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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af 
formidlingstjenester ("P2B"-forordningen) blev fremsat som et direkte resultat af opfordringer 
fra Parlamentet i dets beslutning af 15. juni 2017 om onlineplatforme og det digitale indre 
marked1. 

I sin udtalelse til denne opfordrede Retsudvalget til en passende og proportionel lovramme, 
der sikrer ansvar, retfærdighed, tillid og gennemsigtighed i platformes processer for at undgå 
forskelsbehandling og vilkårlighed over for forretningspartnere bl.a. for så vidt angår adgang 
til tjenesten, passende og rimelige referencer, søgeresultater eller drift af relevante 
programmeringsgrænseflader på baggrund af de principper for interoperabilitet og 
overholdelse, der gælder for platforme.

Ordføreren ser med tilfredshed på forslaget til en P2B-forordning som den første indsats for at 
regulere på dette område, der gøres af en lovgivende myndighed, og foreslår, at dette 
instrument i visse henseender gøres mere afbalanceret.

For så vidt angår gennemsigtighed med hensyn til rangordning, mener ordføreren, at der er 
behov for at finde en ligevægt i forhold til konkurrencereglerne. Det bør derfor kræves, at 
platforme offentliggør de principper, der ligger til grund for de parametre, der afgør 
rangordningen, men ikke selve algoritmerne, som bør betragtes som 
forretningshemmeligheder.

Det er ligeledes meget vigtigt at skelne mellem en transaktion og initieringen af en 
transaktion. En simpel søgning efter et produkt eller en tjeneste på en søgemaskine bør ikke 
betragtes som en initiering af en transaktion, men blot en anmodning om oplysninger, der kan 
føre til indledning af en transaktion.

Ordføreren ser positivt på kravet om, at onlineformidlingstjenester skal træffe korrigerende 
foranstaltninger ved at oprette interne klageordninger, men mægling bør ikke være et 
obligatorisk skridt, før en forretningsbruger kan gribe til domstolsprocedurer.

Ordføreren er af den opfattelse, at dette målrettede instrument er et velkomment første skridt 
til at regulere på dette område, men det skal erindres, at mange andre aspekter vil skulle 
reguleres i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at bestemmelser om en omfattende revision 
allerede findes i dette instrument.

                                               
1P8_TA(2017)0272.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget 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 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Onlineformidlingstjenester er 
nøglekatalysatorer for iværksætteri, handel 
og innovation, hvilket også kan forbedre 
forbrugernes velfærd, og som anvendes i 
stigende grad af både den private og den 
offentlige sektor. De giver adgang til nye 
markeder og forretningsmuligheder og 
giver virksomhederne mulighed for at 
udnytte fordelene ved det indre marked. De 
giver også forbrugerne i EU mulighed for 
at udnytte disse fordele, navnlig ved at øge 
deres valg af varer og tjenesteydelser der 
udbydes online.

(1) Onlineformidlingstjenester er 
nøglekatalysatorer for digital handel og 
navnlig iværksætteri, handel og 
innovation, hvilket også kan forbedre 
forbrugernes velfærd, og som anvendes i 
stigende grad af både den private og den 
offentlige sektor. De giver adgang til nye 
markeder og forretningsmuligheder og 
giver virksomhederne mulighed for at 
udnytte fordelene ved det indre marked. De 
giver også forbrugerne i EU mulighed for 
at udnytte disse fordele, navnlig ved at øge 
deres valg af varer og tjenesteydelser og 
tilbyde konkurrencedygtige priser online.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

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 

(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 
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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.

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. Det bør således undgås, at 
onlineformidlingstjenester opnår en 
dominerende markedsposition og 
undergraver konkurrencen ved at bruge 
styrken fra netværkseffekter. Det bør 
endvidere undgås, at platforme kan omgå 
kravene i arbejdsmarkedsretten ved at 
klassificere arbejdstagere som 
uafhængige kontrahenter.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Onlineformidlingstjenester og 
onlinesøgemaskiner, samt transaktioner 
lettes ved disse tjenesteydelser, der har en 
iboende 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.
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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 
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 incitamenter til at fremme 
rimelig og forholdsmæssig adfærd i 
erhvervslivet og gennemsigtighed, især
hvad angår brugere af virksomhedens 
websted i søgeresultaterne, der genereres af 
onlinesøgemaskiner, herunder 
stemmestyrede assistenttjenester. Samtidig 
bør disse regler være af en sådan art, at de, 
f.eks. kan sikre det væsentlige 
innovationspotentiale i den bredere 
onlineplatformøkonomi og give mulighed 
for sund konkurrence, hvilket fører til 
flere valgmuligheder for forbrugerne.

Begrundelse

Et af kendetegnene ved onlinemarkedet er, at virksomheder hurtigt kommer og går som følge 
af platforme, der optræder i en adgangskontrollerende rolle. Denne rolle bør så vidt muligt 
begrænses til rollen som neutrale mæglere, hvilket vil komme både erhvervs- og 
forbrugermarkedet til gode.

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 skal brugere og erhvervsbrugere 
have base 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. 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 udelukkende til 
personer, der ikke er forbrugere.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) En bred vifte af kommercielle 
forbindelser mellem virksomheder og 
forbrugere formidles online af udbydere, 
som styrer flersidede tjenesteydelser, der 
hovedsagligt er baseret på den samme 
økosystemforretningsmodel. For at tage 
højde for de relevante tjenester, bør 
onlineformidlingstjenester defineres på en 
præcis og teknologineutral måde. Navnlig 
bør tjenesteydelserne bestå af 
informationssamfundstjenester, som er 
kendetegnet ved, at de har til formål at 
lette iværksættelse af direkte transaktioner 

(8) En bred vifte af kommercielle 
forbindelser mellem virksomheder og 
forbrugere formidles online af udbydere, 
som styrer flersidede tjenesteydelser, der 
hovedsagligt er baseret på den samme 
økosystemforretningsmodel. For at tage 
højde for de relevante tjenester, bør 
onlineformidlingstjenester defineres på en 
præcis og teknologineutral måde. Navnlig 
bør tjenesteydelserne bestå af 
informationssamfundstjenester, som er 
kendetegnet ved, at de initierer
transaktioner mellem virksomheder og 
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mellem virksomheder og forbrugere, 
uanset om transaktionerne er endeligt 
afsluttet, enten online på portalen for den 
pågældende udbyder af 
onlineformidlingstjenester, eller 
erhvervsbrugeren eller offline. Desuden 
skal de leverede tjenesteydelser leveres på 
grundlag af både et kontraktforhold mellem 
tjenesteudbydere og erhvervsbrugere samt
mellem udbydere og forbrugere. Et sådant 
aftaleforhold skal anses for at foreligge, 
hvor begge parter giver udtryk for deres 
vilje til at forpligte sig på en entydig og 
kontrollerbar måde, uden at der 
nødvendigvis kræves en udtrykkelig 
skriftlig aftale.

forbrugere, uanset om transaktionerne er 
endeligt afsluttet, enten på online-portalen 
for den pågældende udbyder af 
onlineformidlingstjenester, eller 
erhvervsbrugeren. Desuden skal de 
leverede tjenesteydelser leveres på 
grundlag af et kontraktforhold mellem 
udbydere af onlineformidlingstjenester
eller mellem erhvervsbrugere og 
forbrugere, i de tilfælde, hvor udbyderen 
handler som mellemmand over for 
forbrugeren. Et sådant aftaleforhold skal 
anses for at foreligge, hvor begge parter 
giver udtryk for deres vilje til at forpligte 
sig på en entydig og kontrollerbar måde, 
uden at der nødvendigvis kræves en 
udtrykkelig skriftlig aftale. Formålet med 
denne forordning er at fastsætte 
bestemmelser vedrørende de 
informationssamfundstjenester, som ud 
over at opfylde ovennævnte krav varetager 
en formidlingsfunktion på et 
onlinemarked. Det, at der findes reklame 
på et websted, bør ikke i sig selv betyde, at 
webstedet hører under denne forordnings 
anvendelsesområde.

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 
definitionen af onlinesøgemaskine, der 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. Det 
præciseres dog, at denne definition 
omfatter søgning via tale- og 
onlinesøgemaskiner, der direkte 
returnerer oplysninger vedrørende det 
ønskede indhold. Denne forordning 
gælder ikke for søgefunktioner, som ikke, 
i hvert fald i princippet, omfatter alle 
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websteder, f.eks. søgefunktioner i en 
onlineformidlingstjeneste, eller som er en 
funktion i softwaren til et styresystem.

__________________ __________________

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, uanset om 
udbyderen af en onlineformidlingstjeneste 
og erhvervsbrugeren er parter i en aftale, 
som de har forhandlet individuelt.

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 

(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 
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erhvervsbruger. Vilkår og 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.

erhvervsbruger. Vilkår og 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, eller 
giver den dominerende part en 
uforholdsmæssigt stor beslutningskraft,
og derved ikke formår at give 
erhvervsbrugere en rimelig grad af 
forudsigelighed af de vigtigste aspekter af 
kontraktforholdet såsom angivelse af 
grundene til suspension eller ophør af 
leveringen af tjenester til 
erhvervsbrugeren.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 14

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) 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 i undtagelsestilfælde, og hvis 
det er klart fastlagt i vilkårene og 
betingelserne, 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 
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lovgivning.

Begrundelse

Der er behov for en vis grad af fleksibilitet i behandlingen af forretningspraksisser, der kan 
skade forbrugerne, men det første skridt hen imod at forhindre denne praksis er at skabe 
klarhed om forpligtelser og foranstaltninger.

Ændringsforslag 11

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, uanset om 
udbyderen af en onlineformidlingstjeneste 
og erhvervsbrugeren er parter i en aftale, 
som de har forhandlet individuelt.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 a) Mellemliggende tjenesteydere kan 
ændre deres vilkår og betingelser for at 
gribe ind over for praksis, der kan skade 
forbrugerne omgående. En sådan 
skadelig praksis kan omfatte svig, spam, 
sikkerhedsspørgsmål, phishing, misbrug 
af oplysninger fra forbrugerne eller 
finansiel stilling osv. På grund af de 
mange forskellige formidlere og det 
indhold, som de erhvervsdrivende 
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distribuerer via disse, kan en sådan 
skadelig praksis ikke altid være forudset 
specifikt af den formidlende tjenesteyder. 
I sådanne tilfælde er mellemliggende 
tjenesteydere fritaget fra fristen på 10 
dage for anvendelsen af de nye vilkår og 
betingelser.

Ændringsforslag 13

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 
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.

(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 
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 
først træde i kraft efter udløbet af fristen, 
og de ansvarlige vil være 
erstatningspligtige.

Begrundelse

Den normale sanktion for en mangelfuld varsling er, at fristen suspenderes, indtil lovkravene 
er opfyldt. At gøre ændringer af vilkår og betingelser ugyldige på basis af fristudløb er ikke 
en foranstaltning, som tager højde for indholdets retmæssighed, og den synes derfor 
uforholdsmæssig.
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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 
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.

(16) En udbyder af 
onlineformidlingstjenester kan have 
juridiske grunde til at indføre 
begrænsninger over for eller sanktionere 
erhvervsbrugere, 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 
søgeresultater. Dette kan omfatte 
overtrædelse af vilkår og betingelser samt 
overtrædelse af forretningsmæssige 
regler, som kan skade forbrugeren eller 
platformene (f.eks., men ikke begrænset 
til: sikkerhedsspørgsmål, svig, phishing, 
ulovligt og skadeligt indhold). Da sådanne 
beslutninger i væsentlig grad kan påvirke 
den pågældende virksomhedsbrugers
interesser og udøvelsen af 
erhvervsbrugernes grundlæggende 
rettigheder, som f.eks. friheden til at drive 
virksomhed og ytringsfrihed, bør de 
oplyses behørigt 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. I nogle tilfælde er udbyderen 
af en onlineformidlingstjenestes 
beslutning baseret på anmeldelser fra 
tredjeparter. Disse anmeldelser kan 
misbruges af konkurrenter. 
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Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 
kræver, at sådanne anmeldelser er 
tilstrækkeligt præcise og underbyggede, 
således at hostingtjenesteudbyderen kan 
træffe en informeret og velovervejet 
beslutning om det indhold, som 
anmeldelsen vedrører. Det bør derfor 
være et krav, at udbydere af en 
onlineformidlingstjeneste videregiver 
anmeldelsens indhold til 
erhvervsbrugeren i de tilfælde, hvor en 
beslutning om at suspendere eller indstille 
leveringen af tjenesteydelserne følger 
efter en anmeldelse fra en tredjepart, for 
at give erhvervsbrugeren mulighed for 
nemt at afkræfte anmeldelser, der 
tydeligvis er fejlagtige. 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. Der bør, hvor det 
er muligt, etableres et forholdsmæssigt og 
gradvist system, herunder for 
forudgående og rettidig meddelelse, før 
der træffes foranstaltninger, der vil 
medføre, at virksomheden mister 
forbindelsen til sine kunder.

_________________ _________________

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 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16 a) Da udbydere af 
formidlingstjenester ofte arbejder med 
øvrige distributionskanaler fra affilierede 
programmer, bør der i den forbindelse 
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sikres gennemsigtighed over for 
erhvervsbrugere. Erhvervsbrugere bør 
have ret til at foretage justeringer af de 
kanaler, hvor deres tilbud handles.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 17

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) Klassificeringen af varer og 
tjenesteydelser fra udbydere af 
onlineformidlingstjenester har en vigtig 
indvirkning på konkurrenceevnen på det 
digitale marked og 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, 
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.
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Ændringsforslag 17

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) 2016/94323, fra 
Europa-Parlamentet og Rådet, når de 
opfylder kravet om at offentliggøre de 
vigtigste rangordningsparametre, bør 
beskrivelsen som minimum baseres på 

(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 kravet om at 
offentliggøre rangordningsparametre ikke 
bør berøre direktiv (EU) 2016/94323, fra 
Europa-Parlamentet og Rådet, og tage 
hensyn til bestemmelserne om lovlig 
erhvervelse, brug og videregivelse, når 
kravet om at offentliggøre de vigtigste 
rangordningsparametre opfyldes, bør 
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faktiske data om relevansen af de anvendte 
rangordningsparametre.

beskrivelsen som minimum baseres på 
faktiske data om relevansen af de anvendte 
rangordningsparametre. For at undgå tvivl 
kræves det ikke, at onlinesøgemaskiner 
skal røbe forretningshemmeligheder, jf. 
artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/943, 
for at opfylde en forpligtelse til at sikre, at 
beskrivelsen af de vigtigste parametre, der 
afgør rangordningen, holdes opdateret.

_________________ _________________

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).

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 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, 

(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 
som f.eks. standardindstillinger, 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 
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snarere end for de enkelte varer eller 
tjenester, der tilbydes via disse tjenester.

onlineformidlingstjenester, snarere end for 
de enkelte varer eller tjenester, der tilbydes 
via disse tjenester. Desuden benytter 
forbrugerne ofte tjenester, der er 
konfigureret som standard, uden at de 
informeres om konkurrerende varer og 
tjenesteydelser, og de vil kunne møde 
tekniske eller økonomiske hindringer, 
hvis de ønsker at vælge en konkurrerende 
tjeneste. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester bør derfor ikke 
kunne levere nogen vare eller 
tjenesteydelse under deres direkte eller 
indirekte kontrol som en standardløsning 
uden først at give forbrugerne mulighed 
for at vælge mellem forskellige 
konkurrerende muligheder, når de 
benytter onlineformidlingstjenesten for 
første gang. Forbrugeren bør ikke være 
forpligtet til at vælge en standardløsning. 
Varer eller tjenesteydelser fra en udbyder 
af onlineformidlingstjenester bør anses 
for at konkurrere med dens 
erhvervsbrugeres varer eller 
tjenesteydelser, hvis varerne eller 
tjenesteydelserne kan betragtes som 
værende indbyrdes ombyttelig eller 
substituerbare for forbrugere, der benytter 
onlineformidlingstjenesten.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Det er lige så vigtigt, at udbydere 
af onlineformidlingstjenester ikke 
deltager i urimelig handelspraksis 
(herunder erhvervsmæssig adfærd eller 
urimelige kontraktvilkår), der i væsentligt 
omfang er skadelig for konkurrencen 
eller for forbrugernes valgmuligheder. 
Onlineformidlingstjenestens og 
erhvervsbrugerens respektive 
forhandlingsstyrker, sammen med andre 
relevante faktorer, bør overvejes, når det 
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skal bestemmes, om en handelspraksis er 
urimelig eller ej.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Ved anvendelsen af denne 
forordning konkurrerer en tjenesteyder 
med andre erhvervsmæssige brugeres 
tjenesteydelser, hvis de af forbrugerne af 
onlineformidlingstjenester kan anses for 
substituerbare, herunder på grund af 
tjenesteydelsernes egenskaber, priser eller 
anvendelsesformål.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 19 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19c) I visse tilfælde resulterer 
asymmetrien i forhandlingsstyrke mellem 
onlineformidlingstjenester og andre 
erhvervsbrugere i en stor ubalance 
mellem parternes rettigheder og 
forpligtelser i henhold til den gældende 
kontrakt, hvilket er til skade for 
erhvervsbrugerne. I sådanne tilfælde skal 
udbyderen af onlineformidlingstjenester 
behandle erhvervsbrugerne retfærdigt på 
en sådan måde, at de ikke væsentligt 
hindrer disse erhvervsbrugeres mulighed 
for og frihed til at gøre forretninger. I 
betragtning af den store sandsynlighed 
for, at forbrugerne vil lide skade i 
forbindelse med situationer, hvor en 
udbyder af onlineformidlingstjenester 
konkurrerer med andre erhvervsbrugere, 
herunder ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder, øge deres omkostninger 
eller ved at tilbageholde vigtige 
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oplysninger fra dem, skal forpligtelsen til 
at sikre en retfærdig behandling 
indebære, at det sikres, at forbrugere, når 
de tilgår tjenester gennem 
onlineformidlingstjenesten, har ret til og 
mulighed for at vælge og bruge tjenester 
efter eget valg uden at blive udsat for 
unødigt besvær, som f.eks. at udbyderen 
ignorerer eller tilsidesætter forbrugernes 
valg af standardindstillinger. En udbyder 
af onlineformidlingstjenester sikrer ikke 
en retfærdig behandling, når denne ikke 
formidler alle de oplysninger til 
konkurrerende erhvervsbrugere, der er 
nødvendige for, at de kan opnå en 
interoperabilitet med 
onlineformidlingstjenesten og eventuelle 
hjælpeydelser, der ligger på et niveau og 
er af en kvalitet, der er sammenlignelig 
med udbyderens egen, og når denne 
gennemfører praksis, der direkte eller 
indirekte yder tekniske eller økonomiske 
fordele til dennes egne tilbud, som den 
afskærer konkurrerende erhvervsbrugere 
fra. En retfærdig behandling kræver også, 
at udbyderen afstår fra at gribe ind i 
forretningsmæssige forhold mellem 
konkurrerende erhvervsbrugere og 
forbrugere af deres tjenester, f.eks. ved at 
blokere eller på anden måde begrænse 
strømmen af oplysninger og 
kommunikation mellem dem, herunder 
reklame og markedsføring.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 19 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19d) Visse former for praksis kan 
betragtes som urimelige under alle 
omstændigheder. Platformsobservatoriet 
bør løbende gennemgå denne liste over 
forskellige former for praksis og anbefale 
opdateringer til Kommissionen. 
Efterhånden som markedet for 
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onlineformidlingstjenester udvikler sig, 
bør Kommissionen udstede en vejledning 
om praksis, der kan omfatte urimelig 
handelspraksis, herunder de 
omstændigheder, under hvilke den 
pågældende praksis kan anses for at være 
urimelig.

Ændringsforslag 23

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 Rådet.24

(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. Denne forordning 
pålægger udbydere af 
onlineformidlingstjenester at være åbne 
om, hvilke data de leverer til deres 
erhvervsbrugere, men fastsætter intet krav 
om formidling af personoplysninger eller 
andre oplysninger end personoplysninger 
til erhvervsbrugere. Under alle 
omstændigheder bør behandling af 
personoplysninger ske i overensstemmelse 
med Unionens retlige rammer om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og med respekt for 
privatlivets fred og beskyttelse af 
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personoplysninger inden for elektronisk 
kommunikation, navnlig Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/67924 direktiv (EU) 2016/24a og 
direktiv 2002/58/EF24b. Denne forordning 
bør ikke pålægge udbydere af 
onlineformidlingstjenester at dele 
personoplysninger med tredjeparter ud 
over det, der er fastlagt i deres 
privatlivspolitik.

__________________ __________________

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

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

24aEuropa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, afsløre eller 
retsforfølge strafbare handlinger eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger og 
om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 
2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 
89).

24b Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor 
(Direktiv om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation) (EFT L 201 
af 31.7.2002, s. 37).

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 21
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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 
medlemsstaternes lovgivning i 
overensstemmelse med EU-retten, 
herunder på områder som konkurrence 
og uretfærdig handelspraksis, og 
anvendelsen af sådanne love.

(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 og sikre, at 
begrænsningen er forholdsmæssig.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21 a) Denne forordning bør ikke berøre 
erhvervsbrugeres intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester bør kun gøre 
brug af disse rettigheder, hvis 
erhvervsbrugeren udtrykkeligt har givet 
sit samtykke hertil, og efter at de har fået 
en licens fra erhvervsbrugeren eller 
rettighedshaveren eller i henhold til 
gældende undtagelser og begrænsninger. 
Betingelserne for brug af sådanne 
rettigheder bør efterleves. Tredjeparts 
intellektuelle ejendomsrettigheder bør 
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også overholdes.

Ændringsforslag 26

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 pågældende 
onlinereklameformidlingstjenester kan 
være blevet begrænset, suspenderet eller 
afsluttet, at have adgang til umiddelbare, 
forholdsmæssige, passende og effektive 
klagemuligheder, bør udbydere af 
onlineformidlingstjenester indføre et 
internt system til effektiv og hurtig
behandling af klager. Dette system til 
intern behandling af klager skal være 
gennemsigtigt, enkelt og ikke-
diskriminerende og 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, effektiv og ikke-
diskriminerende bilateral løsning.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Denne forordnings krav vedrørende 
det interne klagebehandlingssystem har til 

(23) Denne forordnings krav vedrørende 
det interne klagebehandlingssystem har til 
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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.

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 bør være baseret 
på principper om ligebehandling, og 
brugen af det bør ikke føre til nogen form 
for skadelig behandling af 
erhvervsbrugeren.

_________________ _________________

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 28

Forslag til forordning
Betragtning 25
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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 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.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde Genstand og anvendelsesområde

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, at erhvervsbrugere af 
onlineformidlingstjenester og brugere af 
virksomhedens websted, hvad angår 
onlinesøgemaskiner og forbundne 
søgemaskiner får passende rimelighed, 
gennemsigtighed og effektive 
klagemuligheder.

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 til henholdsvis erhvervsbrugere og 
brugere af virksomhedens websted, der er 
etableret eller opererer 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. 
Denne forordning berører ikke 
sektorspecifikke foranstaltninger truffet 
på EU-plan eller nationalt plan i 
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overensstemmelse med EU-retten.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "erhvervsbruger": enhver fysisk 
eller juridisk person, der ved hjælp af 
onlineformidlingstjenester tilbyder varer 
eller tjenesteydelser til forbrugere til 
formål relateret til dennes erhverv, 
forretning, håndværk eller profession

1) "erhvervsbruger": enhver fysisk 
eller juridisk person, der ved hjælp af 
onlineformidlingstjenester tilbyder eller 
søger at tilbyde varer eller tjenesteydelser 
til forbrugere til formål relateret til dennes 
erhverv, forretning, håndværk eller 
profession

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der er tale om 
informationssamfundstjenester som 
defineret i artikel 1, stk. 1, litra b), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) nr. 2015/153527

a) der er tale om 
informationssamfundstjenester som 
defineret i artikel 1, stk. 1, litra b), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) nr. 2015/153527 eller der er tale om 
enheders styresystemer, og de fungerer 
her som bindeled mellem udviklere af 
onlineapplikationer og forbrugere

_________________ _________________

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om 
en informationsprocedure med hensyn til 
tekniske forskrifter samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester (EUT L 
241 af 17.9.2015, s. 1).

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om 
en informationsprocedure med hensyn til 
tekniske forskrifter samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester (EUT L 
241 af 17.9.2015, s. 1).

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 – litra b og c
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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) deres primære formål er at give
erhvervsbrugere mulighed for at udbyde 
varer eller tjenesteydelser til forbrugere ved
at initiere direkte onlinetransaktioner
mellem disse erhvervsbrugere og 
forbrugere på onlineportalen for 
udbyderen af de pågældende 
formidlingstjenester eller via direkte link 
til erhvervsbrugeren.

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 generelt til 
erhvervsbrugere på grundlag af 
kontraktlige forhold mellem udbyderen af 
disse tjenester og erhvervsbrugere, som 
tilbyder varer og tjenesteydelser til 
forbrugere I denne forordning skal et 
sådant aftaleforhold også anses for at 
foreligge, hvis der opgives 
personoplysninger eller andre 
oplysninger.

_________________ _________________

9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om 
en informationsprocedure med hensyn til 
tekniske forskrifter samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester (EUT L 
241 af 17.9.2015, s. 1).  

9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om 
en informationsprocedure med hensyn til 
tekniske forskrifter samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester (EUT L 
241 af 17.9.2015, s. 1).  

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "styresystem": software, der bl.a. 
håndterer grænsefladen til periferiudstyr, 
planlægger opgaver, tildeler lagerplads og 
viser brugeren en standardgrænseflade, 
når alle programmer er lukket, herunder 
en grafisk brugergrænseflade, hvad enten 
denne software er en integreret del af en 
forbrugerorienteret computerhardware til 
generelle formål eller fritstående 
software, der skal køre på 



AD\1169725DA.docx 29/62 PE628.386v02-00

DA

forbrugerorienteret computerhardware til 
generelle formål. Ved styresystem forstås 
imidlertid ikke styresystemets 
indlæsningsenhed, basic input-output 
system eller anden firmware, der er 
nødvendig ved boottid eller ved 
installation af styresystemet

Begrundelse

Mobile enheders styresystem som f.eks. IOS eller Android består af software, som tillader 
applikationer at arbejde på specifikke enheder (f.eks. apps på en smartphone). Restriktioner 
eller ændringer, der er pålagt af fabrikanter af enheder eller udbydere af styresystemer kan 
begrænse distributionen af og adgangen til bestemt onlineindhold og bestemte onlinetjenester 
– ofte uden en objektiv begrundelse eller gennem uforholdsmæssige metoder – og kan være 
for brugeres regning. Definitionen af onlineformidlingstjenester bør derfor revideres, så den 
udtrykkeligt omfatter enheders styresystemer.

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, herunder bl.a. digitale 
grænseflader og applikationer, herunder 
mobile applikationer med søgefunktion, 
som giver brugerne mulighed for at 
indtaste forespørgsler og foretage 
søgninger på forskellige websteder eller 
websteder og mobile applikationer 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 (med tekst, stemme eller andre 
midler), og som fremviser indhold som 
f.eks. korte tekster, billeder, links, video, 
audio, hvor der kan findes oplysninger om 
det søgte indhold

Ændringsforslag 35
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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

7) "bruger af virksomhedens 
websted": enhver fysisk eller juridisk 
person, som gør brug af websteder eller 
andre forbundne midler, der tilbyder varer 
eller tjenesteydelser

Begrundelse

Websteder er stadig den primære adgangsportal, men applikationer og andre midler vil 
muligvis snart støde på de samme udfordringer. Derfor er det bedre at medtage dem nu. Den 
sidste del af definitionen blev fjernet, fordi typen af kunder eller brugerens hensigt er 
irrelevant for de rettigheder og forpligtelser, der fastsættes i denne tekst.

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 
udbydere af onlineformidlingstjenester 
eller af udbydere af søgemaskiner, uanset 
de teknologiske midler, der anvendes til en 
sådan præsentation, organisation eller 
kommunikation

8) "rangordning": den relative 
fremtrædende placering i søgeresultaterne 
af de varer eller tjenesteydelser, som 
erhvervsbrugere tilbyder til forbrugere via 
onlineformidlingstjenester eller til 
websteder, der er indekseret af 
onlinesøgemaskiner, sådan som de 
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 2 – stk. 1 – nr. 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "vilkår og betingelser": alle de 
vilkår, betingelser, klausuler og andre 
oplysninger, uanset deres betegnelse eller 
form, som regulerer kontraktforholdet 
mellem udbyderen af 
onlineformidlingstjenester og deres 
erhvervsbrugere, og som fastsættes 
ensidigt af udbyderen af 
onlineformidlingstjenester.

10) "vilkår og betingelser": de vilkår, 
betingelser og klausuler, som regulerer 
kontraktforholdet mellem udbyderen af 
onlineformidlingstjenester og deres 
erhvervsbrugere.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "enheders styresystemer": 
software, som tillader smartphones, 
computere og andre enheder at køre 
applikationer og programmer.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester skal sikre, at 
deres vilkår og betingelser:

1. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester skal sikre, at 
deres vilkår og betingelser:

a) er udarbejdet i et klart og utvetydigt
sprog

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

b) er let tilgængelige for 
erhvervsbrugere i alle faser af deres 
kommercielle forbindelser med udbyderen 
af onlineformidlingstjenester, herunder i 
fasen forud for aftaleindgåelse

b) er let tilgængelige for 
erhvervsbrugere i alle faser af deres 
kommercielle forbindelser med udbyderen 
af onlineformidlingstjenester, herunder i 
fasen forud for aftaleindgåelse

c) fastsætter objektive årsager til 
beslutninger om at suspendere eller 
ophæve deres onlineformidlingstjenester til 

c) fastsætter årsager, som er i 
overensstemmelse med vilkårene og 
betingelserne, til beslutninger om at 
sanktionere, begrænse, suspendere eller 
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erhvervsbrugere, helt eller delvist. ophæve deres onlineformidlingstjenester til 
erhvervsbrugere, helt eller delvist. I 
forbindelse med sådanne beslutninger 
skal udbydere af onlineformidling 
overholde de grundlæggende rettigheder, 
der er fastsat i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder, og overholde 
proportionalitetsprincippet.

ca) informerer erhvervsbrugere om de 
øvrige distributionskanaler og mulige 
affilierede programmer, hvor de vil tilbyde 
erhvervsbrugernes varer og 
tjenesteydelser. Erhvervsbrugere skal 
have ret til at anmode om, at de fjernes 
fra disse øvrige distributionskanaler.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester meddeler de 
berørte erhvervsbrugere enhver påtænkt 
ændring af deres vilkår og betingelser.

3. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester meddeler straks
på et varigt medium de berørte 
erhvervsbrugere enhver påtænkt væsentlig
ændring af deres vilkår og betingelser eller 
funktionaliteten, interoperabiliteten eller 
platformens væsentlige funktioner som 
f.eks. tilgængelighed, kontinuitet og 
sikkerhed, der påvirker brugeren på en 
ikke ubetydelig måde.

De påtænkte ændringer gennemføres ikke 
før udløbet af en frist, som er rimelig og i 
rimeligt forhold til arten og omfanget af de 
planlagte ændringer og deres konsekvenser 
for den pågældende erhvervsbruger. Denne 
periode skal være på mindst 15 dage fra 
den dato, hvor udbyderen af 
onlineformidlingstjenester meddeler de 
berørte erhvervsbrugere de planlagte 
ændringer.

De påtænkte ændringer gennemføres ikke 
før udløbet af en frist, som er rimelig og i 
rimeligt forhold til arten og omfanget af de 
planlagte ændringer og deres konsekvenser 
for den pågældende erhvervsbruger. Denne 
periode skal være på mindst 10 dage fra 
den dato, hvor udbyderen af 
onlineformidlingstjenester meddeler de 
berørte erhvervsbrugere om ændringerne.

Den pågældende bruger kan enten ved 
hjælp af en skriftlig erklæring eller en klar 

Den pågældende bruger kan enten ved 
hjælp af en skriftlig erklæring, give afkald 
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bekræftelse, give afkald på den frist, der er 
nævnt i andet afsnit.

på den frist, der er nævnt i andet afsnit. 
Erhvervsbrugeren skal være berettiget til 
at ophæve deres aftale uden nogen form 
for omkostninger seneste 10 dage efter 
modtagelse af meddelelsen, hvis sådanne 
ændringer i væsentligt omfang er til skade 
for erhvervsbrugeren.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ændringer af vilkår og betingelser 
foretaget af en udbyder af 
onlineformidlingstjenester i strid med 
bestemmelserne i stk. 3 er ugyldige.

4. Ændringer af vilkår og betingelser 
foretaget af en udbyder af 
onlineformidlingstjenester i strid med 
bestemmelserne i stk. 3 er ugyldige, som 
fastsat af en kompetent retsinstans, i 
resten af den periode, som fristen dækker, 
uden at dette berører gyldigheden af de 
øvrige bestemmelser, som forbliver 
gyldige, såfremt de kan adskilles fra ikke-
forenelige bestemmelser.

Ændringsforslag 42

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. Fristen i stk. 3 finder ikke 
anvendelse, 

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

b) såfremt vilkårene og betingelserne 
er blevet ændret for at beskytte brugere af 
onlineformidlingstjenesters legitime 
interesser eller

c) hvis en ændring af funktionalitet, 
interoperabilitet eller andre af 
platformens væsentlige funktioner er 
nødvendig for at beskytte brugernes og 
forbrugernes legitime interesser eller 
driften af onlineformidlingstjenesten som 
sådan.

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Udbyderen af 
onlineformidlingstjenesten skal sikre, at 
erhvervsbrugeren bibeholder den fulde 
kontrol over sine varemærker. 
Erhvervsbrugerens mærker bør være 
genkendelige for forbrugeren i alle 
formidlingsprocessens faser.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4

Suspension og ophævelse Begrænsning, suspension og ophævelse

1. Hvis en udbyder af 
onlineformidlingstjenester beslutter at 
suspendere eller opsige alle eller en del af 
leveringen af de pågældende 
onlineformidlingstjenester til en given 

1. Hvis en udbyder af 
onlineformidlingstjenester beslutter at 
sanktionere det formodede misbrug eller
suspendere eller opsige eller på anden 
måde begrænse alle eller en del af 
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erhvervsbruger, modtager den pågældende 
erhvervsbruger uden forsinkelse en 
begrundelse for denne beslutning.

leveringen af de pågældende 
onlineformidlingstjenester til en given 
erhvervsbruger, modtager den pågældende 
erhvervsbruger uden forsinkelse en 
detaljeret begrundelse for denne 
beslutning. En sådan beslutning skal være 
forholdsmæssig.

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
grund eller begrundelse for denne 
beslutning, der henvises til i artikel 3, stk. 
1, litra c).

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 
grund eller begrundelse for denne 
beslutning, der henvises til i artikel 3, stk. 
1, litra ac). Hvis begrænsningen, 
suspensionen eller indstillingen skyldes 
en anmeldelse fra en tredjepart skal 
indholdet i den pågældende anmeldelse 
medtages i begrundelsen.

2a. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester eller udbydere 
af onlinesøgemaskiner må ikke 
suspendere, indstille eller på anden måde 
begrænse sine onlineformidlingstjenester 
til en given erhvervsbruger, som tilbyder 
tjenesteydelser, der konkurrerer med de 
tjenester, som udbyderen af 
onlineformidlingstjenester udbyder, 
medmindre dette af følgende grunde er 
nødvendigt:

a) for at undgå at erhvervsbrugeren 
udgør en urimelig byrde for udbyderen af 
onlineformidlingstjenesten

b) for at afhjælpe manglende 
overholdelse af gældende lovgivning fra 
erhvervsbrugerens side, eller for at 
udbyderen af onlineformidlingstjenesten 
kan overholde gældende lovgivning

c) af hensyn til beskyttelsen af 
privatlivets fred eller af
sikkerhedsmæssige årsager.

2b. Begrænsningen, indstillingen eller 
suspensionen skal så vidt muligt være 
forholdsmæssig, og der skal gives 
meddelelse herom samt mulighed for at 
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forklare eller afhjælpe den manglende 
overholdelse.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5 

Rangorden Rangorden 

1. 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. 

1. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester opgiver 
parametrene for afgørelse af rangorden i 
deres vilkår og betingelser og årsagerne til 
den relative betydning af disse parametre. 

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 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.

Når resultaterne vises, skal 
onlineformidlingstjenesten tæt på hver 
rangordning oplyse, om den er påvirket 
af, og i så fald i hvilket omfang, direkte 
eller indirekte betaling, et kontraktligt 
forhold eller direkte ejerforhold.

1a. I de tilfælde hvor udbyderen af en 
onlineformidlingstjeneste har ændret 
rangordenen i et specifikt tilfælde eller på 
baggrund af en anmeldelse fra en 
tredjepart har fjernet en bestemt vare eller 
en bestemt tjenesteydelse, der udbydes af 
en erhvervsbruger, skal udbyderen uden 
unødigt ophold give erhvervsbrugeren en 
begrundelse for beslutningen. 
Begrundelsen skal indeholde en reference 
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til de specifikke fakta og omstændigheder, 
der har ført til udbyderen af 
onlineformidlingstjenestens beslutning, 
samt indholdet af anmeldelsen.

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 
opgiver parametrene for afgørelse af 
rangordenen for alle indekserede 
websteder og begrundelsen for disse 
parametres relative betydning ved at 
levere en let og offentligt tilgængelig 
beskrivelse af deres onlinesøgemaskiner på 
et klart og utvetydigt sprog. De skal holde 
denne beskrivelse ajourført med hensyn til 
væsentlige ændringer, som med 
rimelighed kan forventes at påvirke 
virksomhedernes brugere af webstedet på 
en ikke ubetydelig måde. Som undtagelse 
herfra i tilfælde, hvor offentliggørelse af 
alle parametre ville være i strid med 
retfærdig, rimelig og forholdsmæssig 
praksis, er det kun de vigtigste parametre, 
der skal beskrives i detaljer. Disse 
parametre, der afgør rangordningen, 
anvendes uden forskelsbehandling.

2a. Hvis udbyderen af en 
onlinesøgemaskine har ændret 
rangordenen i et specifikt tilfælde eller 
fjernet et bestemt websted på baggrund af 
en anmeldelse fra en tredjepart, skal 
udbyderen give erhvervsbrugeren 
mulighed for at gennemse anmeldelsens 
indhold i en offentligt tilgængelig 
onlinedatabase. Udbyderen af en 
onlinesøgemaskine skal tilbyde 
erhvervsbrugeren en klage- og 
prøvelsesmekanisme til at korrigere 
fjernelser fra listen eller ændringer i 
rangordenen, der er foretaget på 
baggrund af en fejlagtig anmeldelse.

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 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: 

a) egenskaber for de varer og a) egenskaber for de varer og 
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tjenester, der tilbydes til forbrugerne 
gennem onlineformidlingstjenester eller 
onlinesøgemaskinen

tjenester, der tilbydes til forbrugerne 
gennem onlineformidlingstjenester eller 
onlinesøgemaskinen

b) relevansen af disse egenskaber for 
disse forbrugere;

b) relevansen af disse egenskaber for 
disse forbrugere;

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

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

4. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester og udbydere af 
onlinesøgemaskiner er i forbindelse med 
overholdelsen af kravene i denne artikel 
ikke forpligtet til at røbe 
forretningshemmeligheder, jf. artikel 2, 
stk. 1, i direktiv (EU) 2016/943.

4. Denne artikel berører ikke direktiv 
(EU) 2016/943.

4a. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester og udbydere af 
onlinesøgemaskiner sikrer, at opfyldelsen 
af gennemsigtighedskravene i henhold til 
denne artikel ikke skader forbrugerne 
som følge af erhvervsbrugeres og brugere 
af virksomhedens websteds manipulation 
af rangordningen.

4b. De i denne artikel omhandlede 
krav om gennemsigtighed skal ledsages af 
retningslinjer udstedt af Kommissionen 
vedrørende betingelserne for en 
onlineformidlingstjenestes overholdelse af 
denne artikel. Kommissionen sikrer 
overholdelsen af disse krav.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 Artikel 6 

Forskelsbehandling Forskelsbehandling 

1. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester inkluderer en 
beskrivelse af enhver forskelsbehandling i 

1. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester inkluderer en 
beskrivelse af enhver forskelsbehandling i 
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deres vilkår og betingelser, som de 
udleverer eller kan udlevere i forbindelse 
med på den ene side produkter eller 
tjenesteydelser, der udbydes til forbrugerne 
via disse onlineformidlingstjenester, enten 
af selve tjenesteyderen eller enhver 
erhvervsbruger, som denne tjenesteyder 
kontrollerer, og på den anden side andre 
erhvervsbrugere. 

deres vilkår og betingelser, som de 
udleverer eller kan udlevere i forbindelse 
med på den ene side produkter eller 
tjenesteydelser, der udbydes til forbrugerne 
via disse onlineformidlingstjenester, enten 
af selve tjenesteyderen eller enhver 
erhvervsbruger, som denne tjenesteyder 
kontrollerer, og på den anden side andre 
erhvervsbrugere.

1 a. Udbydere af onlinesøgemaskiner 
skal til brugere af virksomhedswebsteder 
udfærdige en beskrivelse af enhver 
forskelsbehandling, som de giver eller kan 
give for så vidt angår på den ene side 
varer eller tjenester, der udbydes til 
forbrugerne via disse onlinesøgemaskiner 
enten af udbyderen selv eller af ethvert 
virksomhedswebsted, som denne udbyder 
kontrollerer, og på den anden side andre 
virksomhedswebsteder.

1b. I forbindelse med på den ene side 
produkter eller tjenesteydelser, der 
udbydes til forbrugerne via disse 
onlineformidlingstjenester, enten af selve 
udbyderen eller af enhver erhvervsbruger, 
som denne udbyder kontrollerer, og på 
den anden side andre erhvervsbrugere, 
skal udbydere af 
onlineformidlingstjenester anvende 
forholdsmæssig, retfærdig og 
gennemsigtig praksisser.

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

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 

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 
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disse tjenesteydelser disse tjenesteydelser

b) rangorden b) rangorden og standardindstillinger

c) ethvert direkte eller indirekte 
vederlag for benyttelse af de pågældende 
onlineformidlingstjenester

c) ethvert direkte eller indirekte 
vederlag for benyttelse af de pågældende 
onlineformidlingstjenester eller 
onlinesøgemaskinetjenester

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.

2a. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester, der, direkte 
eller indirekte via virksomheder under 
deres kontrol, leverer varer eller 
tjenesteydelser til forbrugere, som 
konkurrerer med dem, der leveres af deres 
erhvervsbrugere, skal give forbrugerne 
mulighed for frit at vælge den vare eller 
tjenesteydelse, der skal benyttes som 
standard, når forbrugeren anvender 
onlineformidlingstjenesten.

2b. Når resultaterne vises, skal 
onlineformidlingstjenesten tæt på hvert 
produkt eller hver tjenesteydelse, som har 
fået forskelsbehandling, på en 
letgenkendelig måde oplyse, om den er 
blevet påvirket af direkte eller indirekte 
betaling, et kontraktligt forhold eller 
direkte ejerforhold.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a

Urimelig handelspraksis

1. Udbyderen af en 
onlineformidlingstjeneste skal ikke gøre 
brug af urimelig handelspraksis. En 
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praksis udgør en urimelig handelspraksis 
såfremt praksissen medfører situationer, 
der i væsentligt omfang er skadelig for
konkurrenceevnen og forbrugernes 
valgmuligheder. I bedømmelsen af, 
hvorvidt en handelspraksis er urimelig, 
inddrages følgende faktorer:

a) udbyderen af 
onlineformidlingstjenesters og 
erhvervsbrugerens markedsposition, og

b) hvorvidt en betydelig ubalance i 
parternes forhandlingsevne medfører, at 
udbyderen af 
onlineformidlingstjenesternes vilkår og 
betingelser eller handelspraksis pålægger 
erhvervsbrugeren en urimelig byrde.

2. Direktiv 2006/49/EF finder 
tilsvarende anvendelse.

3. Bilag I indeholder en ikke-
udtømmende fortegnelse over de 
handelspraksisser, der betragtes som 
værende urimelige i henhold til 
nærværende forordning. Dette bilag 
finder anvendelse i alle medlemsstater og 
skal regelmæssigt gennemgås af 
Kommissionens ekspertgruppe for EU's 
observationscenter for 
onlineplatformøkonomien. Denne 
ekspertgruppe kan fremsætte anbefalinger 
om andre former for handelspraksis, der 
bør betragtes som urimelige i henhold til 
nærværende forordning.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 Artikel 7 

Adgang til oplysninger Adgang til oplysninger 

1. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester skal inkludere 

1. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester og 
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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.

onlinesøgemaskiner 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, brugere af 
virksomheders websteder eller forbrugere 
opgiver til anvendelse af de pågældende 
onlineformidlingstjenester eller 
onlinesøgemaskiner, eller som genereres 
gennem levering af disse tjenester.

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

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

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 
onlinesøgemaskiner har adgang til 
personoplysninger eller andre data, eller 
begge, som erhvervsbrugere, brugere af 
virksomheders websteder 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;

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 
erhvervsbrugere og forbrugerne af de 
pågældende varer eller tjenesteydelser, og i 
så fald, hvilke kategorier af sådanne data, 
og på hvilke betingelser;

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 
onlinesøgemaskiner eller genereres 
gennem levering af disse tjenester til 
erhvervsbrugere og forbrugerne af de 
pågældende varer eller tjenesteydelser, og i 
så fald, hvilke kategorier af sådanne data, 
og på hvilke betingelser;

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, 

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 eller 
onlinesøgemaskiner for alle 
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hvilke kategorier af sådanne data, og på 
hvilke betingelser.

erhvervsbrugere og forbrugere, og i så fald, 
hvilke kategorier af sådanne data, og på 
hvilke betingelser.

ca) hvorvidt erhvervsbrugere i tilfælde 
af misligholdelse af kontraktlige 
forpligtelser, eller hvis udbyderen af 
onlineformidlingstjenester er skyld i et 
markedssvigt, har ret til at få adgang til 
og hente de pågældende data eller 
bestemte kategorier af data, som de har 
leveret til udbyderen.

2a. Erhvervsbrugere sikrer, at de 
oplysninger om deres varer og 
tjenesteydelser – og navnlig alle 
oplysninger om prisen – som de opgiver til 
udbydere af onlineformidlingstjenester, er 
nøjagtige, og at disse oplysninger er 
tilstrækkelige til, at de kan overholde 
deres retlige forpligtelser, navnlig over for 
forbrugerne.

2b. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester skal give alle 
erhvervsbrugere adgang til 
anonymiserede forbrugerdata i et 
maskinlæsbart, almindeligt anvendt og 
standardiseret format, der genereres ved 
formidling af transaktioner mellem 
forbrugere og den pågældende 
erhvervsbruger. Denne forpligtelse 
berører ikke de forpligtelser, som 
onlineformidlingstjenesterne skal opfylde 
i henhold til de gældende bestemmelser 
om databeskyttelse og beskyttelse af 
privatlivets fred.

2c. Uden at dette berører relevant EU-
lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger og privatlivets fred, 
skal udbydere af 
onlineformidlingstjenester give 
erhvervsbrugere adgang til alle de 
oplysninger, de er kommet i besiddelse af 
som følge af den pågældende 
erhvervsbrugers kommercielle aktivitet.

2d. Uden at dette berører relevant EU-
lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger og privatlivets fred, 
skal udbydere af onlinesøgemaskiner give 
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brugere af virksomhedswebsteder adgang 
til alle de oplysninger, de er kommet i 
besiddelse af som følge af den 
pågældende bruger af 
virksomhedswebsteders kommercielle 
aktivitet.

2e. De data, der omhandles i stk. 2c og 
2d, skal leveres i et maskinlæsbart 
almindeligt anvendt og standardiseret 
format.

2f. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester skal efter 
anmodning fra en bruger af deres 
tjenester give adgang til de personlige og 
andre data, der genereres som en direkte 
eller indirekte følge af brugerens 
aktiviteter, for en tredjepart, som 
brugeren udpeger. Denne adgang skal 
gives på rimelige og ikke-diskriminerende 
vilkår.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 Artikel 8 

Restriktioner for at tilbyde forskellige 
betingelser på andre måder 

Restriktioner for at tilbyde forskellige 
betingelser på andre måder 

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 

1. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester må ikke 
begrænse mulighederne for, at 
erhvervsbrugere kan tilbyde de samme 
varer og tjenesteydelser til forbrugere 
under forskellige eller samme betingelser 
gennem andre onlineformidlingstjenester.
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 
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begrænsninger. 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. Begrænsningerne skal stå 
i forhold til truslen, være midlertidige og 
udgøre en legitim interesse for udbyderen.

2. Den forpligtelse, der er fastsat i 
stk. 1 berører ikke eventuelle forbud eller 
begrænsninger i forbindelse med 
indførelsen af sådanne begrænsninger, som 
følger af anvendelsen af andre EU-
bestemmelser eller nationale bestemmelser, 
der er i overensstemmelse med EU-retten, 
og som udbydere af 
onlineformidlingstjenester er underlagt.

2. Denne forordning berører ikke 
eventuelle forbud eller begrænsninger i 
forbindelse med indførelsen af sådanne 
begrænsninger, som følger af anvendelsen 
af andre EU-bestemmelser eller nationale 
bestemmelser, der er i overensstemmelse 
med EU-retten, og som udbydere af 
onlineformidlingstjenester er underlagt. 
Navnlig skal der foretages en nærmere 
gennemgang af risiciene i forbindelse 
med den i stk. 1 omhandlede praksis med 
at samordne priser blandt udbydere af 
onlineformidlingstjenester.

2a. Den forpligtelse, der er fastsat i 
stk. 1, må ikke føre til hverken hel eller 
delvis begrænsning af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som indehaverne 
nyder godt af.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det interne klagebehandlingssystem skal 
være baseret på principper om 
ligebehandling, og dets anvendelse må 
ikke medføre nogen skadelig behandling 
af erhvervsbrugeren.

Begrundelse

Eftersom enhver uenighed kan føre til sanktioner, er det ønskeligt, at der findes 
sikkerhedsforanstaltninger, der kan forhindre dette.
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Ændringsforslag 51

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) Meddeler straks klageren resultatet 
af den interne klagebehandling, på en 
individualiseret måde med en passende 
begrundelse og udarbejdet på et klart og 
utvetydigt sprog, idet der angives en 
passende begrundelse.

Ændringsforslag 52

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 hvert år fremlægge en rapport om 
brugen af deres interne system til 
behandling af klager, hvori de skitserer de 
vigtigste former for problemer, som 
virksomheder måtte opleve, når de bruger 
onlineformidlingstjenesten.

Ændringsforslag 53

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.

Denne information skal indeholde det 
samlede antal klager, hovedtypen af klager 
og den gennemsnitlige tid, det tager at 
behandle klagerne.

Ændringsforslag 54
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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.

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 i de første tre år med 
forretningsaktiviteter eller i opstartsfasen.

_________________ _________________

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).

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).

Begrundelse

En undtagelse er mere på sin plads, mens små virksomheder er i færd med at etablere sig. 
Derefter vil markedet og forbrugerne sandsynligvis alligevel forvente, at de overholder de 
større virksomheders standarder.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 Artikel 10 

Mægling Mægling 

1. 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 

1. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester skal bestræbe 
sig på at 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, og som ikke 
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det interne system til behandling af klager, 
som der henvises til i artikel 9.

kunne løses ved hjælp af det interne system 
til behandling af klager, som der henvises 
til i artikel 9.

Udbydere af onlineformidlingstjenester kan 
kun udpege mæglere der udbyder deres 
tjenester fra et sted uden for Unionen, hvor 
det er sikret, at de pågældende 
erhvervsbrugere reelt ikke mister nogle 
juridiske garantier, der er fastsat i EU-
retten eller medlemsstaternes lovgivning 
som følge af mæglere, der leverer disse 
ydelser fra lande uden for EU.

Udbydere af onlineformidlingstjenester kan 
kun udpege mæglere der udbyder deres 
tjenester fra et sted uden for Unionen, hvor 
det er sikret, at de pågældende 
erhvervsbrugere reelt ikke mister nogle 
juridiske garantier, der er fastsat i EU-
retten eller medlemsstaternes lovgivning 
som følge af mæglere, der leverer disse 
ydelser fra lande uden for EU.

2. Mæglere, der henvises til i stk. 1, 
skal opfylde følgende krav:

2. Mæglere, der henvises til i stk. 1, 
skal opfylde følgende krav:

a) De er upartiske og uavhengige; a) De er upartiske og uafhængige;

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

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

c) De er i stand til at levere deres 
tjenesteydelser på i overensstemmelse med 
vilkår og betingelser, der regulerer 
kontraktforholdet mellem udbyderen af
onlineformidlingstjenester og den 
pågældende erhvervsbruger;

c) De er i stand til at levere deres 
tjenesteydelser på i overensstemmelse med 
vilkår og betingelser, der regulerer 
kontraktforholdet mellem udbyderen af 
onlineformidlingstjenester og den 
pågældende erhvervsbruger;

d) De er let tilgængelige, enten fysisk på 
etableringssted eller på erhvervsbrugerens 
bopæl eller ved fjernadgang, der anvender 
kommunikationsteknologier;

d) De er let tilgængelige, enten fysisk på 
etableringssted eller på erhvervsbrugerens 
bopæl eller ved fjernadgang, der anvender 
kommunikationsteknologier;

e) De er i stand til at levere deres 
tjenesteydelser uden unødig forsinkelse;

e) De er i stand til at levere deres 
tjenesteydelser uden unødig forsinkelse;

f) De har en tilstrækkelig forståelse af 
almindelige kommercielle forbindelser 
mellem virksomheder, hvilket giver dem 
mulighed for at bidrage effektivt til at 
forsøge at bilægge tvisterne.

f) De har en tilstrækkelig forståelse af 
almindelige kommercielle forbindelser 
mellem virksomheder, hvilket giver dem 
mulighed for at bidrage effektivt til at 
forsøge at bilægge tvisterne.

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. De parter, der er involveret i 
mæglingen, skal i god tro i alle forsøg 
bestræbe sig på at nå frem til en aftale 
gennem frivillig mægling ved en hvilken 
som helst 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 inden for en frist på 
højst 25 dage fra påbegyndelsen af 
mæglingen, medmindre opfyldelsen af 



AD\1169725DA.docx 49/62 PE628.386v02-00

DA

denne frist vil udgøre en urimelig byrde i 
betragtning af tvistens kompleksitet. I så 
fald skal en aftale nås inden for en frist 
på højst 90 dage.

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 og 
erhvervsbrugere 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. Hvis mægleren dog 
finder, at en virksomhedsbruger handler i 
ond tro eller har til hensigt at misbruge 
mæglingsprocessen, kan han/hun 
beslutte, at forretningsbrugeren skal 
afholde mere end halvdelen af de samlede 
omkostninger.

5. Ethvert forsøg på at nå til enighed 
gennem mægling om bilæggelse af en tvist 
i henhold til denne artikel berører ikke 
rettigheder for de pågældende udbydere af 
onlineformidlingstjenester og 
erhvervsbrugere til at indlede en retssag på 
et hvilket som helst tidspunkt under eller 
efter mæglingsprocessen.

5. Ethvert forsøg på at nå til enighed 
gennem mægling om bilæggelse af en tvist 
i henhold til denne artikel berører ikke 
rettigheder for de pågældende udbydere af 
onlineformidlingstjenester og 
erhvervsbrugere til at indlede en retssag på 
et hvilket som helst tidspunkt før, under 
eller efter mæglingsprocessen. Indledning 
af en retssag er ikke betinget af, at der 
indledes en mæglingsproces.

5 a. Udbydere af 
onlineformidlingstjenester skal hvert år 
udarbejde oplysninger om funktion og 
effektivitet af deres system til behandling 
af klager og gøre dem let tilgængelige for 
offentligheden. Disse oplysninger skal 
indeholde det samlede antal klager, 
genstanden for klagerne, perioden der er 
nødvendig for at behandle klagerne, og de 
afgørelser, der er truffet på klagerne.
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 Artikel 12 

Retslige procedurer på grundlag af 
repræsentative organisationer eller 
foreninger og offentlige organer 

Retslige procedurer på grundlag af 
repræsentative organisationer eller 
foreninger og offentlige organer 

1. Organisationer og foreninger, som 
har en legitim interesse i at repræsentere 
erhvervsbrugere eller brugere af 
virksomhedens websted, samt offentlige 
organer, der er etableret i medlemsstaterne, 
har ret til at indbringe en sag for de 
nationale domstole i Unionen, i 
overensstemmelse med de 
lovgivningsmæssige bestemmelser i den 
medlemsstat, hvor sagen er anlagt, til at 
standse eller forbyde enhver manglende 
overholdelse af udbydere af 
onlineformidlingstjenester eller af 
udbydere af onlinesøgemaskiner af de 
relevante krav, der er fastsat i denne 
forordning.

1. Med forbehold af artikel 80 i 
forordning (EU) 2016/679 og efter at alle 
de andre muligheder for at bilægge en 
tvist mellem en platform og en 
erhvervsbruger i henhold til artikel 9 og 
artikel 10 i denne forordning er udtømte, 
har organisationer og foreninger, som har 
en ægte langsigtet og legitim interesse i at 
repræsentere erhvervsbrugere eller brugere 
af virksomhedens websted, og som er 
godkendt og under tilsyn af relevante 
offentlige organer i medlemsstaterne samt 
offentlige organer, der er etableret i 
medlemsstaterne, ret til at indbringe en sag 
for de nationale domstole i Unionen, i 
overensstemmelse med de 
lovgivningsmæssige bestemmelser i den 
medlemsstat, hvor sagen er anlagt, til at 
standse eller forbyde enhver manglende 
overholdelse af udbydere af 
onlineformidlingstjenester eller af 
udbydere af onlinesøgemaskiner af de krav 
til oplysninger, ikkeforskelsbehandling og 
adgang til data, der er fastsat i denne 
forordning.

2. 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:

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

a) De er retmæssigt oprettet i henhold 
til en medlemsstats lovgivning;

a) De er retmæssigt oprettet i henhold 
til en medlemsstats lovgivning og har en 
gældende godkendt enhedslicens udstedt 
af det relevante offentlige organ i den 
pågældende medlemsstat;
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b) De forfølger mål, der er i den 
offentlige interesse for gruppen af 
erhvervsbrugere eller brugere af 
virksomhedens websted de repræsenterer;

b) De forfølger mål, der er 
offentliggjort i deres vedtægter eller et 
andet relevant ledelsesdokument, og som 
er i den offentlige interesse for gruppen af 
et flertal af erhvervsbrugere eller brugere 
af virksomhedens websted, de 
repræsenterer, og denne gruppe skal bestå 
af mindst 10 uafhængige erhvervsbrugere 
eller brugere af virksomhedens websted;

c) De er af almennyttig karakter. c) De er af almennyttig karakter og 
gennemsigtige i forbindelse med kilde til 
finansiering af anlæggelse og fortsættelse 
af søgsmålet, og kan påvise, at de har 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 
repræsentere deres virksomheds eller 
brugere af virksomhedens websteds 
interesser på bedste vis og til at dække 
eventuelle negative omkostninger, hvis 
søgsmålet slår fejl;

ca) de har en forvaltningsstruktur, der 
giver mulighed for uafhængighed af 
tredjeparter, og en intern procedure for at 
forhindre en interessekonflikt, hvis der er 
modtaget midler fra tredjeparter;

cb) de offentliggør oplysninger om 
deres finansieringskilder;

cc) de har tilstrækkelige økonomiske 
og menneskelige ressourcer og den 
fornødne juridisk ekspertise til at 
repræsentere deres forretningsmæssige 
interesser og interesserne hos 
erhvervsbrugere og andre brugere af 
deres websted;

I medlemsstater, hvor sådanne offentlige 
organer er blevet oprettet, skal disse 
offentlige organer have rettigheden der 
henvises til i stk. 1, når de har til opgave at 
forsvare de kollektive interesser for 
erhvervsbrugere eller brugere af 
virksomhedens websted eller med at sikre 
overholdelse af kravene i denne forordning 
i overensstemmelse med den nationale ret i 
den pågældende medlemsstat.

I medlemsstater, hvor sådanne offentlige 
organer er blevet oprettet, skal disse 
offentlige organer have rettigheden, der 
henvises til i stk. 1, og bemyndigelsen til at 
udstede den påkrævede licens til en 
organisation eller forening, når de har til 
opgave at forsvare de kollektive interesser 
for erhvervsbrugere eller brugere af 
virksomhedens websted eller med at sikre 
overholdelse af kravene i denne forordning 
i overensstemmelse med den nationale ret i 
den pågældende medlemsstat.

Medlemsstaterne sikrer, at repræsentative 
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organisationer eller sammenslutninger 
offentliggør årlige aktivitetsrapporter. 
Disse rapporter skal som minimum 
indeholde følgende oplysninger om både 
nationale og grænseoverskridende sager 
til varetagelse af forbrugerinteresser:

a) antallet af anlagte søgsmål og de 
hyppigst fremsatte former for klager

b) antallet (sats eller procentdel) af 
retsafgørelser, hvor erhvervsbrugere eller 
brugere af virksomhedens websted har 
fået medhold

c) antallet (sats eller procentdel) af 
sager til varetagelse af 
forbrugerinteresser, der blev indstillet, og, 
hvis de kendes, årsagerne hertil

d) den gennemsnitlige tid, det har 
taget at afslutte en sag til varetagelse af 
interesser.

Hvis et offentligt organ i en medlemsstat 
udsteder en betinget enhedslicens til en 
organisation eller forening, er det 
pågældende offentlige organ ansvarligt 
for regelmæssigt at føre tilsyn med den 
pågældende organisation eller forenings 
status og adfærd for at sikre, at den 
opfylder kravene i denne artikel. Det 
offentlige organ i medlemsstaten 
tilbagekalder øjeblikkeligt den betingede 
enhedslicens fra organisationer eller 
foreninger, hvis det fastslås, at de ikke 
opfylder kravene i denne artikel.

En organisations eller forenings 
opfyldelse af de i dette stykke omhandlede 
kriterier berører ikke den ret, som en 
retsinstans eller en 
forvaltningsmyndighed har til at 
undersøge, om formålet med den 
godkendte organisation eller forening 
berettiger, at den handler i forbindelse 
med en konkret sag, jf. stk. 1.

2a. Den i stk. 1 omhandlede ret 
berører ikke de rettigheder, der er 
omhandlet i direktiv XXXX/XX/EU 
(henvisning til direktivet om adgang til 
indbringelse af sager til varetagelse af 



AD\1169725DA.docx 53/62 PE628.386v02-00

DA

forbrugernes kollektive interesser og om 
ophævelse af direktiv 2009/22/EF 
(COM(2018)0184)).

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 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.

3a. Medlemsstaterne kan forbyde, at 
private tredjepartsbidragsydere modtager 
nogen direkte eller indirekte økonomisk 
fordel gennem procesproceduren eller 
afgørelsen.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tilskynder til 
udarbejdelse af adfærdskodekser, som 
udbyderne af onlineformidlingstjenester og 
af organisationer og foreninger, som 
repræsenterer dem, skal bidrage til en 
korrekt anvendelse af denne forordning 
under hensyntagen til de forskellige 
sektorers særlige forhold, hvor 
onlineformidlingstjenester leveres, samt de 
specifikke karakteristika for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder.

1. Kommissionen tilskynder til 
udarbejdelse af adfærdskodekser, som 
udbyderne af onlineformidlingstjenester og 
af organisationer og foreninger, som 
repræsenterer dem, samt erhvervsbrugere 
og organisationer og sammenslutninger, 
der repræsenterer dem, og som skal 
bidrage til en korrekt anvendelse af denne 
forordning under hensyntagen til de 
forskellige sektorers særlige forhold, hvor 
onlineformidlingstjenester leveres, samt de 
specifikke karakteristika for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Navnlig skal der i disse 
adfærdskodekser tages hånd om 
interoperabilitet og hindringer for skift og 
dataportabilitet.
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Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a

Kompetente myndigheder og håndhævelse

1. Hver medlemsstat udpeger en 
kompetent myndighed på nationalt plan, 
som har ansvaret for at føre tilsyn med og 
gennemtvinge overholdelse af denne 
forordning, og som har følgende 
beføjelser til:

a) at indlede og gennemføre 
undersøgelser på eget initiativ eller på 
grundlag af en klage

b) at pålægge onlineformidlere og 
udbydere af onlinesøgemaskiner at 
fremlægge alle de oplysninger, der er 
nødvendige for at foretage undersøgelser

c) at træffe en beslutning, hvori den 
konstaterer en overtrædelse af de forbud, 
der er fastsat i denne forordning, og 
kræve, at udbyderen af 
onlineformidlingstjenester eller 
udbyderen af onlinesøgemaskiner bringer 
overtrædelsen til ophør

d) at pålægge udbyderen en bøde. 
Bøden skal være virkningsfuld, stå i 
forhold til overtrædelsens art, varighed og 
grovhed og have afskrækkende virkning 
og

e) at offentliggøre sine beslutninger 
og rapportere om sine aktiviteter i 
henhold til denne forordning.

2. En erhvervsbruger, en bruger af 
virksomhedens websted eller en 
organisation eller forening, som opfylder 
de første tre krav i artikel 12, stk. 2, kan 
indgive en klage til den kompetente 
myndighed i den pågældende 
medlemsstat. Hvis klageren anmoder om 
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det, skal den kompetente myndighed sikre 
fortrolig behandling af klagerens identitet 
og eventuelle andre oplysninger, hvis 
offentliggørelse efter klagerens mening vil 
skade dennes interesser. Klageren skal 
angive, hvilke oplysninger der skal 
behandles fortroligt, i en eventuel 
anmodning om fortrolighed.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder samarbejder 
effektivt med hinanden og yder hinanden 
gensidig bistand i forbindelse med 
undersøgelser, der har en 
grænseoverskridende dimension.

4. Kompetente myndigheder og 
nationale konkurrencemyndigheder, hvis 
disse ikke er sammenfaldende, giver 
hinanden de oplysninger, der er 
nødvendige for at anvende 
bestemmelserne i denne forordning. Hvad 
angår de udvekslede oplysninger, skal den 
modtagende myndighed sikre den samme 
grad af fortrolighed som den afgivende 
myndighed.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13b

Lovvalg og kompetence

I kontrakter, der indgås af 
erhvervsbrugere, som har deres 
sædvanlige opholdssted i en medlemsstat, 
eller i henhold til hvilke kontrakten skal 
opfyldes i en eller flere medlemsstater, 
gælder følgende:

a) den beskyttelse, som denne 
forordning yder erhvervsbrugere, finder 
anvendelse uanset den lovgivning, der 
gælder for andre aspekter ved kontrakten 
efter parternes valg eller på anden måde 
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og

b) medmindre kontrakten omfatter 
bestemmelserne i denne forordning, er 
valget af en kompetent domstol kun 
gyldigt, hvis der vælges en domstol i

i) den medlemsstat, hvor 
erhvervsbrugeren har sit sædvanlige 
opholdssted, eller

ii) en medlemsstat, hvor kontrakten 
skal opfyldes.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 13 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13c

Oplysninger, der kræves af udbydere af 
onlineformidlingstjenester

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
udbydere af onlineformidlingstjenester 
giver alle de oplysninger, der er 
nødvendige, for at de kompetente 
myndigheder kan overvåge og håndhæve 
overholdelsen af bestemmelserne i denne 
forordning, bistå Kommissionen med at 
udarbejde retningslinjer som fastsat i 
artikel 6 og støtte observationscentrets 
rolle i udførelsen af dets opgaver, jf. 
artikel 2 i Kommissionens afgørelse af 26. 
april 2018 om oprettelse af en 
ekspertgruppe for observationscentret for 
onlineplatformøkonomien.

2. Disse oplysningskrav omfatter:

a) de vigtigste parametre for, hvordan 
de tilbud, som forbrugeren præsenteres 
for som følge af dennes søgning, og deres 
relative betydning rangordnes

b) hvorvidt den tredjepart, der 
tilbyder varerne, tjenesteydelserne eller 
det digitale indhold, er en 
erhvervsdrivende eller ej, på grundlag af 
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den pågældende tredjeparts erklæring til 
udbyderen af onlineformidlingstjenester

c) hvorvidt forbrugerrettigheder 
hidrørende fra Unionens 
forbrugerlovgivning gælder for den aftale, 
der indgås, eller ej

d) hvis aftalen indgås med en 
erhvervsdrivende, hvilken 
erhvervsdrivende der er ansvarlig for at 
sikre forbrugerrettigheder hidrørende fra 
Unionens forbrugerlovgivning i 
forbindelse med aftalen. Dette krav 
berører ikke det ansvar, som udbydere af 
onlineformidlingstjenester måtte have 
eller måtte påtage sig med hensyn til 
specifikke elementer i aftalen og

e) hvorvidt og hvordan algoritmer og 
automatisk beslutningstagning blev 
anvendt til at præsentere tilbud eller 
fastsætte priser, herunder personaliserede 
prisfastsættelsesteknikker. 
Medlemsstaterne kan opretholde eller 
indføre yderligere oplysningskrav og 
regler om erstatningskrav for aftaler 
indgået om onlinemarkedspladser i deres 
nationale lovgivning.

3. Virksomhederne afgiver 
oplysningerne, så snart de anmodes 
herom, under overholdelse af de fastsatte 
frister og i den krævede detaljeringsgrad. 
De oplysninger, der anmodes om, skal stå 
i et rimeligt forhold til, hvad opgaven 
kræver. Den kompetente myndighed 
begrunder sin anmodning om 
oplysninger.

4. Oplysninger, der af en kompetent 
myndighed betragtes som fortrolige i 
henhold til EU-regler og nationale regler 
om forretningshemmeligheder eller 
beskyttelse af personoplysninger, 
behandles som fortrolige af de berørte 
kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 61
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Forslag til forordning
Artikel 13 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13d

Regler om erstatningsansvar

Onlineformidlingstjenesten og ikke 
erhvervsbrugeren bør holdes ansvarlig for 
vildledende oplysninger, som 
erhvervsbrugeren har givet til 
onlineformidlingstjenesten, hvis 
erhvervsbrugeren har underrettet 
onlineformidlingstjenesten om 
oplysningernes vildledende art. 
Onlineformidlingstjenesten bør desuden 
holdes ansvarlig, hvis den selv har 
fremsat vildledende udsagn om 
erhvervsbrugeren eller de produkter 
og/eller tjenesteydelser, som 
erhvervsbrugeren tilbyder.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 og 2

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 
andet år foretager Kommissionen en 
evaluering af denne forordning og aflægger 
rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg. Hvor det er relevant, forelægger 
Kommissionen et lovgivningsmæssigt 
forslag om ændring af denne forordning, 
navnlig for at sikre, at målene i stk. 2 
opfyldes.

2. Den første evaluering af denne 
forordning gennemføres, navnlig med 
henblik på at vurdere overholdelsen og 
indvirkningen på 
onlineplatformøkonomien i de 
forpligtelser, der er fastsat i artiklerne 5, 

2. Revisionen i 2 skal mindst omfatte 
vurderingen af:
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6, 7 og 8, og om supplerende regler, 
herunder om håndhævelse af kontrakter, 
kan være nødvendige for at sikre et 
retfærdigt, forudsigeligt, holdbart og 
sikkert onlineerhvervsklima på det indre 
marked.

a) denne forordnings effektivitet, 
herunder tærsklerne i artikel 1, stk. 4-6

b) effektiviteten af eventuelt fastlagte 
adfærdskodekser med henblik på at 
forbedre retfærdigheden og 
gennemsigtigheden

c) behovet for en mere effektiv håndtering 
af potentielt skadelige praksisser i 
handelstransaktioner mellem 
onlinesøgemaskiner og deres 
erhvervsbrugere, navnlig med hensyn til 
de emner, der er identificeret i artikel 2, 
litra b), i Kommissionens afgørelse 
C(2018)2393 om oprettelse af 
ekspertgruppen for observatoriet om 
onlineplatformsøkonomien

d) mulige virkninger af disse potentielt 
skadelige praksisser for forbrugerne

e) behovet for at medtage styresystemer 
under anvendelsesområdet for denne 
forordning

f). behovet for at ajourføre listen over 
urimelig handelspraksis.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den anvendes fra [dato: seks
måneder efter dagen for dens 
offentliggørelse].

2. Den anvendes fra [dato: 12
måneder efter dagen for dens 
offentliggørelse].
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Bilag I (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag I

Urimelig handelspraksis

Vilkår og betingelser betragtes som 
urimelig handelspraksis som omhandlet i 
nærværende forordning, hvis de

– pålægger erhvervsbrugeren at 
bruge udbydere af 
onlineformidlingstjenesters 
hjælpetjenester, herunder 
betalingstjenester, uden mulighed for at 
anvende alternative metoder under 
omstændigheder, hvor dette indebærer en 
væsentlig ulempe for erhvervsbrugeren

– bebyrder erhvervsbrugeren med en 
ensidig ansvarsklausul, som medfører en 
urimelig risikooverførsel

– pålægger aftaleklausuler med 
tilbagevirkende kraft, som kan skade 
erhvervsbrugeren

– bibeholder den retlige beføjelse til 
at bruge erhvervsbrugeres fortrolige 
oplysninger efter udløbet af aftalen 
mellem udbyderen af 
onlineformidlingstjenesten og 
erhvervsbrugeren.

– pålægger erhvervsbrugeren at 
acceptere eneretsklausuler med hensyn til 
valg af lovgivning, som ligger uden for 
Unionens jurisdiktion

– udelukker erhvervsbrugeren fra 
også at bruge en konkurrerende 
onlineformidlingstjeneste.
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