågældende 
onlineformidlingstjenester.

d) adgang til eller betingelser for 
anvendelse af tjenester, der er direkte 
forbundet med eller supplerer de 
pågældende onlineformidlingstjenester
eller onlinesøgemaskinetjenester.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester skal inkludere
en beskrivelse af den tekniske og 
kontraktmæssige adgang eller manglen 
derpå i deres vilkår og betingelser, for 
erhvervsbrugeres adgang til 
personoplysninger eller andre data, eller 
begge, som erhvervsbrugere eller 
forbrugere opgiver til anvendelse af de 
pågældende onlineformidlingstjenester, 
eller som er genereres gennem levering af 
disse tjenester.

1. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester eller 
onlinesøgemaskiner skal i deres vilkår og 
betingelser medtage en beskrivelse af 
erhvervsbrugeres eller 
virksomhedswebstedsbrugeres tekniske og 
kontraktmæssige adgang – eller 
manglende tekniske og kontraktmæssige
adgang – til personoplysninger eller andre 
data eller begge dele, som erhvervsbrugere 
eller virksomhedswebstedsbrugere eller 
forbrugere opgiver med henblik på
anvendelse af de pågældende 
onlineformidlingstjenester eller 
onlinesøgemaskinetjenester, eller som 
genereres gennem levering af disse 
tjenester.
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gennem beskrivelsen der henvises 
til i stk. 1, skal udbydere af 
onlineformidlingstjenester på passende vis 
mindst informere erhvervsbrugere om 
følgende:

2. Gennem den beskrivelse, der er 
omhandlet i stk. 1, skal udbydere af 
onlineformidlingstjenester eller 
onlinesøgemaskiner gøre følgende 
oplysninger offentligt tilgængelige:

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Om udbyderen af 
onlineformidlingstjenester har adgang til 
personoplysninger eller andre data, eller 
begge, som erhvervsbrugere eller 
forbrugere leverer til brug af disse 
tjenesteydelser, eller som genereres 
gennem levering af tjenesterne, og i så 
fald, hvilke kategorier af sådanne data, og 
på hvilke betingelser;

a) om udbyderen af 
onlineformidlingstjenester eller udbyderen 
af onlinesøgemaskine har adgang til 
personoplysninger eller andre data eller 
begge dele, som erhvervsbrugere eller 
forbrugere eller 
virksomhedswebstedsbrugere opgiver med 
henblik på anvendelse af disse tjenester, 
eller som genereres gennem levering af 
disse tjenester, og i så fald, hvilke 
kategorier af sådanne data, og på hvilke 
betingelser

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvorvidt en erhvervsbruger har 
adgang til personoplysninger eller andre 
data, eller begge, som erhvervsbrugere
opgiver i forbindelse med deres anvendelse 
af de pågældende 
onlineformidlingstjenester eller genereres 
gennem levering af disse tjenester til 

b) hvorvidt en erhvervsbruger har 
adgang til personoplysninger eller andre 
data eller begge dele, som denne 
erhvervsbruger opgiver i forbindelse med 
vedkommendes anvendelse af de 
pågældende onlineformidlingstjenester 
eller onlinesøgemaskiner, eller som 
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erhvervsbrugere og forbrugerne af de 
pågældende varer eller tjenesteydelser, og 
i så fald, hvilke kategorier af sådanne data,
og på hvilke betingelser;

genereres gennem levering af disse 
tjenester til denne erhvervsbruger og 
forbrugerne af vedkommendes varer eller 
tjenester, og i så fald, hvilke kategorier af 
sådanne data og på hvilke betingelser

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hvorvidt, ud over kravene i (b), 
brugeren har adgang til personoplysninger 
eller andre data, eller begge, herunder i 
sammenfattet form, som leveres eller 
genereres gennem levering af 
onlineformidlingstjenester for alle 
erhvervsbrugere og forbrugere, og i så 
fald, hvilke kategorier af sådanne data, og 
på hvilke betingelser.

c) ud over litra b), hvorvidt en 
erhvervsbruger eller 
virksomhedswebstedsbruger har adgang til 
personoplysninger eller andre data eller 
begge dele, herunder i sammenfattet form, 
som opgives eller genereres gennem 
leveringen af onlineformidlingstjenester 
eller onlinesøgemaskiner til alle 
erhvervsbrugerne eller 
virksomhedswebstedsbrugere og deres
forbrugere, og i så fald, hvilke kategorier af 
sådanne data og på hvilke betingelser.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uden at dette berører den 
relevante EU-lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger og privatlivets fred skal 
udbydere af onlineformidlingstjenester 
eller onlinesøgemaskiner give 
erhvervsbrugere eller 
virksomhedswebstedsbrugere adgang til 
de oplysninger, de er kommet i besiddelse 
af som følge af den pågældende 
erhvervsbrugers eller 
virksomhedswebstedsbrugers 
kommercielle aktivitet. Oplysningerne 
skal leveres i samlet form og i et 
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maskinlæsbart, almindeligt anvendt og 
standardiseret format.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når leveringen af deres tjenester 
og udbydere af onlineformidlingstjenester 
begrænser mulighederne for at 
erhvervsbrugere kan tilbyde de samme 
varer og tjenesteydelser til forbrugere 
under forskellige betingelser på andre 
måder end gennem disse tjenester, skal de 
anføre grunde til denne begrænsning i 
deres vilkår og betingelser og gøre disse 
grunde lettilgængelige for offentligheden.
Disse grunde omfatter de vigtigste 
økonomiske, handelsmæssige eller 
juridiske betragtninger for disse 
begrænsninger.

1. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester må ikke 
begrænse mulighederne for, at 
erhvervsbrugere kan tilbyde de samme 
varer og tjenesteydelser til forbrugere 
under forskellige betingelser på andre 
måder end gennem disse tjenester.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbydere af onlineformidlingstjenester 
sørger for, at der findes et internt system til 
behandling af klager fra erhvervsbrugere.

Udbydere af onlineformidlingstjenester 
sørger for, at der findes et internt system til 
behandling af klager fra erhvervsbrugere, 
og sikrer, klagerne behandles inden for en 
rimelig tidsramme.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Tage behørigt hensyn til klager og 
opfølgningen, som de måtte have brug for 
at tillægge klagen for i tilstrækkelig grad 
at behandle problemer på en måde, der er 
forholdsmæssig i forhold til vigtigheden 
og kompleksiteten af dette problem;

a) tage behørigt hensyn til indgivne 
klager

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Behandle klager hurtigt og effektivt
under hensyntagen til vigtigheden og 
kompleksiteten af det rejste problem.

b) behandle klager hurtigt og effektivt

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Meddeler klageren resultatet af den 
interne klagebehandling, på en 
individualiseret måde og udarbejdet på et 
klart og utvetydigt sprog.

c) rettidigt meddele klageren resultatet 
af den interne klagebehandling af den 
specifikke klage i et klart og utvetydigt 
sprog.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester skal inkludere 
alle relevante oplysninger om adgang til 
og funktionen af deres interne system til
behandling af klager i deres vilkår og 

3. Det interne 
klagebehandlingssystem skal være baseret 
på principper om ligebehandling, og dets 
anvendelse må ikke medføre nogen 
skadelig behandling af erhvervsbrugeren.
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betingelser. Udbydere af onlineformidlingstjenester 
skal i deres vilkår og betingelser medtage 
alle relevante oplysninger om adgangen 
til og funktionen af deres interne 
klagebehandlingssystem.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbydere af onlineformidlingstjenester 
skal hvert år udarbejde og gøre 
oplysninger om funktion og effektivitet af 
deres interne system til behandling af 
klager let tilgængelige for offentligheden.

Udbydere af onlineformidlingstjenester 
skal regelmæssigt evaluere funktionen og 
effektiviteten af deres interne 
klagebehandlingssystem.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne information skal indeholde det 
samlede antal klager, genstanden for 
klagepunkter, perioden der er nødvendig 
for at behandle klagerne og træffe en 
afgørelse vedrørende klagerne.

udgår

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bestemmelserne i denne artikel 
finder ikke anvendelse for udbydere af 
onlineformidlingstjenester, der er små 
virksomheder som defineret i artikel 2(2) i 
bilaget til Kommissionens henstilling 
2003/361/EC29.

udgår
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__________________

29 Kommissionens henstilling 
2003/361/EF af 6.5.2003 om definitionen 
af mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 
20.5.2003, s. 36).

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbydere af onlineformidlingstjenester 
skal identificere en eller flere forligsmænd 
i deres vilkår og betingelser, som de er 
parate til at forpligte til at forsøge at opnå
enighed med erhvervsbrugere om 
udenretslig bilæggelse af tvister mellem 
udbyderen og erhvervsbrugeren, der opstår 
i forbindelse med leveringen af 
onlineformidlingstjenester, herunder 
klager, der ikke kunne løses ved hjælp af 
det interne system til behandling af klager, 
som der henvises til i artikel 9.

Udbydere af onlineformidlingstjenester 
skal i deres vilkår og betingelser udpege en 
eller flere mæglere, som de er villige til at 
anvende for at forsøge at nå til enighed 
med erhvervsbrugere om udenretslig 
bilæggelse af de tvister mellem udbyderen 
og erhvervsbrugerne, der opstår i 
forbindelse med levering af de pågældende 
onlineformidlingstjenester, og som ikke 
kunne løses ved hjælp af det interne 
klagebehandlingssystem, jf. artikel 9.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Deres tjenester er overkommelige i 
pris for en gennemsnitlig erhvervsbruger 
af de pågældende 
onlineformidlingstjenester;

b) Deres tjenester er overkommelige i 
pris.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester skal engagere
sig i god tro i et forsøg på at opnå enighed 
gennem mægling af mæglere, som de 
identificerede i overensstemmelse med stk. 
1, med henblik på at nå frem til en aftale 
om bilæggelse af tvisten.

3. Uafhængig mægling skal være 
frivillig og kun benyttes, efter at 
klagemulighederne inden for det interne 
klagebehandlingssystem er blevet udtømt.
Udbydere af onlineformidlingstjenester og 
erhvervsbrugere skal i god tro deltage i et
ethvert forsøg på at nå til enighed gennem 
mægling foretaget af en af de mæglere, 
som de har udpeget i overensstemmelse 
med stk. 1, med henblik på at nå frem til en 
aftale om bilæggelse af tvisten.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester skal bære en 
rimelig andel af de samlede 
produktionsomkostninger for mægling i 
hvert enkelt tilfælde. En rimelig andel af 
de samlede omkostninger, skal fastsættes
på grundlag af et forslag fra mægleren, idet 
der tages hensyn til alle relevante 
elementer i den foreliggende sag, navnlig i 
de relative fordele ved de påstande fra 
parterne i tvisten, parternes adfærd samt 
størrelse og finansiel styrke hos parterne i 
forhold til hinanden. Men leverandører af 
onlineformidlingstjenester skal i alle 
tilfælde afholde mindst halvdelen af de 
samlede omkostninger.

4. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester skal bære en 
rimelig andel af de samlede udgifter til
mægling i hvert enkelt sag. Der skal på 
grundlag af et forslag fra mægleren
fastsættes en rimelig andel af de samlede 
udgifter under hensyntagen til alle 
relevante elementer i den foreliggende sag, 
navnlig den relative beskaffenhed af 
påstandene fra parterne i tvisten, parternes 
adfærd samt parternes relative størrelse og 
finansielle styrke i forhold til hinanden. 

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal tilskynde udbyderne af Kommissionen skal i samarbejde med 
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onlineformidlingstjenester samt 
organisationer og foreninger, der 
repræsenterer dem individuelt eller i 
fællesskab, at oprette en eller flere 
organisationer, der tilbyder 
mæglingsydelser, som opfylder kravene 
angivet i artikel 10, stk. 2, specielt med 
henblik på at lette udenretslig bilæggelse 
af tvister med erhvervsbrugere, som opstår 
i forbindelse med leveringen af disse 
tjenesteydelser, idet der tages særligt 
hensyn til den grænseoverskridende 
karakter af onlineformidlingstjenester.

medlemsstaterne tilskynde udbydere af 
onlineformidlingstjenester samt 
organisationer og foreninger, der 
repræsenterer dem, til individuelt eller i 
fællesskab at oprette en eller flere 
organisationer, der tilbyder 
mæglingsydelser, som opfylder kravene i 
artikel 10, stk. 2, med det specifikke 
formål at lette udenretslig bilæggelse af 
tvister med erhvervsbrugere, som opstår i 
forbindelse med leveringen af disse 
tjenesteydelser, idet der tages særligt 
hensyn til den grænseoverskridende 
karakter af onlineformidlingstjenester.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Organisationer eller foreninger skal kun 
have den ret, der henvises til i stk. 1, hvis 
de på tidspunktet for anlæggelsen af 
søgsmålet opfylder alle følgende krav:

Organisationer eller foreninger skal kun 
have den ret, der er omhandlet i stk. 1, 
hvis de på tidspunktet for anlæggelsen af 
sagen og under den anlagte sags varighed
opfylder alle følgende krav:

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de er registreret i 
åbenhedsregistret

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) de offentliggør oplysninger om 
deres medlemsskab, struktur og 
finansiering

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede ret berører 
ikke rettigheder til erhvervsbrugere og 
brugere af virksomhedens websted til 
individuelt at anlægge sag ved de 
kompetente nationale domstole i 
overensstemmelse med de 
lovgivningsmæssige bestemmelser i den 
medlemsstat, hvor sagen er anlagt, til at 
afhjælpe eventuelle manglende 
overholdelse af udbydere af 
onlineformidlingstjenester af de relevante 
krav, der er fastsat i denne forordning.

3. Den i stk. 1 omhandlede ret berører 
ikke erhvervsbrugeres og 
virksomhedswebstedsbrugeres ret til 
individuelt at anlægge sag ved de 
kompetente nationale domstole i 
overensstemmelse med retsreglerne i den 
medlemsstat, hvor sagen er anlagt med 
henblik på at afhjælpe en situation, hvor
udbydere af onlineformidlingstjenesters 
eller onlinesøgemaskiner muligvis ikke 
overholder de relevante krav, der er fastsat 
i denne forordning

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den [dato: tre år efter datoen 
for denne forordnings ikrafttræden] og 
derefter hvert tredje år foretager 
Kommissionen en evaluering af denne 
forordning og aflægger rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg.

1. Senest den [dato: to år efter 
ikrafttrædelsesdatoen] og derefter hvert 
tredje år foretager Kommissionen en 
evaluering af denne forordning og aflægger 
rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg.

Ændringsforslag 86
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal fremlægge 
alle relevante oplysninger, som 
Kommissionen kan kræve med henblik på 
udarbejdelse af den rapport, der henvises 
til i stk. 1.

3. Medlemsstaterne og udbyderne 
skal fremlægge alle relevante oplysninger, 
som Kommissionen kan kræve med 
henblik på udarbejdelse af den rapport, der 
er omhandlet i stk. 1.
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