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Ändringsförslag 111
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De digitala tjänsterna, i synnerhet 
de digitala plattformarna, spelar en allt 
viktigare roll i ekonomin, särskilt på den 
inre marknaden, genom att de erbjuder nya 
affärsmöjligheter i EU och underlättar 
handeln över gränserna.

1. De digitala tjänsterna, i synnerhet 
de digitala plattformarna, spelar en allt 
viktigare roll i ekonomin, särskilt på den 
inre marknaden, genom att de erbjuder nya 
affärsmöjligheter i EU och underlättar 
handeln över gränserna. De utgör 
nödvändiga funktioner för den digitala 
ekonomin genom att ge tillgång till 
kritiska infrastrukturer. Dessutom skulle 
de kunna spela en viktig roll för att 
skydda mediefriheten och 
mediepluralismen, bland annat genom att 
sprida nyheter och underlätta den 
offentliga debatten.

Or. en

Ändringsförslag 112
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De digitala tjänsterna, i synnerhet 
de digitala plattformarna, spelar en allt 
viktigare roll i ekonomin, särskilt på den 
inre marknaden, genom att de erbjuder nya 
affärsmöjligheter i EU och underlättar 
handeln över gränserna.

1. De digitala tjänsterna, i synnerhet 
de digitala plattformarna, spelar en allt 
viktigare roll i ekonomin, särskilt på den 
inre marknaden, genom att de erbjuder nya 
affärsmöjligheter i EU och underlättar 
handeln över gränserna, men gynnar även 
konsumenterna genom att ge dem ett 
större urval av produkter och tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 113
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samtidigt har de centrala 
plattformstjänsterna vissa egenskaper som 
kan utnyttjas av leverantörerna. En av 
egenskaperna är extrema stordriftsfördelar, 
som ofta beror på att marginalkostnaderna 
för att lägga till nya företagsanvändare 
eller slutanvändare är så gott som 
obefintliga. Andra egenskaper är mycket 
starka nätverkseffekter, en förmåga att 
koppla samman många företagsanvändare 
med många slutanvändare tack vare de 
centrala plattformstjänsternas mångsidiga 
karaktär, företagsanvändarnas och 
slutanvändarnas starka beroende, 
inlåsningseffekter, avsaknad av 
multihoming för samma ändamål för 
slutanvändarna, vertikal integration och 
datadrivna fördelar. Alla dessa egenskaper 
i kombination med ett otillbörligt beteende 
av tjänsteleverantörerna kan allvarligt 
undergräva öppenheten hos de centrala 
plattformstjänsterna och leda till en mindre 
rättvis affärsförbindelse mellan 
tjänsteleverantörerna och deras 
företagsanvändare och slutanvändare, 
vilket skulle leda till en snabb och 
potentiellt omfattande minskning av 
företagsanvändarnas och slutanvändarnas 
urval, och därmed ge tjänsteleverantörerna 
ställning som ”grindvakter”.

2. Samtidigt har de centrala 
plattformstjänsterna vissa egenskaper som 
kan utnyttjas av leverantörerna. En av 
egenskaperna är extrema stordriftsfördelar, 
som ofta beror på att marginalkostnaderna 
för att lägga till nya företagsanvändare 
eller slutanvändare är så gott som 
obefintliga. Andra egenskaper är mycket 
starka nätverkseffekter, en förmåga att 
koppla samman många företagsanvändare 
med många slutanvändare tack vare de 
centrala plattformstjänsternas mångsidiga 
karaktär, företagsanvändarnas och 
slutanvändarnas starka beroende, 
inlåsningseffekter, avsaknad av 
multihoming för samma ändamål för 
slutanvändarna, vertikal integration och 
datadrivna fördelar. Alla dessa egenskaper 
i kombination med ett otillbörligt beteende 
av tjänsteleverantörerna kan allvarligt 
undergräva öppenheten hos de centrala 
plattformstjänsterna och leda till en mindre 
rättvis affärsförbindelse mellan 
tjänsteleverantörerna och deras 
företagsanvändare och slutanvändare, 
vilket skulle leda till en snabb och 
potentiellt omfattande minskning av 
företagsanvändarnas och slutanvändarnas 
urval samt lägre konsumentskyddsnormer, 
och därmed ge tjänsteleverantörerna 
ställning som ”grindvakter”. 
Slutanvändarna påverkas på liknande sätt 
av grindvakternas otillbörliga metoder 
och deras intressen bör beaktas i de 
skyldigheter som införs inom ramen för 
denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 114
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Det måste finnas ett tydligt och 
öppet utbyte av information mellan 
användaren och tjänsteleverantören så att 
uppgifter som tillhandahålls direkt och 
överförs till tredje part eller används för 
annonsändamål och för att formulera 
individanpassade erbjudanden effektivt 
kan kontrolleras, verifieras och filtreras 
av användaren, av tjänsteleverantörens 
specialiserade tjänster och av en 
myndighet i varje medlemsstat eller på 
europeisk nivå, beroende på vad som är 
tillämpligt.

Or. ro

Ändringsförslag 115
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett litet antal stora leverantörer av 
centrala plattformstjänster med betydande 
ekonomisk styrka har vuxit fram. En typisk 
egenskap är förmågan att koppla samman 
många företagsanvändare med många 
slutanvändare via plattformstjänsterna, 
vilket i sin tur gör det möjligt att utnyttja 
fördelarna, till exempel tillgången till stora 
datamängder, från ett verksamhetsområde i 
ett annat verksamhetsområde. Vissa av 
dessa leverantörer har kontroll över hela 
ekosystem av plattformar i den digitala 
ekonomin och är strukturellt mycket svåra 
att utmana eller konkurrera med för 
befintliga eller nya marknadsaktörer, 

3. Ett litet antal stora leverantörer av 
centrala plattformstjänster med betydande 
ekonomisk styrka har vuxit fram. En typisk 
egenskap är förmågan att koppla samman 
många företagsanvändare med många 
slutanvändare via plattformstjänsterna, 
vilket i sin tur gör det möjligt att utnyttja 
fördelarna, till exempel tillgången till stora 
datamängder, från ett verksamhetsområde i 
ett annat verksamhetsområde. Vissa av 
dessa leverantörer har kontroll över hela 
ekosystem av plattformar i den digitala 
ekonomin och är strukturellt mycket svåra 
att utmana eller konkurrera med för 
befintliga eller nya marknadsaktörer, 
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oavsett hur innovativa och effektiva de är. 
Möjligheten att konkurrera är särskilt 
begränsad på grund av de mycket höga 
inträdes- och utträdeshindren, till exempel 
de höga investeringskostnaderna, som inte 
kan eller inte så lätt kan återfås vid ett 
eventuellt utträde, och avsaknaden av (eller 
den begränsade tillgången till) viktiga 
insatsvaror i den digitala ekonomin, såsom 
data. Till följd av detta ökar sannolikheten 
för att de underliggande marknaderna inte 
fungerar väl, eller snart inte kommer att 
göra det.

oavsett hur innovativa och effektiva de är. 
Möjligheten att konkurrera är särskilt 
begränsad på grund av de mycket höga 
inträdes- och utträdeshindren, till exempel 
de höga investeringskostnaderna, som inte 
kan eller inte så lätt kan återfås vid ett 
eventuellt utträde, och avsaknaden av (eller 
den begränsade tillgången till) viktiga 
insatsvaror i den digitala ekonomin, såsom 
data. Till följd av detta ökar sannolikheten 
för att de underliggande marknaderna inte 
fungerar väl, eller snart inte kommer att 
göra det. Dessutom kommer digitala 
plattformar i åtnjutande av fördelar som 
de inte är berättigade till, i form av system 
för kringgående med avseende på 
betalning av vinstskatter och 
anställningsvillkoren för 
plattformsarbetare, något som ytterligare 
snedvrider konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag 116
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Gemensamma verifierings-, 
övervaknings- och kontrollstandarder bör 
fastställas för grindvakter, i syfte att 
upprätthålla likabehandling på EU-nivå 
och säkerställa lika villkor. 

Or. ro

Ändringsförslag 117
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Uppgifter som samlas in av 
plattformar kan, efter att de har 
anonymiserats och gjorts säkra, i enlighet 
med särskilda transparenta regler, 
överföras till behöriga myndigheter och 
forskningsinstitutioner som endast 
använder denna information för 
allmännyttiga ändamål inom de gränser 
som fastställs i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna och bestämmelserna om 
uppgiftsskydd och rätten till integritet.

Or. ro

Ändringsförslag 118
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De här egenskaperna sammantagna 
kommer sannolikt i många fall leda till 
allvarliga obalanser i förhandlingsstyrkan 
och följaktligen till otillbörliga metoder 
och orättvisa villkor för 
företagsanvändarna och slutanvändarna av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av grindvakterna, vilket 
kommer att få negativ inverkan på priserna, 
kvaliteten, urvalet och innoverandet.

4. De här egenskaperna sammantagna 
kommer sannolikt i många fall leda till 
allvarliga obalanser i förhandlingsstyrkan 
och följaktligen till otillbörliga metoder 
och orättvisa villkor för 
företagsanvändarna och slutanvändarna av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av grindvakterna, vilket 
kommer att få negativ inverkan på priserna, 
kvaliteten, den personliga integriteten, 
säkerhetsstandarderna, finansieringen för 
traditionella utgivare, urvalet och 
innoverandet.

Or. en

Ändringsförslag 119
Christophe Hansen
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Grindvakterna har en betydande 
inverkan på den inre marknaden därigenom 
att de erbjuder ett stort antal 
företagsanvändare nätportar för att nå 
slutanvändarna i hela unionen och på olika 
marknader. Den negativa inverkan av de 
otillbörliga metoderna på den inre 
marknaden och den bristande öppenheten 
hos de centrala plattformstjänsterna, 
inbegripet deras negativa samhälleliga och 
ekonomiska konsekvenser, har föranlett de 
nationella lagstiftarna och de 
sektorsspecifika tillsynsmyndigheterna att 
vidta åtgärder. Ett antal nationella 
lagstiftningslösningar för att helt eller 
delvis ta itu med de otillbörliga metoderna 
och öppenheten hos de digitala tjänsterna 
har redan föreslagits eller antagits. Detta 
har skapat en risk för divergerande 
lagstiftningslösningar med resulterande 
fragmentering av den inre marknaden, och 
därmed en större risk för ökade 
fullgörandekostnader på grund av flera 
uppsättningar nationella rättsliga krav.

6. Grindvakterna har en betydande 
inverkan på den inre marknaden därigenom 
att de erbjuder ett stort antal 
företagsanvändare nätportar för att nå 
slutanvändarna i hela unionen och på olika 
marknader. Den negativa inverkan av de 
otillbörliga metoderna på den inre 
marknaden och den bristande öppenheten 
hos de centrala plattformstjänsterna, 
inbegripet deras negativa samhälleliga och 
ekonomiska konsekvenser, har föranlett de 
nationella lagstiftarna och de 
sektorsspecifika tillsynsmyndigheterna att 
vidta åtgärder. Ett antal nationella 
lagstiftningslösningar för att helt eller 
delvis ta itu med de otillbörliga metoderna 
och öppenheten hos de digitala tjänsterna 
har redan föreslagits eller antagits. Detta 
har skapat divergerande 
lagstiftningslösningar med resulterande 
fragmentering av den inre marknaden, och 
därmed en större risk för ökade 
fullgörandekostnader på grund av flera 
uppsättningar nationella rättsliga krav.

Or. en

Ändringsförslag 120
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Företagsanvändarna och 
slutanvändarna av grindvakternas centrala 
plattformstjänster bör därför garanteras 
lämpliga unionsomfattande 
regleringsmässiga skyddsåtgärder mot 
otillbörligt beteende av grindvakter för att 
underlätta gränsöverskridande 

7. Syftet med denna förordning är 
därför att bidra till att den inre 
marknaden fungerar väl, genom att höja 
nivån på konsumentskyddet och fastställa 
regler som säkerställer öppenhet och 
rättvisa för den digitala sektionen i 
allmänhet, och för företagsanvändare och 
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affärsverksamhet inom unionen och 
därigenom skapa en bättre fungerande inre 
marknad och för att åtgärda befintlig eller 
sannolik ökande fragmentering på de 
specifika områden som omfattas av denna 
förordning. Grindvakterna tenderar att anta 
globala eller åtminstone alleuropeiska 
affärsmodeller och algoritmiska strukturer, 
men de kan tillämpa och har i vissa 
tillämpat olika affärsvillkor och 
affärspraxis i olika medlemsstater, vilket 
riskerar att skapa skillnader i 
konkurrensvillkoren för användarna av 
grindvakternas centrala plattformstjänster, 
till nackdel för integrationen inom den inre 
marknaden.

slutanvändare av centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter i synnerhet. 
Företagsanvändarna och slutanvändarna av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
bör garanteras lämpliga unionsomfattande 
regleringsmässiga skyddsåtgärder mot 
otillbörligt beteende av grindvakter för att 
underlätta gränsöverskridande 
affärsverksamhet inom unionen och 
därigenom skapa en bättre fungerande inre 
marknad och för att åtgärda befintlig eller 
sannolik ökande fragmentering på de 
specifika områden som omfattas av denna 
förordning. Grindvakterna tenderar att anta 
globala eller åtminstone alleuropeiska 
affärsmodeller och algoritmiska strukturer, 
men de kan tillämpa och har i vissa 
tillämpat olika affärsvillkor och 
affärspraxis i olika medlemsstater, vilket 
riskerar att skapa skillnader i 
konkurrensvillkoren för användarna av 
grindvakternas centrala plattformstjänster, 
till nackdel för integrationen inom den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 121
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Företagsanvändarna och 
slutanvändarna av grindvakternas centrala 
plattformstjänster bör därför garanteras 
lämpliga unionsomfattande 
regleringsmässiga skyddsåtgärder mot 
otillbörligt beteende av grindvakter för att 
underlätta gränsöverskridande 
affärsverksamhet inom unionen och 
därigenom skapa en bättre fungerande inre 
marknad och för att åtgärda befintlig eller 
sannolik ökande fragmentering på de 

(7) Företagsanvändarna och 
slutanvändarna av grindvakternas centrala 
plattformstjänster bör därför garanteras 
lämpliga unionsomfattande 
regleringsmässiga skyddsåtgärder mot 
otillbörligt beteende av grindvakter för att 
underlätta gränsöverskridande 
affärsverksamhet inom unionen och 
därigenom skapa en bättre fungerande inre 
marknad och för att åtgärda befintlig eller 
sannolik ökande fragmentering på de 
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specifika områden som omfattas av denna 
förordning. Grindvakterna tenderar att anta 
globala eller åtminstone alleuropeiska 
affärsmodeller och algoritmiska strukturer, 
men de kan tillämpa och har i vissa 
tillämpat olika affärsvillkor och 
affärspraxis i olika medlemsstater, vilket 
riskerar att skapa skillnader i 
konkurrensvillkoren för användarna av 
grindvakternas centrala plattformstjänster, 
till nackdel för integrationen inom den inre 
marknaden.

specifika områden som omfattas av denna 
förordning, med införande av en klausul 
som ger användarna rätt till ersättning i 
situationer där deras rättigheter kränks. 
Grindvakterna tenderar att anta globala 
eller åtminstone alleuropeiska 
affärsmodeller och algoritmiska strukturer, 
men de kan tillämpa och har i vissa 
tillämpat olika affärsvillkor och 
affärspraxis i olika medlemsstater, vilket 
riskerar att skapa skillnader i 
konkurrensvillkoren för användarna av 
grindvakternas centrala plattformstjänster, 
till nackdel för integrationen inom den inre 
marknaden.

Or. ro

Ändringsförslag 122
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Genom en tillnärmning av de olika 
nationella lagarna skulle hindren för 
friheten att tillhandahålla och motta 
tjänster, inbegripet tjänster till 
privatpersoner och mindre företag, 
undanröjas på den inre marknaden. En 
riktad uppsättning harmoniserade bindande 
regler bör därför fastställas på unionsnivå 
för att säkerställa öppna och rättvisa 
digitala marknader med närvaro av 
grindvakter inom den inre marknaden.

8. Genom en tillnärmning av de olika 
nationella lagarna skulle hindren för 
friheten att tillhandahålla och motta 
tjänster, inbegripet tjänster till 
privatpersoner och mindre företag, 
undanröjas på den inre marknaden. En 
riktad uppsättning harmoniserade bindande 
regler bör därför fastställas på unionsnivå 
för att säkerställa öppna, hållbara och 
rättvisa digitala marknader inom den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 123
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Genom en tillnärmning av de olika 
nationella lagarna skulle hindren för 
friheten att tillhandahålla och motta 
tjänster, inbegripet tjänster till 
privatpersoner och mindre företag, 
undanröjas på den inre marknaden. En 
riktad uppsättning harmoniserade bindande 
regler bör därför fastställas på unionsnivå 
för att säkerställa öppna och rättvisa 
digitala marknader med närvaro av 
grindvakter inom den inre marknaden.

8. Genom en tillnärmning av de olika 
nationella lagarna skulle hindren för 
friheten att tillhandahålla och motta 
tjänster, inbegripet tjänster till 
privatpersoner och mindre företag, 
undanröjas på den inre marknaden. En 
riktad uppsättning harmoniserade regler 
bör därför fastställas på unionsnivå för att 
säkerställa öppna och rättvisa digitala 
marknader med närvaro av grindvakter 
inom den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 124
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. En fragmentering av den inre 
marknaden kan endast effektivt undvikas, 
om medlemsstaterna hindras från att 
tillämpa särskilda nationella regler för de 
typer av företag och tjänster som omfattas 
av den här förordningen. Eftersom denna 
förordning syftar till att komplettera 
kontrollen av efterlevnaden av 
konkurrensrätten, bör det samtidigt anges 
att denna förordning inte påverkar 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget, motsvarande nationella 
konkurrensregler och andra nationella 
konkurrensregler om ensidigt agerande 
som grundar sig på en individuell 
bedömning av marknadspositioner och 
marknadsbeteende, inbegripet dess 
sannolika effekter och det förbjudna 
beteendets exakta omfattning, och som ger 
företagen möjlighet att framföra argument 
rörande effektivitet och sakliga skäl för 
beteendet i fråga. Tillämpningen av de 

9. Det finns ingen bestämmelse i 
denna förordning som hindrar 
medlemsstaterna från att införa identiska 
och strängare skyldigheter för företag för 
att främja berättigade allmänintressen, i 
överensstämmelse med unionsrätten. 
Dessa berättigade allmänintressen kan 
bland annat avse att skydda 
konsumenterna, bekämpa illojal 
konkurrens eller skydda frihet och 
pluralism. I synnerhet finns det inget i 
denna förordning som hindrar 
medlemsstaterna från att främja dessa 
berättigade intressen genom att införa 
skyldigheter för företag som har status 
som grindvakt i den mening som avses i 
denna förordning. Eftersom denna 
förordning syftar till att komplettera 
kontrollen av efterlevnaden av 
konkurrensrätten, bör det anges att denna 
förordning inte påverkar tillämpningen av 
artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget, 
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sistnämnda reglerna bör dock inte 
påverka grindvakternas skyldigheter 
enligt denna förordning och en enhetlig 
och effektiv tillämpning av dem på den 
inre marknaden.

motsvarande nationella konkurrensregler 
och andra nationella konkurrensregler om 
ensidigt agerande som grundar sig på en 
individuell bedömning av 
marknadspositioner och 
marknadsbeteende, inbegripet dess 
sannolika effekter och det förbjudna 
beteendets exakta omfattning, och som ger 
företagen möjlighet att framföra argument 
rörande effektivitet och sakliga skäl för 
beteendet i fråga.

Or. fr

Ändringsförslag 125
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. En fragmentering av den inre 
marknaden kan endast effektivt undvikas, 
om medlemsstaterna hindras från att 
tillämpa särskilda nationella regler för de 
typer av företag och tjänster som omfattas 
av den här förordningen. Eftersom denna 
förordning syftar till att komplettera 
kontrollen av efterlevnaden av 
konkurrensrätten, bör det samtidigt anges 
att denna förordning inte påverkar 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget, motsvarande nationella 
konkurrensregler och andra nationella 
konkurrensregler om ensidigt agerande 
som grundar sig på en individuell 
bedömning av marknadspositioner och 
marknadsbeteende, inbegripet dess 
sannolika effekter och det förbjudna 
beteendets exakta omfattning, och som ger 
företagen möjlighet att framföra argument 
rörande effektivitet och sakliga skäl för 
beteendet i fråga. Tillämpningen av de 
sistnämnda reglerna bör dock inte påverka 
grindvakternas skyldigheter enligt denna 
förordning och en enhetlig och effektiv 

9. En fragmentering av den inre 
marknaden kan endast effektivt undvikas, 
om medlemsstaterna hindras från att 
tillämpa särskilda nationella regler för de 
typer av företag och tjänster som omfattas 
av den här förordningen. Eftersom denna 
förordning syftar till att komplettera 
kontrollen av efterlevnaden av 
konkurrensrätten, bör det samtidigt anges 
att denna förordning inte påverkar 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget, motsvarande nationella 
konkurrensregler och andra nationella 
konkurrensregler om ensidigt agerande 
som grundar sig på en individuell 
bedömning av marknadspositioner och 
marknadsbeteende, inbegripet dess 
sannolika effekter och det förbjudna 
beteendets exakta omfattning, och som ger 
företagen möjlighet att framföra argument 
rörande effektivitet och sakliga skäl för 
beteendet i fråga. Tillämpningen av de 
sistnämnda reglerna bör dock inte påverka 
grindvakternas skyldigheter och förbud 
enligt denna förordning och en enhetlig 
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tillämpning av dem på den inre marknaden. och effektiv tillämpning av dem på den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 126
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. En fragmentering av den inre 
marknaden kan endast effektivt undvikas, 
om medlemsstaterna hindras från att 
tillämpa särskilda nationella regler för de 
typer av företag och tjänster som omfattas 
av den här förordningen. Eftersom denna 
förordning syftar till att komplettera 
kontrollen av efterlevnaden av 
konkurrensrätten, bör det samtidigt anges 
att denna förordning inte påverkar 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget, motsvarande nationella 
konkurrensregler och andra nationella 
konkurrensregler om ensidigt agerande 
som grundar sig på en individuell 
bedömning av marknadspositioner och 
marknadsbeteende, inbegripet dess 
sannolika effekter och det förbjudna 
beteendets exakta omfattning, och som ger 
företagen möjlighet att framföra argument 
rörande effektivitet och sakliga skäl för 
beteendet i fråga. Tillämpningen av de 
sistnämnda reglerna bör dock inte påverka 
grindvakternas skyldigheter enligt denna 
förordning och en enhetlig och effektiv 
tillämpning av dem på den inre marknaden.

9. En fragmentering av den inre 
marknaden kan endast effektivt undvikas, 
om medlemsstaterna hindras från att 
tillämpa särskilda nationella regler för de 
typer av tjänster och deras leverantörer 
som omfattas av den här förordningen. 
Eftersom denna förordning syftar till att 
komplettera kontrollen av efterlevnaden av 
konkurrensrätten, bör det samtidigt anges 
att denna förordning inte påverkar 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget, motsvarande nationella 
konkurrensregler och andra nationella 
konkurrensregler om ensidigt agerande 
som grundar sig på en individuell 
bedömning av marknadspositioner och 
marknadsbeteende, inbegripet dess 
sannolika effekter och det förbjudna 
beteendets exakta omfattning, och som ger 
företagen möjlighet att framföra argument 
rörande effektivitet och sakliga skäl för 
beteendet i fråga. Tillämpningen av de 
sistnämnda reglerna bör dock inte påverka 
grindvakternas skyldigheter enligt denna 
förordning och en enhetlig och effektiv 
tillämpning av dem på den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 127
Christophe Hansen



PE696.537v01-00 14/166 AM\1238608SV.docx

SV

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. En fragmentering av den inre 
marknaden kan endast effektivt undvikas, 
om medlemsstaterna hindras från att 
tillämpa särskilda nationella regler för de 
typer av företag och tjänster som omfattas 
av den här förordningen. Eftersom denna 
förordning syftar till att komplettera 
kontrollen av efterlevnaden av 
konkurrensrätten, bör det samtidigt anges 
att denna förordning inte påverkar 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget, motsvarande nationella 
konkurrensregler och andra nationella 
konkurrensregler om ensidigt agerande 
som grundar sig på en individuell 
bedömning av marknadspositioner och 
marknadsbeteende, inbegripet dess 
sannolika effekter och det förbjudna 
beteendets exakta omfattning, och som ger 
företagen möjlighet att framföra argument 
rörande effektivitet och sakliga skäl för 
beteendet i fråga. Tillämpningen av de 
sistnämnda reglerna bör dock inte påverka 
grindvakternas skyldigheter enligt denna 
förordning och en enhetlig och effektiv 
tillämpning av dem på den inre marknaden.

9. En fragmentering av den inre 
marknaden kan endast effektivt undvikas, 
om medlemsstaterna hindras från att 
tillämpa nationella regler inom ramen för 
den här förordningen. Eftersom denna 
förordning syftar till att komplettera 
kontrollen av efterlevnaden av 
konkurrensrätten, bör det samtidigt anges 
att denna förordning inte påverkar 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget, motsvarande nationella 
konkurrensregler och andra nationella 
konkurrensregler om ensidigt agerande i ett 
uteslutande nationellt sammanhang som 
grundar sig på en individuell bedömning av 
marknadspositioner och 
marknadsbeteende, inbegripet dess 
sannolika effekter och det förbjudna 
beteendets exakta omfattning, och som ger 
företagen möjlighet att framföra argument 
rörande effektivitet och sakliga skäl för 
beteendet i fråga. Tillämpningen av de 
sistnämnda reglerna bör dock inte påverka 
grindvakternas skyldigheter enligt denna 
förordning och en enhetlig och effektiv 
tillämpning av dem på den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 128
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Artiklarna 101 och 102 i EUF-
fördraget och motsvarande nationella 
konkurrensregler om 
konkurrensbegränsande multilateralt och 
ensidigt beteende och 

10. Artiklarna 101 och 102 i EUF-
fördraget och motsvarande nationella 
konkurrensregler om 
konkurrensbegränsande multilateralt och 
ensidigt beteende och 
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koncentrationskontroll syftar till att skydda 
konkurrensen på marknaden mot 
snedvridning. Syftet med denna förordning 
kompletterar, men skiljer sig från, syftet att 
skydda konkurrensen mot snedvridning på 
marknaden såsom den definieras i 
konkurrensrättslig mening, nämligen att 
säkerställa att de marknader där det finns 
grindvakter är och förblir öppna och 
rättvisa, oberoende av de faktiska, 
sannolika eller förmodade effekterna på 
konkurrensen på en viss marknad till följd 
av beteendet hos en viss grindvakt som 
omfattas av denna förordning. Syftet med 
denna förordning är därför att skydda ett 
annat rättsligt intresse än de reglerna och 
bör inte påverka tillämpningen av dem.

koncentrationskontroll syftar till att skydda 
konkurrensen på marknaden mot 
snedvridning. Syftet med denna förordning 
kompletterar, men skiljer sig från, syftet att 
skydda konkurrensen mot snedvridning på 
marknaden såsom den definieras i 
konkurrensrättslig mening, nämligen att 
säkerställa att de marknader där det finns 
grindvakter är och förblir öppna och 
rättvisa, och skydda företagsanvändares 
och slutanvändares respektive rättigheter, 
oberoende av de faktiska, sannolika eller 
förmodade effekterna på konkurrensen på 
en viss marknad till följd av beteendet hos 
en viss grindvakt som omfattas av denna 
förordning. Syftet med denna förordning är 
därför att skydda ett annat rättsligt intresse 
än de reglerna och bör inte påverka 
tillämpningen av dem.

Or. en

Ändringsförslag 129
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Artiklarna 101 och 102 i EUF-
fördraget och motsvarande nationella 
konkurrensregler om 
konkurrensbegränsande multilateralt och 
ensidigt beteende och 
koncentrationskontroll syftar till att skydda 
konkurrensen på marknaden mot 
snedvridning. Syftet med denna förordning 
kompletterar, men skiljer sig från, syftet att 
skydda konkurrensen mot snedvridning på 
marknaden såsom den definieras i 
konkurrensrättslig mening, nämligen att 
säkerställa att de marknader där det finns 
grindvakter är och förblir öppna och 
rättvisa, oberoende av de faktiska, 
sannolika eller förmodade effekterna på 

10. Artiklarna 101 och 102 i EUF-
fördraget och motsvarande nationella 
konkurrensregler om 
konkurrensbegränsande multilateralt och 
ensidigt beteende och 
koncentrationskontroll syftar till att skydda 
konkurrensen på marknaden mot 
snedvridning. Syftet med denna förordning 
kompletterar, men skiljer sig från, syftet att 
skydda konkurrensen mot snedvridning på 
marknaden såsom den definieras i 
konkurrensrättslig mening, nämligen att 
säkerställa att de marknader där det finns 
grindvakter är och förblir öppna och 
rättvisa, oberoende av de faktiska, 
sannolika eller förmodade effekterna på 
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konkurrensen på en viss marknad till följd 
av beteendet hos en viss grindvakt som 
omfattas av denna förordning. Syftet med 
denna förordning är därför att skydda ett 
annat rättsligt intresse än de reglerna och 
bör inte påverka tillämpningen av dem.

konkurrensen på en viss marknad till följd 
av beteendet hos en viss grindvakt som 
omfattas av denna förordning. Syftet med 
denna förordning är därför att skydda ett 
annat rättsligt intresse än de reglerna och 
komplettera tillämpningen av dem.

Or. en

Ändringsförslag 130
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Det bör finnas tydliga rättsliga 
begränsningar för systematiska 
koncentrationer och förvärv för att 
förhindra skadliga uppköp där stora 
företag köper uppstartsföretag och 
expanderande företag för att undanröja 
eventuell konkurrens. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt större 
sektorer som digitaliseras i snabbare takt, 
såsom hälso- och sjukvårds-, utbildnings-, 
försvars-, transport- och 
finanssektorerna.

Or. ro

Ändringsförslag 131
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Denna förordning bör också 
komplettera, utan att påverka tillämpningen 
av, de bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av tjänster 

11. Denna förordning bör också 
komplettera, utan att påverka tillämpningen 
av, de bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av tjänster 
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som omfattas av denna förordning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2019/115026, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) xx/xx/EU 
[rättsakt om digitala tjänster]27, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2016/67928, Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2019/79029, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/236630 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/13/EU31 samt 
nationella bestämmelser som syftar till att 
genomdriva eller, i förekommande fall, 
genomföra den unionslagstiftningen.

som omfattas av denna förordning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2019/115026, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) xx/xx/EU 
[rättsakt om digitala tjänster]27, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2016/67928, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/58/EG28a, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/79029, Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/236630 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU31 samt nationella 
bestämmelser som syftar till att 
genomdriva eller, i förekommande fall, 
genomföra den unionslagstiftningen. 
Denna förordning preciserar eller ersätter 
inte någon av skyldigheterna för centrala 
plattformstjänster enligt förordning (EU) 
2016/679 och direktiv 2002/58/EG.

_________________ _________________
26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 
186, 11.7.2019, s. 57).

26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 
186, 11.7.2019, s. 57).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).
28a Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk 
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kommunikation).
29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
den digitala inre marknaden och om 
ändring av direktiven 96/9/EG och 
2001/29/ (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
den digitala inre marknaden och om 
ändring av direktiven 96/9/EG och 
2001/29/ (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 
om betaltjänster på den inre marknaden, 
om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG och 2013/36/EU samt 
förordning (EU) nr 1093/2010 och om 
upphävande av direktiv 2007/64/EG 
(EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 
om betaltjänster på den inre marknaden, 
om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG och 2013/36/EU samt 
förordning (EU) nr 1093/2010 och om 
upphävande av direktiv 2007/64/EG 
(EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 
15.4.2010, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 
15.4.2010, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 132
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Denna förordning bör också 
komplettera, utan att påverka tillämpningen 
av, de bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av tjänster 
som omfattas av denna förordning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2019/115026, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) xx/xx/EU 
[rättsakt om digitala tjänster]27, 
Europaparlamentets och rådets förordning 

11. Denna förordning bör också 
komplettera, utan att påverka tillämpningen 
av, de bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av tjänster 
som omfattas av denna förordning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2019/115026, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) xx/xx/EU 
[rättsakt om digitala tjänster]27, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
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(EU) nr 2016/67928, Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2019/79029, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/236630 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/13/EU31 samt 
nationella bestämmelser som syftar till att 
genomdriva eller, i förekommande fall, 
genomföra den unionslagstiftningen.

(EU) nr 2016/67928, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/58/EG28a, 
2002/58/EG, Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2019/79029, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/236630 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/13/EU31 samt 
nationella bestämmelser som syftar till att 
genomdriva eller, i förekommande fall, 
genomföra den unionslagstiftningen.

_________________ _________________
26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 
186, 11.7.2019, s. 57).

26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 
186, 11.7.2019, s. 57).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).
28a Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk 
kommunikation).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
den digitala inre marknaden och om 
ändring av direktiven 96/9/EG och 
2001/29/ (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
den digitala inre marknaden och om 
ändring av direktiven 96/9/EG och 
2001/29/ (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 
om betaltjänster på den inre marknaden, 

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 
om betaltjänster på den inre marknaden, 
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om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG och 2013/36/EU samt 
förordning (EU) nr 1093/2010 och om 
upphävande av direktiv 2007/64/EG 
(EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG och 2013/36/EU samt 
förordning (EU) nr 1093/2010 och om 
upphävande av direktiv 2007/64/EG 
(EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 
15.4.2010, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 
15.4.2010, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 133
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Bristande öppenhet och orättvisa 
metoder inom den digitala sektorn är 
vanligare och mer uttalade för vissa 
digitala tjänster än för andra. Detta gäller 
särskilt utbredda och allmänt använda 
digitala tjänster som oftast utgör direkt 
mellanliggande led mellan 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där funktioner som extrema 
stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom dessa tjänsters 
flersidighet, inlåsningseffekter, avsaknad 
av multihoming eller vertikal integration är 
vanligast. Ofta finns det bara en enda eller 
ett litet fåtal leverantörer av de digitala 
tjänsterna. Dessa leverantörer av centrala 
plattformstjänster har oftast blivit 
grindvakter för företagsanvändare och 
slutanvändare, vilket haft långtgående 
effekter, eftersom det gjort det möjligt att 

(12) Bristande konkurrensmöjligheter 
och otillbörliga metoder inom den digitala 
sektorn är vanligare och mer uttalade inom 
vissa digitala tjänster än andra. Detta gäller 
särskilt utbredda och allmänt använda 
digitala tjänster som oftast utgör direkt 
mellanliggande led mellan 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där funktioner som extrema 
stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom dessa tjänsters 
flersidighet, inlåsningseffekter, avsaknad 
av multihoming eller vertikal integration är 
vanligast. Ofta finns det bara en enda eller 
ett litet fåtal leverantörer av de digitala 
tjänsterna. Dessa leverantörer av centrala 
plattformstjänster har oftast blivit 
grindvakter för företagsanvändare och 
slutanvändare, vilket haft långtgående 
effekter, eftersom det gjort det möjligt att 
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enkelt fastställa de affärsmässiga villkoren 
på ett ensidigt och för företagsanvändarna 
och slutanvändarna skadligt sätt. Därför är 
det nödvändigt att endast fokusera på de 
digitala tjänster som används mest av 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där, på grundval av rådande 
marknadsvillkor, problemen med bristande 
öppenhet och orättvisa metoder från 
grindvakternas sida är mer uppenbara och 
akuta ur ett inremarknadsperspektiv.

enkelt fastställa de affärsmässiga villkoren 
på ett ensidigt och för företagsanvändarna 
och slutanvändarna skadligt sätt, särskilt 
inom bank- och hälsovårdssektorn. Därför 
är det nödvändigt att endast fokusera på de 
digitala tjänster som används mest av 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där, på grundval av rådande 
marknadsvillkor, problemen med bristande 
öppenhet och orättvisa metoder från 
grindvakternas sida är mer uppenbara och 
akuta ur ett inremarknadsperspektiv.

Or. ro

Ändringsförslag 134
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Bristande öppenhet och orättvisa 
metoder inom den digitala sektorn är 
vanligare och mer uttalade för vissa 
digitala tjänster än för andra. Detta gäller 
särskilt utbredda och allmänt använda 
digitala tjänster som oftast utgör direkt 
mellanliggande led mellan 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där funktioner som extrema 
stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom dessa tjänsters 
flersidighet, inlåsningseffekter, avsaknad 
av multihoming eller vertikal integration är 
vanligast. Ofta finns det bara en enda eller 
ett litet fåtal leverantörer av de digitala 
tjänsterna. Dessa leverantörer av centrala 
plattformstjänster har oftast blivit 
grindvakter för företagsanvändare och 
slutanvändare, vilket haft långtgående 
effekter, eftersom det gjort det möjligt att 
enkelt fastställa de affärsmässiga villkoren 

12. Bristande öppenhet och orättvisa 
metoder inom den digitala sektorn är 
vanligare och mer uttalade för vissa 
digitala tjänster än för andra. Detta gäller 
särskilt utbredda och allmänt använda 
digitala tjänster som oftast utgör direkt 
mellanliggande led mellan 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där funktioner som extrema 
stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom dessa tjänsters 
flersidighet, inlåsningseffekter, avsaknad 
av multihoming eller vertikal integration är 
vanligast. Ofta finns det bara en enda eller 
ett litet fåtal leverantörer av de digitala 
tjänsterna. Dessa leverantörer av centrala 
plattformstjänster har oftast blivit 
grindvakter för företagsanvändare och 
slutanvändare, vilket haft långtgående 
effekter, eftersom det gjort det möjligt att 
enkelt fastställa de affärsmässiga villkoren 
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på ett ensidigt och för företagsanvändarna 
och slutanvändarna skadligt sätt. Därför är 
det nödvändigt att endast fokusera på de 
digitala tjänster som används mest av 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där, på grundval av rådande 
marknadsvillkor, problemen med bristande 
öppenhet och orättvisa metoder från 
grindvakternas sida är mer uppenbara och 
akuta ur ett inremarknadsperspektiv.

på ett ensidigt och för företagsanvändarna 
och slutanvändarna skadligt sätt. Därför är 
det nödvändigt att fokusera på alla de 
digitala tjänster som används mest av 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där, på grundval av rådande 
marknadsvillkor, problemen med bristande 
öppenhet och orättvisa metoder från 
grindvakternas sida är akuta ur ett 
inremarknadsperspektiv.

Or. en

Ändringsförslag 135
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster och 
webbannonseringstjänster kapacitet att 
påverka ett stort antal slutanvändare och 
företag, vilket innebär en risk för 
otillbörliga affärsmetoder. De bör därför 
ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sociala nätverk, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, webbläsare, 
webbannonseringstjänster, molnbaserade 
datortjänster, mobila betaltjänster, digitala 
röstassistenter, plattformar som använder 
integrerad röstassistentsteknik, 
videodelningsplattformar och 
efterfrågestyrda audiovisuella 
medietjänster och audiomedietjänster 
kapacitet att påverka ett stort antal 
slutanvändare och företag, vilket innebär 
en risk för otillbörliga affärsmetoder. De 
bör därför ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
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plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

_________________ _________________
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 136
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster och webbannonseringstjänster 
kapacitet att påverka ett stort antal 
slutanvändare och företag, vilket innebär 
en risk för otillbörliga affärsmetoder. De 
bör därför ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster, däribland molntjänster 
företag till företag, och 
webbannonseringstjänster, inbyggda 
digitala tjänster i fordon, webbläsare, 
röstassistenter, smart-tv-tjänster samt 
delningsekonomitjänster kapacitet att 
påverka ett stort antal slutanvändare och 
företag, vilket innebär en risk för 
otillbörliga affärsmetoder. De bör därför 
ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
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bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

_________________ _________________
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 137
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster och webbannonseringstjänster 
kapacitet att påverka ett stort antal 
slutanvändare och företag, vilket innebär 
en risk för otillbörliga affärsmetoder. De 
bör därför ingå i definitionen av centrala 

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem (som inbegriper digitala 
röstassistenter, smart-tv och 
infotainmentsystem i bilar), sociala 
nätverk, videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster, webbläsare och 
webbannonseringstjänster kapacitet att 
påverka ett stort antal slutanvändare och 
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plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

företag, vilket innebär en risk för 
otillbörliga affärsmetoder. De bör därför 
ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

_________________ _________________
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 138
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
webbläsare, operativsystem, sociala 
nätverk, videodelningsplattformar, 
strömningstjänster, nummeroberoende 
interpersonella kommunikationstjänster, 



PE696.537v01-00 26/166 AM\1238608SV.docx

SV

datortjänster och webbannonseringstjänster 
kapacitet att påverka ett stort antal 
slutanvändare och företag, vilket innebär 
en risk för otillbörliga affärsmetoder. De 
bör därför ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

molnbaserade datortjänster, röststyrda 
virtuella assistenter och 
webbannonseringstjänster kapacitet att 
påverka ett stort antal slutanvändare och 
företag, vilket innebär en risk för 
otillbörliga affärsmetoder. De bör därför 
ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

_________________ _________________
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 139
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
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operativsystem, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster och webbannonseringstjänster 
kapacitet att påverka ett stort antal 
slutanvändare och företag, vilket innebär 
en risk för otillbörliga affärsmetoder. De 
bör därför ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

operativsystem, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster, virtuella assistenter och 
webbannonseringstjänster kapacitet att 
påverka ett stort antal slutanvändare och 
företag, vilket innebär en risk för 
otillbörliga affärsmetoder. De bör därför 
ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

_________________ _________________
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 140
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. När grindvakten tillhandahåller 
flera centrala plattformstjänster bör det 
finnas möjlighet till separat autentisering, 
t.ex. skapandet av ett särskilt 
användarkonto för varje central 
plattformstjänst. Företagsanvändarnas 
eller slutanvändarnas konton måste inte 
nödvändigtvis kunna delas och länkas.

Or. fr

Ändringsförslag 141
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. Grindvakterna får tillsammans 
med sina grundläggande tjänster och utan 
åtskillnad för en genomsnittlig användare 
även tillhandahålla andra sidotjänster 
som riktas till slutanvändarna. Sådana 
sidotjänster kan konkurrera med 
yrkesmässiga användare av den 
grundläggande plattformstjänsten och i 
stor utsträckning bidra till obalansen på 
en viss marknad samt i slutändan öka 
grindvaktens makt på ett orättvist sätt, 
däribland i förhållande till grindvaktens 
affärspartner, exempelvis leverantörer av 
varor eller tjänster, som är beroende av 
denna sidotjänst. För att förhindra att 
grindvakter på orättvist sätt gynnas av 
fördelarna från tillhandahållandet av 
sidotjänster bör sådana sidotjänster också 
vara föremål för de skyldigheter som 
gäller för de centrala 
plattformstjänsterna.

Or. fr
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Ändringsförslag 142
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Det faktum att en digital tjänst 
klassificeras som en central 
plattformstjänst mot bakgrund av att den är 
utbredd och allmänt använd och av dess 
betydelse för att koppla samman 
företagsanvändare och slutanvändare ger 
inte i sig upphov till tillräckligt allvarliga 
problem med öppenhet och orättvisa 
metoder. Det är endast när en central 
plattformstjänst utgör en viktig nätportar 
och drivs av en leverantör med betydande 
inverkan på den inre marknaden och en fast 
förankrad och varaktig ställning, eller av en 
leverantör som förutses ha en sådan 
ställning inom en snar framtid, som sådana 
problem uppstår. Följaktligen bör den 
riktade uppsättning harmoniserade regler 
som fastställs i denna förordning endast 
tillämpas på företag som betecknas på 
grundval av dessa tre objektiva kriterier, 
och de bör endast tillämpas på de av deras 
centrala plattformstjänster som enskilt 
utgör en viktig nätport för 
företagsanvändarna för att nå 
slutanvändarna.

15. Det faktum att en digital tjänst 
klassificeras som en central 
plattformstjänst mot bakgrund av att den är 
utbredd och allmänt använd och av dess 
betydelse för att koppla samman 
företagsanvändare och slutanvändare ger 
inte i sig upphov till tillräckligt allvarliga 
problem med öppenhet och orättvisa 
metoder. Det är endast när en central 
plattformstjänst utgör en viktig nätport och 
drivs av en leverantör med betydande 
inverkan på den inre marknaden och en fast 
förankrad och varaktig ställning, eller av en 
leverantör som förutses ha en sådan 
ställning inom en snar framtid, och 
omfattas av en marknadsundersökning 
eller en bedömning genomförd av 
kommissionen baserad på en anmälan 
som lämnats in i enlighet med artikel 12, 
som sådana problem uppstår. Följaktligen 
bör den riktade uppsättning harmoniserade 
regler som fastställs i denna förordning 
endast tillämpas på företag som betecknas 
på grundval av dessa tre objektiva kriterier, 
och de bör endast tillämpas på de av deras 
centrala plattformstjänster som enskilt 
utgör en viktig nätport för 
företagsanvändarna för att nå 
slutanvändarna.

Or. en

Ändringsförslag 143
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Det faktum att en digital tjänst 
klassificeras som en central 
plattformstjänst mot bakgrund av att den är 
utbredd och allmänt använd och av dess 
betydelse för att koppla samman 
företagsanvändare och slutanvändare ger 
inte i sig upphov till tillräckligt allvarliga 
problem med öppenhet och orättvisa 
metoder. Det är endast när en central 
plattformstjänst utgör en viktig nätportar 
och drivs av en leverantör med betydande 
inverkan på den inre marknaden och en fast 
förankrad och varaktig ställning, eller av en 
leverantör som förutses ha en sådan 
ställning inom en snar framtid, som sådana 
problem uppstår. Följaktligen bör den 
riktade uppsättning harmoniserade regler 
som fastställs i denna förordning endast 
tillämpas på företag som betecknas på 
grundval av dessa tre objektiva kriterier, 
och de bör endast tillämpas på de av deras 
centrala plattformstjänster som enskilt 
utgör en viktig nätport för 
företagsanvändarna för att nå 
slutanvändarna.

15. Det faktum att en digital tjänst 
klassificeras som en central 
plattformstjänst mot bakgrund av att den är 
utbredd och allmänt använd och av dess 
betydelse för att koppla samman 
företagsanvändare och slutanvändare ger 
inte i sig upphov till tillräckligt allvarliga 
problem med öppenhet och orättvisa 
metoder. Det är endast när en central 
plattformstjänst utgör en viktig nätportar 
och drivs av en leverantör med betydande 
inverkan på den inre marknaden och en fast 
förankrad och varaktig ställning, eller av en 
leverantör som förutses ha en sådan 
ställning inom en snar framtid, som sådana 
problem uppstår. Följaktligen bör den 
riktade uppsättning harmoniserade regler 
som fastställs i denna förordning tillämpas 
på företag som betecknas på grundval av 
två av dessa tre objektiva kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 144
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Det faktum att en digital tjänst 
klassificeras som en central 
plattformstjänst mot bakgrund av att den är 
utbredd och allmänt använd och av dess 
betydelse för att koppla samman 
företagsanvändare och slutanvändare ger 
inte i sig upphov till tillräckligt allvarliga 
problem med öppenhet och orättvisa 
metoder. Det är endast när en central 

15. Det faktum att en digital tjänst 
klassificeras som en central 
plattformstjänst mot bakgrund av att den är 
utbredd och allmänt använd och av dess 
betydelse för att koppla samman 
företagsanvändare och slutanvändare ger 
inte i sig upphov till tillräckligt allvarliga 
problem med öppenhet och orättvisa 
metoder. Det är endast när en central 
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plattformstjänst utgör en viktig nätportar 
och drivs av en leverantör med betydande 
inverkan på den inre marknaden och en fast 
förankrad och varaktig ställning, eller av en 
leverantör som förutses ha en sådan 
ställning inom en snar framtid, som sådana 
problem uppstår. Följaktligen bör den 
riktade uppsättning harmoniserade regler 
som fastställs i denna förordning endast 
tillämpas på företag som betecknas på 
grundval av dessa tre objektiva kriterier, 
och de bör endast tillämpas på de av deras 
centrala plattformstjänster som enskilt 
utgör en viktig nätport för 
företagsanvändarna för att nå 
slutanvändarna.

plattformstjänst utgör en viktig nätportar 
och drivs av en leverantör med betydande 
inverkan på den inre marknaden och en fast 
förankrad och varaktig ställning, eller av en 
leverantör som förutses ha en sådan 
ställning inom en snar framtid, som sådana 
problem uppstår. Följaktligen bör den 
riktade uppsättning harmoniserade regler 
som fastställs i denna förordning endast 
tillämpas på företag som uppfyller dessa 
tre objektiva kriterier eller betecknas på 
grundval av dem, och de bör endast 
tillämpas på de av deras centrala 
plattformstjänster som enskilt utgör en 
viktig nätport för företagsanvändarna för 
att nå slutanvändarna.

Or. en

Ändringsförslag 145
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Det faktum att en digital tjänst 
klassificeras som en central 
plattformstjänst mot bakgrund av att den är 
utbredd och allmänt använd och av dess 
betydelse för att koppla samman 
företagsanvändare och slutanvändare ger 
inte i sig upphov till tillräckligt allvarliga 
problem med öppenhet och orättvisa 
metoder. Det är endast när en central 
plattformstjänst utgör en viktig nätportar 
och drivs av en leverantör med betydande 
inverkan på den inre marknaden och en fast 
förankrad och varaktig ställning, eller av en 
leverantör som förutses ha en sådan 
ställning inom en snar framtid, som sådana 
problem uppstår. Följaktligen bör den 
riktade uppsättning harmoniserade regler 
som fastställs i denna förordning endast 
tillämpas på företag som betecknas på 
grundval av dessa tre objektiva kriterier, 

15. Det faktum att en digital tjänst 
klassificeras som en central 
plattformstjänst mot bakgrund av att den är 
utbredd och allmänt använd och av dess 
betydelse för att koppla samman 
företagsanvändare och slutanvändare ger 
inte i sig upphov till tillräckligt allvarliga 
problem med öppenhet och orättvisa 
metoder. Det är endast när en central 
plattformstjänst utgör en viktig nätportar 
och drivs av en leverantör med betydande 
inverkan på den inre marknaden och en fast 
förankrad och varaktig ställning, eller av en 
leverantör som förutses ha en sådan 
ställning inom en snar framtid, som sådana 
problem uppstår. Följaktligen bör den 
riktade uppsättning harmoniserade regler 
som fastställs i denna förordning endast 
tillämpas på leverantörer av centrala 
plattformstjänster som betecknas på 
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och de bör endast tillämpas på de av deras 
centrala plattformstjänster som enskilt 
utgör en viktig nätport för 
företagsanvändarna för att nå 
slutanvändarna.

grundval av dessa tre objektiva kriterier, 
och de bör endast tillämpas på de av deras 
centrala plattformstjänster som enskilt 
utgör en viktig nätport för 
företagsanvändarna för att nå 
slutanvändarna.

Or. en

Ändringsförslag 146
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. För att säkerställa en effektiv 
tillämpning av den här förordningen på de 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
som har största sannolikhet att uppfylla 
dessa objektiva krav, och där otillbörligt 
beteende som minskar öppenheten är 
vanligast och får störst inverkan, bör 
kommissionen ha möjlighet att direkt 
beteckna som grindvakter de leverantörer 
av centrala plattformstjänster som 
uppfyller vissa kvantitativa tröskelvärden. 
Sådana företag bör under alla 
omständigheter omfattas av ett snabbt 
förfarande för betecknande som bör inledas 
när denna förordning träder i kraft.

16. För att säkerställa en effektiv 
tillämpning av den här förordningen på de 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
som har största sannolikhet att uppfylla 
dessa objektiva krav, och där otillbörligt 
beteende som minskar öppenheten är 
vanligast och får störst inverkan, bör 
kommissionen ha möjlighet att direkt 
beteckna som grindvakter de leverantörer 
av centrala plattformstjänster som 
uppfyller vissa kvantitativa tröskelvärden. 
Sådana leverantörer av centrala 
plattformstjänster bör under alla 
omständigheter omfattas av ett snabbt 
förfarande för betecknande som bör inledas 
när denna förordning träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 147
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. För att säkerställa en effektiv 16. För att säkerställa en effektiv 
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tillämpning av den här förordningen på de 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
som har största sannolikhet att uppfylla 
dessa objektiva krav, och där otillbörligt 
beteende som minskar öppenheten är 
vanligast och får störst inverkan, bör 
kommissionen ha möjlighet att direkt 
beteckna som grindvakter de leverantörer 
av centrala plattformstjänster som 
uppfyller vissa kvantitativa tröskelvärden. 
Sådana företag bör under alla 
omständigheter omfattas av ett snabbt 
förfarande för betecknande som bör 
inledas när denna förordning träder i 
kraft.

tillämpning av den här förordningen på de 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
som har största sannolikhet att uppfylla 
dessa objektiva krav, och där otillbörligt 
beteende som minskar öppenheten är 
vanligast och får störst inverkan, bör de 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
som uppfyller vissa kvantitativa 
tröskelvärden automatiskt anses vara 
grindvakter. Eftersom de kvantitativa 
tröskelvärdena är objektiva krav krävs 
inget ytterligare betecknande från 
kommissionens sida.

Or. en

Ändringsförslag 148
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. En mycket stor omsättning i 
unionen och tillhandahållande av en 
central plattformstjänst i minst tre 
medlemsstater utgör övertygande 
indikationer på att leverantören av en 
central plattformstjänst har en betydande 
inverkan på den inre marknaden. Detta 
gäller även när en leverantör av en 
central plattformstjänst i minst tre 
medlemsstater har ett mycket högt 
börsvärde eller motsvarande skäligt 
marknadsvärde. Därför bör en leverantör 
av en central plattformstjänst antas ha en 
betydande inverkan på den inre 
marknaden, om leverantören 
tillhandahåller en central plattformstjänst 
i minst tre medlemsstater och antingen 
dess koncernomsättning inom EES är lika 
med eller överstiger ett specifikt, högt 
tröskelvärde eller gruppens börsvärde är 
lika med eller överstiger ett visst högt 

17. En mycket stor omsättning i 
unionen utgör en övertygande indikation 
på att leverantören av en central 
plattformstjänst har en betydande inverkan 
på den inre marknaden eller på en 
betydande sektor av den. Därför bör en 
leverantör av en central plattformstjänst 
antas ha en betydande inverkan på den inre 
marknaden eller på en betydande sektor av 
den, om antingen dess koncernomsättning 
inom EES är lika med eller överstiger ett 
specifikt, högt tröskelvärde eller gruppens 
börsvärde är lika med eller överstiger ett 
visst högt absolut värde. För de 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
som tillhör företag som inte är 
börsnoterade bör det motsvarande skäliga 
marknadsvärdet över ett visst, högt absolut 
värde anges. Kommissionen bör använda 
sin befogenhet att anta delegerade akter för 
att utveckla en objektiv metod för att 
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absolut värde. För de leverantörer av 
centrala plattformstjänster som tillhör 
företag som inte är börsnoterade bör det 
motsvarande skäliga marknadsvärdet över 
ett visst, högt absolut värde anges. 
Kommissionen bör använda sin befogenhet 
att anta delegerade akter för att utveckla en 
objektiv metod för att beräkna det här 
värdet. En hög koncernomsättning inom 
EES i kombination med tröskelvärdet för 
användare i unionen av centrala 
plattformstjänster återspeglar en relativt 
stark förmåga att monetarisera de här 
användarna. Ett högt börsvärde i 
förhållande till samma tröskelvärde för 
antalet användare i unionen återspeglar en 
relativt betydande potential att 
monetarisera dessa användare inom den 
närmaste framtiden. Den här 
monetariseringspotentialen återspeglar i sin 
tur i princip de berörda företagens ställning 
vid nätporten. Båda indikatorerna 
återspeglar dessutom deras finansiella 
kapacitet, inbegripet deras förmåga att 
utnyttja sin tillgång till finansmarknaderna 
för att stärka sin ställning. Detta kan till 
exempel inträffa när den här överlägsna 
tillgången används för att förvärva andra 
företag, en förmåga som i sin tur visat sig 
ha möjliga negativa effekter på 
innovationen. Börsvärdet kan också 
avspegla de berörda leverantörernas 
förväntade framtida ställning och effekter 
på den inre marknaden, trots att deras 
nuvarande omsättning kan vara relativt låg. 
Börsvärdet kan baseras på en nivå som 
återspeglar det genomsnittliga börsvärdet 
av de största börsnoterade företagen i 
unionen under en lämplig period.

beräkna det här värdet. En hög 
koncernomsättning inom EES i 
kombination med tröskelvärdet för 
användare i unionen av centrala 
plattformstjänster återspeglar en relativt 
stark förmåga att monetarisera de här 
användarna. Ett högt börsvärde i 
förhållande till samma tröskelvärde för 
antalet användare i unionen återspeglar en 
relativt betydande potential att 
monetarisera dessa användare inom den 
närmaste framtiden. Den här 
monetariseringspotentialen återspeglar i sin 
tur i princip de berörda företagens ställning 
vid nätporten. Båda indikatorerna 
återspeglar dessutom deras finansiella 
kapacitet, inbegripet deras förmåga att 
utnyttja sin tillgång till finansmarknaderna 
för att stärka sin ställning. Detta kan till 
exempel inträffa när den här överlägsna 
tillgången används för att förvärva andra 
företag, en förmåga som i sin tur visat sig 
ha möjliga negativa effekter på 
innovationen. Börsvärdet kan också 
avspegla de berörda leverantörernas 
förväntade framtida ställning och effekter 
på den inre marknaden, trots att deras 
nuvarande omsättning kan vara relativt låg. 
Börsvärdet kan baseras på en nivå som 
återspeglar det genomsnittliga börsvärdet 
av de största börsnoterade företagen i 
unionen under en lämplig period.

Or. en

Ändringsförslag 149
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. En mycket stor omsättning i 
unionen och tillhandahållande av en central 
plattformstjänst i minst tre medlemsstater 
utgör övertygande indikationer på att 
leverantören av en central plattformstjänst 
har en betydande inverkan på den inre 
marknaden. Detta gäller även när en 
leverantör av en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater har ett mycket 
högt börsvärde eller motsvarande skäligt 
marknadsvärde. Därför bör en leverantör 
av en central plattformstjänst antas ha en 
betydande inverkan på den inre 
marknaden, om leverantören 
tillhandahåller en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater och antingen dess 
koncernomsättning inom EES är lika med 
eller överstiger ett specifikt, högt 
tröskelvärde eller gruppens börsvärde är 
lika med eller överstiger ett visst högt 
absolut värde. För de leverantörer av 
centrala plattformstjänster som tillhör 
företag som inte är börsnoterade bör det 
motsvarande skäliga marknadsvärdet över 
ett visst, högt absolut värde anges. 
Kommissionen bör använda sin befogenhet 
att anta delegerade akter för att utveckla en 
objektiv metod för att beräkna det här 
värdet. En hög koncernomsättning inom 
EES i kombination med tröskelvärdet för 
användare i unionen av centrala 
plattformstjänster återspeglar en relativt 
stark förmåga att monetarisera de här 
användarna. Ett högt börsvärde i 
förhållande till samma tröskelvärde för 
antalet användare i unionen återspeglar en 
relativt betydande potential att 
monetarisera dessa användare inom den 
närmaste framtiden. Den här 
monetariseringspotentialen återspeglar i sin 
tur i princip de berörda företagens ställning 
vid nätporten. Båda indikatorerna 
återspeglar dessutom deras finansiella 
kapacitet, inbegripet deras förmåga att 
utnyttja sin tillgång till finansmarknaderna 
för att stärka sin ställning. Detta kan till 

17. En mycket stor omsättning i 
unionen och tillhandahållande av en central 
plattformstjänst i minst tre medlemsstater 
utgör övertygande indikationer på att 
leverantören av en central plattformstjänst 
har en betydande inverkan på den inre 
marknaden. Detta gäller även när en 
leverantör av en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater har ett mycket 
högt börsvärde eller motsvarande skäligt 
marknadsvärde. Därför bör en leverantör 
av en central plattformstjänst antas ha en 
betydande inverkan på den inre 
marknaden, om leverantören 
tillhandahåller en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater och antingen dess 
koncernomsättning inom EES är lika med 
eller överstiger ett specifikt, högt 
tröskelvärde eller gruppens börsvärde är 
lika med eller överstiger ett visst högt 
absolut värde. För de leverantörer av 
centrala plattformstjänster som inte är 
börsnoterade bör det motsvarande skäliga 
marknadsvärdet över ett visst, högt absolut 
värde anges. Kommissionen bör använda 
sin befogenhet att anta delegerade akter för 
att utveckla en objektiv metod för att 
beräkna det här värdet. En hög 
koncernomsättning inom EES i 
kombination med tröskelvärdet för 
användare i unionen av centrala 
plattformstjänster återspeglar en relativt 
stark förmåga att monetarisera de här 
användarna. Ett högt börsvärde i 
förhållande till samma tröskelvärde för 
antalet användare i unionen återspeglar en 
relativt betydande potential att 
monetarisera dessa användare inom den 
närmaste framtiden. Den här 
monetariseringspotentialen återspeglar i sin 
tur i princip de berörda företagens ställning 
vid nätporten. Båda indikatorerna 
återspeglar dessutom deras finansiella 
kapacitet, inbegripet deras förmåga att 
utnyttja sin tillgång till finansmarknaderna 
för att stärka sin ställning. Detta kan till 
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exempel inträffa när den här överlägsna 
tillgången används för att förvärva andra 
företag, en förmåga som i sin tur visat sig 
ha möjliga negativa effekter på 
innovationen. Börsvärdet kan också 
avspegla de berörda leverantörernas 
förväntade framtida ställning och effekter 
på den inre marknaden, trots att deras 
nuvarande omsättning kan vara relativt låg. 
Börsvärdet kan baseras på en nivå som 
återspeglar det genomsnittliga börsvärdet 
av de största börsnoterade företagen i 
unionen under en lämplig period.

exempel inträffa när den här överlägsna 
tillgången används för att förvärva andra 
leverantörer av centrala 
plattformstjänster, en förmåga som i sin 
tur visat sig ha möjliga negativa effekter på 
innovationen. Börsvärdet kan också 
avspegla de berörda leverantörernas 
förväntade framtida ställning och effekter 
på den inre marknaden, trots att deras 
nuvarande omsättning kan vara relativt låg. 
Börsvärdet kan baseras på en nivå som 
återspeglar det genomsnittliga börsvärdet 
av de största börsnoterade centrala 
plattformstjänsterna i unionen under en 
lämplig period.

Or. en

Ändringsförslag 150
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. En mycket stor omsättning i 
unionen och tillhandahållande av en central 
plattformstjänst i minst tre medlemsstater 
utgör övertygande indikationer på att 
leverantören av en central plattformstjänst 
har en betydande inverkan på den inre 
marknaden. Detta gäller även när en 
leverantör av en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater har ett mycket 
högt börsvärde eller motsvarande skäligt 
marknadsvärde. Därför bör en leverantör 
av en central plattformstjänst antas ha en 
betydande inverkan på den inre 
marknaden, om leverantören 
tillhandahåller en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater och antingen dess 
koncernomsättning inom EES är lika med 
eller överstiger ett specifikt, högt 
tröskelvärde eller gruppens börsvärde är 
lika med eller överstiger ett visst högt 
absolut värde. För de leverantörer av 

17. En mycket stor omsättning i 
unionen och tillhandahållande av en central 
plattformstjänst i minst en medlemsstat 
utgör övertygande indikationer på att 
leverantören av en central plattformstjänst 
har en betydande inverkan på den inre 
marknaden. Detta gäller även när en 
leverantör av en central plattformstjänst i 
minst en medlemsstat har ett mycket högt 
börsvärde eller motsvarande skäligt 
marknadsvärde. Därför bör en leverantör 
av en central plattformstjänst anses ha en 
betydande inverkan på den inre 
marknaden, om leverantören 
tillhandahåller en central plattformstjänst i 
minst en medlemsstat och antingen dess 
koncernomsättning inom EES är lika med 
eller överstiger ett specifikt, högt 
tröskelvärde eller gruppens börsvärde är 
lika med eller överstiger ett visst högt 
absolut värde. För de leverantörer av 
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centrala plattformstjänster som tillhör 
företag som inte är börsnoterade bör det 
motsvarande skäliga marknadsvärdet över 
ett visst, högt absolut värde anges. 
Kommissionen bör använda sin befogenhet 
att anta delegerade akter för att utveckla en 
objektiv metod för att beräkna det här 
värdet. En hög koncernomsättning inom 
EES i kombination med tröskelvärdet för 
användare i unionen av centrala 
plattformstjänster återspeglar en relativt 
stark förmåga att monetarisera de här 
användarna. Ett högt börsvärde i 
förhållande till samma tröskelvärde för 
antalet användare i unionen återspeglar en 
relativt betydande potential att 
monetarisera dessa användare inom den 
närmaste framtiden. Den här 
monetariseringspotentialen återspeglar i sin 
tur i princip de berörda företagens ställning 
vid nätporten. Båda indikatorerna 
återspeglar dessutom deras finansiella 
kapacitet, inbegripet deras förmåga att 
utnyttja sin tillgång till finansmarknaderna 
för att stärka sin ställning. Detta kan till 
exempel inträffa när den här överlägsna 
tillgången används för att förvärva andra 
företag, en förmåga som i sin tur visat sig 
ha möjliga negativa effekter på 
innovationen. Börsvärdet kan också 
avspegla de berörda leverantörernas 
förväntade framtida ställning och effekter 
på den inre marknaden, trots att deras 
nuvarande omsättning kan vara relativt låg. 
Börsvärdet kan baseras på en nivå som 
återspeglar det genomsnittliga börsvärdet 
av de största börsnoterade företagen i 
unionen under en lämplig period.

centrala plattformstjänster som tillhör 
företag som inte är börsnoterade bör det 
motsvarande skäliga marknadsvärdet över 
ett visst, högt absolut värde anges. 
Kommissionen bör använda sin befogenhet 
att anta delegerade akter för att utveckla en 
objektiv metod för att beräkna det här 
värdet. En hög koncernomsättning inom 
EES i kombination med tröskelvärdet för 
användare i unionen av centrala 
plattformstjänster återspeglar en relativt 
stark förmåga att monetarisera de här 
användarna. Ett högt börsvärde i 
förhållande till samma tröskelvärde för 
antalet användare i unionen återspeglar en 
relativt betydande potential att 
monetarisera dessa användare inom den 
närmaste framtiden. Den här 
monetariseringspotentialen återspeglar i sin 
tur i princip de berörda företagens ställning 
vid nätporten. Båda indikatorerna 
återspeglar dessutom deras finansiella 
kapacitet, inbegripet deras förmåga att 
utnyttja sin tillgång till finansmarknaderna 
för att stärka sin ställning. Detta kan till 
exempel inträffa när den här överlägsna 
tillgången används för att förvärva andra 
företag, en förmåga som i sin tur visat sig 
ha möjliga negativa effekter på 
innovationen. Börsvärdet kan också 
avspegla de berörda leverantörernas 
förväntade framtida ställning och effekter 
på den inre marknaden, trots att deras 
nuvarande omsättning kan vara relativt låg. 
Börsvärdet kan baseras på en nivå som 
återspeglar det genomsnittliga börsvärdet 
av de största börsnoterade företagen i 
unionen under en lämplig period.

Or. en

Ändringsförslag 151
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Ett varaktigt börsvärde för 
leverantören av centrala plattformstjänster 
på eller över tröskelvärdet under tre år eller 
längre bör betraktas som en förstärkning 
av presumtionen att leverantören av 
centrala plattformstjänster har en 
betydande inverkan på den inre 
marknaden.

18. Ett varaktigt börsvärde för 
leverantören av centrala plattformstjänster 
på eller över tröskelvärdet under två år bör 
betraktas som en förstärkning av 
presumtionen att leverantören av centrala 
plattformstjänster har en betydande 
inverkan på den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 152
Paul Tang, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. En fast förankrad och varaktig 
ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 
centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater till ett mycket 
stort antal företagsanvändare och 
slutanvändare under minst tre år.

21. En fast förankrad och varaktig 
ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 
centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst i 
minst en medlemsstat till ett mycket stort 
antal företagsanvändare och slutanvändare 
under minst två år.

Or. en

Ändringsförslag 153
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. En fast förankrad och varaktig 21. En fast förankrad och varaktig 
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ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 
centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater till ett mycket 
stort antal företagsanvändare och 
slutanvändare under minst tre år.

ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 
centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst 
till ett mycket stort antal företagsanvändare 
och slutanvändare under minst två år.

Or. en

Ändringsförslag 154
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. En fast förankrad och varaktig 
ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 
centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater till ett mycket stort 
antal företagsanvändare och slutanvändare 
under minst tre år.

21. En fast förankrad och varaktig 
ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 
centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater till ett mycket stort 
antal företagsanvändare och slutanvändare 
under minst två år.

Or. en

Ändringsförslag 155
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Kommissionen bör spela en 
nyckelroll – dock inte en alltför stor – i 
förvaltningen av rättsakten om digitala 
tjänster. Även om de nya reglerna för 
onlineföretag i EU är nödvändiga får 
kommissionen inte bli ett lagstiftande 
organ som kan vidta rättsliga åtgärder i 
detta sammanhang.

Or. ro

Ändringsförslag 156
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. De leverantörer av centrala 
plattformstjänster som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena men kan 
lägga fram tillräckligt underbyggda 
argument för att visa att de, under de 
omständigheter som den centrala 
plattformstjänsten i fråga drivs, inte 
uppfyller de objektiva kraven för en 
grindvakt, bör inte betecknas direkt, utan 
endast bli föremål för ytterligare 
utredning. Bevisbördan för att 
presumtionen som härrör från 
uppfyllandet av kvantitativa tröskelvärden 
inte bör gälla en viss leverantör bör bäras 
av den leverantören. I sin bedömning bör 
kommissionen endast beakta de faktorer 
som har ett direkt samband med kraven 
för att utgöra en grindvakt, nämligen 
huruvida det är en viktig nätport som 
drivs av en leverantör med betydande 
inverkan på den inre marknaden och med 
en fast förankrad och varaktig ställning, 
som antingen är befintlig eller förutsebar. 
Varje motivering med hänvisning till 
ekonomiska skäl som syftar till att påvisa 
effektivitetsvinster till följd av en viss typ 

utgår
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av beteende hos leverantören av centrala 
plattformstjänster bör förkastas, eftersom 
de inte är relevanta för betecknandet som 
grindvakt. Kommissionen bör kunna fatta 
ett beslut genom att förlita sig på de 
kvantitativa tröskelvärdena, om 
tjänsteleverantören avsevärt hindrar 
utredningen genom att inte följa de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
vidtar.

Or. en

Ändringsförslag 157
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. De leverantörer av centrala 
plattformstjänster som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena men kan lägga 
fram tillräckligt underbyggda argument för 
att visa att de, under de omständigheter 
som den centrala plattformstjänsten i fråga 
drivs, inte uppfyller de objektiva kraven för 
en grindvakt, bör inte betecknas direkt, 
utan endast bli föremål för ytterligare 
utredning. Bevisbördan för att 
presumtionen som härrör från uppfyllandet 
av kvantitativa tröskelvärden inte bör gälla 
en viss leverantör bör bäras av den 
leverantören. I sin bedömning bör 
kommissionen endast beakta de faktorer 
som har ett direkt samband med kraven för 
att utgöra en grindvakt, nämligen huruvida 
det är en viktig nätport som drivs av en 
leverantör med betydande inverkan på den 
inre marknaden och med en fast förankrad 
och varaktig ställning, som antingen är 
befintlig eller förutsebar. Varje motivering 
med hänvisning till ekonomiska skäl som 
syftar till att påvisa effektivitetsvinster till 
följd av en viss typ av beteende hos 

23. De leverantörer av centrala 
plattformstjänster som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena men kan lägga 
fram tillräckligt underbyggda argument för 
att visa att de, under de omständigheter 
som den centrala plattformstjänsten i fråga 
drivs, inte uppfyller de objektiva kraven för 
en grindvakt, bör bli föremål för 
kommissionens bedömning av huruvida 
de betraktas som grindvakter, med 
beaktande av de argument som lagts fram. 
Bedömningen bör genomföras inom 
särskilda tidsfrister och ska inte leda till 
otillbörligt dröjsmål när det gäller 
betecknandet av en leverantör av en 
central plattformstjänst som grindvakt. 
Bevisbördan för att presumtionen som 
härrör från uppfyllandet av kvantitativa 
tröskelvärden inte bör gälla en viss 
leverantör bör bäras av den leverantören. I 
sin bedömning bör kommissionen endast 
beakta de faktorer som har ett direkt 
samband med kraven för att utgöra en 
grindvakt, nämligen huruvida det är en 
viktig nätport som drivs av en leverantör 
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leverantören av centrala plattformstjänster 
bör förkastas, eftersom de inte är relevanta 
för betecknandet som grindvakt. 
Kommissionen bör kunna fatta ett beslut 
genom att förlita sig på de kvantitativa 
tröskelvärdena, om tjänsteleverantören 
avsevärt hindrar utredningen genom att inte 
följa de utredningsåtgärder som 
kommissionen vidtar.

med betydande inverkan på den inre 
marknaden och med en fast förankrad och 
varaktig ställning, som antingen är 
befintlig eller förutsebar. Varje motivering 
med hänvisning till ekonomiska skäl som 
syftar till att påvisa effektivitetsvinster till 
följd av en viss typ av beteende hos 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör förkastas, eftersom de inte är relevanta 
för betecknandet som grindvakt. 
Kommissionen bör kunna fatta ett beslut 
genom att förlita sig på de kvantitativa 
tröskelvärdena, om tjänsteleverantören 
avsevärt hindrar utredningen genom att inte 
följa de utredningsåtgärder som 
kommissionen vidtar.

Or. en

Ändringsförslag 158
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) De leverantörer av centrala 
plattformstjänster som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena men kan lägga 
fram tillräckligt underbyggda argument för 
att visa att de, under de omständigheter 
som den centrala plattformstjänsten i fråga 
drivs, inte uppfyller de objektiva kraven för 
en grindvakt, bör inte betecknas direkt, 
utan endast bli föremål för ytterligare 
utredning. Bevisbördan för att 
presumtionen som härrör från uppfyllandet 
av kvantitativa tröskelvärden inte bör gälla 
en viss leverantör bör bäras av den 
leverantören. I sin bedömning bör 
kommissionen endast beakta de faktorer 
som har ett direkt samband med kraven för 
att utgöra en grindvakt, nämligen huruvida 
det är en viktig nätport som drivs av en 
leverantör med betydande inverkan på den 
inre marknaden och med en fast förankrad 

(23) De leverantörer av centrala 
plattformstjänster som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena men kan lägga 
fram tillräckligt underbyggda argument för 
att visa att de, under de omständigheter 
som den centrala plattformstjänsten i fråga 
drivs, inte uppfyller de objektiva kraven för 
en grindvakt, bör inte betecknas direkt, 
utan endast bli föremål för ytterligare 
utredning. Ansvaret för att på ett 
avgörande sätt och i överensstämmelse 
med europeiska värden och regler lägga 
fram bevis för att presumtionen som härrör 
från uppfyllandet av kvantitativa 
tröskelvärden inte bör gälla en viss 
leverantör bör bäras av den leverantören. I 
sin bedömning bör kommissionen endast 
beakta de faktorer som har ett direkt 
samband med kraven för att utgöra en 
grindvakt, nämligen huruvida det är en 
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och varaktig ställning, som antingen är 
befintlig eller förutsebar. Varje motivering 
med hänvisning till ekonomiska skäl som 
syftar till att påvisa effektivitetsvinster till 
följd av en viss typ av beteende hos 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör förkastas, eftersom de inte är relevanta 
för betecknandet som grindvakt. 
Kommissionen bör kunna fatta ett beslut 
genom att förlita sig på de kvantitativa 
tröskelvärdena, om tjänsteleverantören 
avsevärt hindrar utredningen genom att inte 
följa de utredningsåtgärder som 
kommissionen vidtar.

viktig nätport som drivs av en leverantör 
med betydande inverkan på den inre 
marknaden och med en fast förankrad och 
varaktig ställning, som antingen är 
befintlig eller förutsebar. Varje motivering 
med hänvisning till ekonomiska skäl som 
syftar till att påvisa effektivitetsvinster till 
följd av en viss typ av beteende hos 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör förkastas, eftersom de inte är relevanta 
för betecknandet som grindvakt. 
Kommissionen bör kunna fatta ett beslut 
genom att förlita sig på de kvantitativa 
tröskelvärdena, om tjänsteleverantören 
avsevärt hindrar utredningen genom att inte 
följa de utredningsåtgärder som 
kommissionen vidtar.

Or. ro

Ändringsförslag 159
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. De leverantörer av centrala 
plattformstjänster som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena men kan lägga 
fram tillräckligt underbyggda argument för 
att visa att de, under de omständigheter 
som den centrala plattformstjänsten i fråga 
drivs, inte uppfyller de objektiva kraven för 
en grindvakt, bör inte betecknas direkt, 
utan endast bli föremål för ytterligare 
utredning. Bevisbördan för att 
presumtionen som härrör från uppfyllandet 
av kvantitativa tröskelvärden inte bör gälla 
en viss leverantör bör bäras av den 
leverantören. I sin bedömning bör 
kommissionen endast beakta de faktorer 
som har ett direkt samband med kraven för 
att utgöra en grindvakt, nämligen huruvida 
det är en viktig nätport som drivs av en 
leverantör med betydande inverkan på den 

23. De leverantörer av centrala 
plattformstjänster som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena men kan lägga 
fram tillräckligt underbyggda argument för 
att visa att de, under de omständigheter 
som den centrala plattformstjänsten i fråga 
drivs, inte uppfyller de objektiva kraven för 
en grindvakt, bör inte betecknas direkt, 
utan endast bli föremål för ytterligare 
utredning. Bevisbördan för att 
presumtionen som härrör från uppfyllandet 
av kvantitativa tröskelvärden inte bör gälla 
en viss leverantör bör bäras av den 
leverantören. I sin bedömning bör 
kommissionen endast beakta de faktorer 
som har ett direkt samband med kraven för 
att utgöra en grindvakt, nämligen huruvida 
det är en viktig nätport som drivs av en 
leverantör med betydande inverkan på den 
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inre marknaden och med en fast förankrad 
och varaktig ställning, som antingen är 
befintlig eller förutsebar. Varje motivering 
med hänvisning till ekonomiska skäl som 
syftar till att påvisa effektivitetsvinster till 
följd av en viss typ av beteende hos 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör förkastas, eftersom de inte är relevanta 
för betecknandet som grindvakt. 
Kommissionen bör kunna fatta ett beslut 
genom att förlita sig på de kvantitativa 
tröskelvärdena, om tjänsteleverantören 
avsevärt hindrar utredningen genom att inte 
följa de utredningsåtgärder som 
kommissionen vidtar.

inre marknaden och med en fast förankrad 
och varaktig ställning, som antingen är 
befintlig eller förutsebar. Varje motivering 
med hänvisning till ekonomiska skäl som 
syftar till att påvisa effektivitetsvinster till 
följd av en viss typ av beteende hos 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör förkastas, eftersom de inte är relevanta 
för betecknandet som grindvakt. 
Kommissionen bör beteckna 
tjänsteleverantören som grindvakt om 
tjänsteleverantören avsevärt hindrar 
utredningen genom att inte följa de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
vidtar.

Or. en

Ändringsförslag 160
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24. Det bör också vidtas åtgärder för att 
bedöma vilken roll som grindvakt 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
som inte uppfyller alla kvantitativa 
tröskelvärden kan spela, med beaktande av 
de övergripande objektiva kraven att de har 
en betydande inverkan på den inre 
marknaden, fungerar som en viktig nätport 
för företagsanvändare för att nå 
slutanvändare och har en varaktig och fast 
förankrad ställning i sin verksamhet, eller 
att detta förutses ske inom en nära framtid.

24. Det bör också vidtas åtgärder för att 
bedöma vilken roll som grindvakt 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
som inte uppfyller alla kvantitativa 
tröskelvärden kan spela, med beaktande av 
de övergripande objektiva kraven att de har 
en betydande inverkan på den inre 
marknaden, fungerar som en viktig nätport 
för företagsanvändare för att nå 
slutanvändare och har en varaktig och fast 
förankrad ställning i sin verksamhet, eller 
att detta förutses ske inom en nära framtid, 
liksom med beaktande av deras faktiska 
eller potentiella marknadsandelar eller 
dominerande marknadsställning på den 
relevanta marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 161
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. En särskild undergrupp av regler 
bör gälla för de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses ha en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
nära framtid. Samma särskilda 
egenskaper hos de centrala 
plattformstjänsterna gör dem benägna att 
tippa över: när en tjänsteleverantör har 
fått en viss fördel jämfört med 
konkurrenterna eller de potentiella 
utmanarna i fråga om skalstorlek eller 
förhandlingsstyrka, kan 
tjänsteleverantörens ställning bli 
ointaglig, och läget kan utvecklas till dess 
att den sannolikt kommer att bli varaktig 
och fast förankrad inom en nära framtid. 
Företagen kan försöka få marknaden att 
tippa över och bli grindvakter genom att 
använda vissa av de orättvisa villkor och 
otillbörliga metoder som regleras i denna 
förordning. I en sådan situation förefaller 
det lämpligt att ingripa innan marknaden 
har tippat över oåterkalleligen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 162
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. En särskild undergrupp av regler 
bör gälla för de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses ha en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 

26. En särskild undergrupp av regler 
bör gälla för de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses ha en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
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nära framtid. Samma särskilda egenskaper 
hos de centrala plattformstjänsterna gör 
dem benägna att tippa över: när en 
tjänsteleverantör har fått en viss fördel 
jämfört med konkurrenterna eller de 
potentiella utmanarna i fråga om 
skalstorlek eller förhandlingsstyrka, kan 
tjänsteleverantörens ställning bli ointaglig, 
och läget kan utvecklas till dess att den 
sannolikt kommer att bli varaktig och fast 
förankrad inom en nära framtid. Företagen 
kan försöka få marknaden att tippa över 
och bli grindvakter genom att använda 
vissa av de orättvisa villkor och otillbörliga 
metoder som regleras i denna förordning. I 
en sådan situation förefaller det lämpligt att 
ingripa innan marknaden har tippat över 
oåterkalleligen.

nära framtid, till exempel för att en 
planerad koncentration anmälts till 
kommissionen i enlighet med artikel 12.1 
och kommissionen bedömt dess inverkan 
på konkurrensmöjligheterna på den 
digitala marknaden. Samma särskilda 
egenskaper hos de centrala 
plattformstjänsterna gör dem benägna att 
tippa över: när en tjänsteleverantör har fått 
en viss fördel jämfört med konkurrenterna 
eller de potentiella utmanarna i fråga om 
skalstorlek eller förhandlingsstyrka, kan 
tjänsteleverantörens ställning bli ointaglig, 
och läget kan utvecklas till dess att den 
sannolikt kommer att bli varaktig och fast 
förankrad inom en nära framtid. Företagen 
kan försöka få marknaden att tippa över 
och bli grindvakter genom att använda 
vissa av de orättvisa villkor och otillbörliga 
metoder som regleras i denna förordning. I 
en sådan situation förefaller det lämpligt att 
ingripa innan marknaden har tippat över 
oåterkalleligen.

Or. en

Ändringsförslag 163
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) En särskild undergrupp av regler 
bör gälla för de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses ha en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
nära framtid. Samma särskilda egenskaper 
hos de centrala plattformstjänsterna gör 
dem benägna att tippa över: när en 
tjänsteleverantör har fått en viss fördel 
jämfört med konkurrenterna eller de 
potentiella utmanarna i fråga om 
skalstorlek eller förhandlingsstyrka, kan 
tjänsteleverantörens ställning bli ointaglig, 
och läget kan utvecklas till dess att den 

(26) En särskild undergrupp av regler 
bör gälla för de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses ha en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
nära framtid. Samma särskilda egenskaper 
hos de centrala plattformstjänsterna gör 
dem benägna att tippa över: när en 
tjänsteleverantör har fått en viss fördel 
jämfört med konkurrenterna eller de 
potentiella utmanarna i fråga om 
skalstorlek eller förhandlingsstyrka, kan 
tjänsteleverantörens ställning bli ointaglig, 
och läget kan utvecklas till dess att den 
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sannolikt kommer att bli varaktig och fast 
förankrad inom en nära framtid. Företagen 
kan försöka få marknaden att tippa över 
och bli grindvakter genom att använda 
vissa av de orättvisa villkor och otillbörliga 
metoder som regleras i denna förordning. I 
en sådan situation förefaller det lämpligt 
att ingripa innan marknaden har tippat över 
oåterkalleligen.

sannolikt kommer att bli varaktig och fast 
förankrad inom en nära framtid. Företagen 
kan försöka få marknaden att tippa över 
och bli grindvakter genom att använda 
vissa av de orättvisa villkor och otillbörliga 
metoder som regleras i denna förordning. I 
en sådan situation vore det lämpligt att ha 
förutsägbarhet och att ingripa innan 
marknaden har tippat över oåterkalleligen.

Or. ro

Ändringsförslag 164
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. En särskild undergrupp av regler 
bör gälla för de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses ha en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
nära framtid. Samma särskilda egenskaper 
hos de centrala plattformstjänsterna gör 
dem benägna att tippa över: när en 
tjänsteleverantör har fått en viss fördel 
jämfört med konkurrenterna eller de 
potentiella utmanarna i fråga om 
skalstorlek eller förhandlingsstyrka, kan 
tjänsteleverantörens ställning bli ointaglig, 
och läget kan utvecklas till dess att den 
sannolikt kommer att bli varaktig och fast 
förankrad inom en nära framtid. Företagen 
kan försöka få marknaden att tippa över 
och bli grindvakter genom att använda 
vissa av de orättvisa villkor och otillbörliga 
metoder som regleras i denna förordning. I 
en sådan situation förefaller det lämpligt att 
ingripa innan marknaden har tippat över 
oåterkalleligen.

26. En särskild undergrupp av regler 
bör gälla för de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses ha en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
nära framtid. Samma särskilda egenskaper 
hos de centrala plattformstjänsterna gör 
dem benägna att tippa över: när en 
tjänsteleverantör har fått en viss fördel 
jämfört med konkurrenterna eller de 
potentiella utmanarna i fråga om 
skalstorlek eller förhandlingsstyrka, kan 
tjänsteleverantörens ställning bli ointaglig, 
och läget kan utvecklas till dess att den 
sannolikt kommer att bli varaktig och fast 
förankrad inom en nära 
framtid. Leverantörer av centrala 
plattformstjänster kan försöka få 
marknaden att tippa över och bli 
grindvakter genom att använda vissa av de 
orättvisa villkor och otillbörliga metoder 
som regleras i denna förordning. I en sådan 
situation förefaller det lämpligt att ingripa 
innan marknaden har tippat över 
oåterkalleligen.

Or. en
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Ändringsförslag 165
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Ett sådant tidigt ingripande bör 
dock begränsas till att införa endast 
sådana skyldigheter som är nödvändiga 
och lämpliga för att säkerställa att 
tjänsterna i fråga förblir öppna och för att 
göra det möjligt att undvika en 
kvalificerad risk för orättvisa villkor och 
metoder. Skyldigheter som hindrar 
leverantören av berörda centrala 
plattformstjänster från att uppnå en fast 
förankrad och varaktig ställning i sin 
verksamhet, till exempel sådana 
skyldigheter som förhindrar otillbörligt 
utnyttjande av sin ställning, och sådana 
skyldigheter som underlättar byte och 
multihoming, är mer direkt inriktade på 
detta syfte. För att säkerställa 
proportionaliteten bör kommissionen 
dessutom endast tillämpa de skyldigheter i 
denna undergrupp som är nödvändiga 
och proportionella för att uppnå målen i 
denna förordning och bör regelbundet se 
över huruvida dessa skyldigheter bör 
bibehållas, avskaffas eller anpassas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 166
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Detta bör göra det möjligt för 
kommissionen att ingripa i tid och på ett 

utgår



AM\1238608SV.docx 49/166 PE696.537v01-00

SV

effektivt sätt, samtidigt som man beaktar 
att de åtgärder som man överväger ska 
vara proportionerliga. Detta bör också 
försäkra befintliga eller potentiella 
marknadsaktörer om att de berörda 
tjänsterna är rättvisa och öppna för 
konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 167
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Tredjelandsföretag som 
tillhandahåller plattformar och tjänster i 
Europa bör kontrolleras på ett optimalt 
och regelbundet sätt för att säkerställa att 
de lämnar korrekt och transparent 
information.

Or. ro

Ändringsförslag 168
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. De betecknade grindvakterna bör 
fullgöra de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning med avseende på var och 
en av de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i det relevanta beslutet om 
betecknande. De obligatoriska reglerna bör 
tillämpas med beaktande av grindvakternas 
ställning som konglomerat, i tillämpliga 
fall. Dessutom bör genomförandeåtgärder 
som kommissionen genom beslut kan 

29. De betecknade grindvakterna bör 
fullgöra de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning med avseende på var och 
en av de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i det relevanta beslutet om 
betecknande. De obligatoriska reglerna bör 
tillämpas med beaktande av grindvakternas 
ställning som konglomerat inom det 
företag som de tillhör, i tillämpliga fall. 
Dessutom bör genomförandeåtgärder som 
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ålägga grindvakten efter en dialog om 
regleringsfrågor utformas på ett effektivt 
sätt, med beaktande av de centrala 
plattformstjänsternas egenskaper och 
eventuella risker för kringgående och i 
överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen och de berörda 
företagens och tredje parters 
grundläggande rättigheter.

kommissionen genom beslut kan ålägga 
grindvakten efter en dialog om 
regleringsfrågor utformas på ett effektivt 
sätt, med beaktande av de centrala 
plattformstjänsternas egenskaper och 
eventuella risker för kringgående och i 
överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen och de berörda 
företagens och tredje parters 
grundläggande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 169
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. De betecknade grindvakterna bör 
fullgöra de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning med avseende på var och 
en av de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i det relevanta beslutet om 
betecknande. De obligatoriska reglerna bör 
tillämpas med beaktande av grindvakternas 
ställning som konglomerat, i tillämpliga 
fall. Dessutom bör genomförandeåtgärder 
som kommissionen genom beslut kan 
ålägga grindvakten efter en dialog om 
regleringsfrågor utformas på ett effektivt 
sätt, med beaktande av de centrala 
plattformstjänsternas egenskaper och 
eventuella risker för kringgående och i 
överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen och de berörda 
företagens och tredje parters 
grundläggande rättigheter.

29. Grindvakterna bör fullgöra de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning med avseende på var och en av 
de centrala plattformstjänster. De 
obligatoriska reglerna bör tillämpas med 
beaktande av grindvakternas ställning som 
konglomerat, i tillämpliga fall. Dessutom 
bör genomförandeåtgärder som 
kommissionen genom beslut kan ålägga 
grindvakten efter en dialog om 
regleringsfrågor utformas på ett effektivt 
sätt, med beaktande av de centrala 
plattformstjänsternas egenskaper och 
eventuella risker för kringgående och i 
överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen och de berörda 
företagens och tredje parters 
grundläggande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 170
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq



AM\1238608SV.docx 51/166 PE696.537v01-00

SV

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. Den mycket snabbt föränderliga 
och komplexa tekniska karaktären hos 
centrala plattformstjänster kräver en 
regelbunden översyn av statusen för 
grindvakter, även sådana som förutses ha 
en varaktig och fast förankrad position i sin 
verksamhet inom en nära framtid. För att 
ge alla marknadsaktörer, inklusive 
grindvakterna, den säkerhet som krävs när 
det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, 
är det nödvändigt med en tidsfrist för 
sådana regelbundna översyner. Det är 
också viktigt att göra sådana översyner 
regelbundet och minst vartannat år.

30. Den mycket snabbt föränderliga 
och komplexa tekniska karaktären hos 
centrala plattformstjänster kräver en 
regelbunden översyn av statusen för 
grindvakter, även sådana som förutses ha 
en varaktig och fast förankrad position i sin 
verksamhet inom en nära framtid. För att 
ge alla marknadsaktörer, inklusive 
grindvakterna, den säkerhet som krävs när 
det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, 
är det nödvändigt med en tidsfrist för 
sådana regelbundna översyner. Det är 
också viktigt att göra sådana översyner 
regelbundet och minst vart fjärde år för 
betecknade grindvakter för att bedöma om 
de fortsättningsvis uppfyller kraven, och 
minst en gång om året för att bedöma om 
nya leverantörer av centrala 
plattformstjänster uppfyller dessa krav.

Or. en

Ändringsförslag 171
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen 
om alla planerade och avslutade förvärv av 
andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls inom den digitala sektorn. 
Den informationen bör inte bara ligga till 

31. Med tanke på den väsentliga roll 
som data spelar för konkurrensen bör ett 
särskilt förfarande införas för planerade 
koncentrationer i den mening som avses i 
artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004 
som involverar en annan leverantör av en 
central plattformstjänst eller en annan 
tjänst inom den digitala sektorn. För att 
säkerställa icke snedvriden konkurrens på 
den inre marknaden, effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
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underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten inom den 
digitala sektorn och kan därför vara en 
användbar faktor att beakta i samband med 
de marknadsundersökningar som föreskrivs 
i denna förordning.

möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna därför genom en anmälan 
underrätta kommissionen om alla 
planerade och avslutade förvärv av andra 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
eller andra tjänster som tillhandahålls inom 
den digitala sektorn. Sådana planerade 
koncentrationer bör därför inte bara 
anmälas utan uttryckligen godkännas av 
kommissionen. Anmälan av sådana 
koncentrationer bör därför omfattas av 
det förfarande för koncentrationskontroll 
som föreskrivs i förordning (EG) nr 
139/2004. Den informationen ligger även 
till underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, och är avgörande för 
att övervaka bredare trender rörande 
öppenheten inom den digitala sektorn och 
kan därför vara en användbar faktor att 
beakta i samband med de 
marknadsundersökningar som föreskrivs i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör vara skyldig att uttryckligen godkänna planerade förvärv av grindvakter 
för att undvika så kallade ”konkurrensdödande förvärv”.

Ändringsförslag 172
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen om 

31. För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen om 
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alla planerade och avslutade förvärv av 
andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls inom den digitala sektorn. 
Den informationen bör inte bara ligga till 
underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten inom den 
digitala sektorn och kan därför vara en 
användbar faktor att beakta i samband med 
de marknadsundersökningar som föreskrivs 
i denna förordning.

alla planerade och avslutade 
koncentrationer i den mening som avses i 
artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004 
eller avtal eller serier av avtal som har en 
väsentligen liknande effekt. Den 
informationen bör inte bara ligga till 
underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten inom den 
digitala sektorn och kan därför vara en 
användbar faktor att beakta i samband med 
de marknadsundersökningar som föreskrivs 
i denna förordning. För att garantera att 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av grindvakter är rättvisa 
och öppna för konkurrens bör alla 
koncentrationer av företag som under mer 
än två år ansetts vara grindvakter 
automatiskt vara förbjudna, såvida inte en 
specifik koncentration obestridligen inte 
utgör ett hinder för öppna och rättvisa 
marknader inom den digitala sektorn. 
Bevisbördan för detta vilar på 
grindvakten.

Or. en

Ändringsförslag 173
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen om 
alla planerade och avslutade förvärv av 
andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 

31. För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen om 
alla planerade och avslutade förvärv av 
andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
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tillhandahålls inom den digitala sektorn. 
Den informationen bör inte bara ligga till 
underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten inom den 
digitala sektorn och kan därför vara en 
användbar faktor att beakta i samband med 
de marknadsundersökningar som föreskrivs 
i denna förordning.

tillhandahålls inom den digitala sektorn. 
Den informationen bör inte bara ligga till 
underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten inom den 
digitala sektorn och kan därför vara en 
användbar faktor att beakta bland annat i 
samband med de marknadsundersökningar 
som föreskrivs i denna förordning, samt 
utlösa beteendemässiga eller strukturella 
åtgärder mot grindvakter för att återställa 
öppenheten och rättvisan på digitala 
marknader.

Or. en

Ändringsförslag 174
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen om 
alla planerade och avslutade förvärv av 
andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls inom den digitala sektorn. 
Den informationen bör inte bara ligga till 
underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten inom den 
digitala sektorn och kan därför vara en 
användbar faktor att beakta i samband med 
de marknadsundersökningar som föreskrivs 
i denna förordning.

31. För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen 
och andra särskilda behöriga nationella 
myndigheter om alla planerade och 
avslutade förvärv av andra leverantörer av 
centrala plattformstjänster eller andra 
tjänster som tillhandahålls inom den 
digitala sektorn. Den informationen bör 
inte bara ligga till underlag för det 
ovannämnda översynsförfarandet när det 
gäller enskilda grindvakters status, utan 
kommer också att vara avgörande för att 
övervaka bredare trender rörande 
öppenheten inom den digitala sektorn och 
kan därför vara en användbar faktor att 
beakta i samband med de 
marknadsundersökningar som genomförs 
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av kommissionen och föreskrivs i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 175
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen om 
alla planerade och avslutade förvärv av 
andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls inom den digitala sektorn. 
Den informationen bör inte bara ligga till 
underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten inom den 
digitala sektorn och kan därför vara en 
användbar faktor att beakta i samband med 
de marknadsundersökningar som föreskrivs 
i denna förordning.

31. För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen om 
alla planerade och avslutade 
företagsförvärv. Den informationen bör 
inte bara ligga till underlag för det 
ovannämnda översynsförfarandet när det 
gäller enskilda grindvakters status, utan 
kommer också att vara avgörande för att 
övervaka bredare trender rörande 
öppenheten inom den digitala sektorn och 
kan därför vara en användbar faktor att 
beakta i samband med de 
marknadsundersökningar som föreskrivs i 
denna förordning och i regelverket om 
koncentrationskontroll.

Or. en

Ändringsförslag 176
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. För att garantera att de centrala 32. För att garantera att de centrala 
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plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, i den mån 
metoden motsvarar den typ av metoder 
som omfattas av en av skyldigheterna i 
denna förordning.

plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, i den mån 
metoden motsvarar den typ av metoder 
som omfattas av en av skyldigheterna i 
denna förordning. Framför allt bör 
grindvaktens åtgärder säkerställa 
tillfredsställande transparens, 
driftskompatibilitet (inbegripet rättvis 
användning av och åtkomst till data) och 
likabehandling (exempelvis när 
konkurrensbegränsande självföreträde, 
koppling eller paketförsäljning kan 
uppstå).

Or. en

Ändringsförslag 177
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 

32. För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
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grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, i den mån 
metoden motsvarar den typ av metoder 
som omfattas av en av skyldigheterna i 
denna förordning.

grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, i den mån 
metoden motsvarar den typ av metoder 
som omfattas av en av skyldigheterna i 
denna förordning. Framför allt bör 
grindvaktens åtgärder säkerställa 
tillfredsställande transparens, 
driftskompatibilitet (inbegripet rättvis 
användning av och åtkomst till data) och 
likabehandling (exempelvis när 
konkurrensbegränsande självföreträde, 
koppling eller paketförsäljning kan 
uppstå).

Or. en

Ändringsförslag 178
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 

32. För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
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grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, i den mån 
metoden motsvarar den typ av metoder 
som omfattas av en av skyldigheterna i 
denna förordning.

grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, även genom 
produktutformning eller via strukturen, 
funktionen eller driftsättet med förmåga 
att påverka användarens val eller 
autonomi, eller genom avtal med 
grindvakternas tredjepartsaffärspartner, i 
den mån metoden motsvarar den typ av 
metoder som omfattas av en av 
skyldigheterna i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 179
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 

32. För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
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med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, i den mån 
metoden motsvarar den typ av metoder 
som omfattas av en av skyldigheterna i 
denna förordning.

med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form, inbegripet genom 
användning av så kallade mörka mönster 
eller manipulativa valstrukturer, och 
oberoende av om den är avtalsmässig, 
kommersiell, teknisk eller av annan art, i 
den mån metoden motsvarar den typ av 
metoder som omfattas av en av 
skyldigheterna i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 180
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 

32. För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
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helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, i den mån 
metoden motsvarar den typ av metoder 
som omfattas av en av skyldigheterna i 
denna förordning.

helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör kommissionen identifiera vilka 
skyldigheter som bör gälla varje enskild 
central plattformstjänst som identifierats 
som en viktig nätport, i den mån dess 
metoder motsvarar den typ av metoder som 
omfattas av någon av dessa skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 181
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten 
att konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det 
möjligt för slutanvändarna att fritt välja 
att delta i sådana affärsmetoder genom att 
erbjuda ett mindre individanpassat 
alternativ. Den här möjligheten bör 
omfatta alla möjliga källor till 
personuppgifter, inbegripet 
grindvakternas egna tjänster samt 
webbplatser som tillhör tredje part, och 
bör presenteras proaktivt för 
slutanvändaren på ett uttryckligt, tydligt 

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. 
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och enkelt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 182
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
mindre individanpassat alternativ. Den här 
möjligheten bör omfatta alla möjliga källor 
till personuppgifter, inbegripet 
grindvakternas egna tjänster samt 
webbplatser som tillhör tredje part, och bör 
presenteras proaktivt för slutanvändaren på 
ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt.

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
mindre individanpassat alternativ. Den här 
möjligheten bör omfatta alla möjliga källor 
till personuppgifter, inbegripet 
grindvakternas egna tjänster samt 
webbplatser som tillhör tredje part, och bör 
presenteras proaktivt för slutanvändaren på 
ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt. För 
att tillhandahålla information och 
erbjuda möjlighet att ge, ändra eller 
återkalla sitt samtycke ska grindvakten 
förse slutanvändarna med en så 
användarvänlig lösning (enkel och snabbt 
tillgänglig) som möjligt i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679, och i 
synnerhet det krav på inbyggt dataskydd 
och dataskydd som standard som fastställs 
i artikel 25 i förordning (EU) 2016/679.

Or. en
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Ändringsförslag 183
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det 
möjligt för slutanvändarna att fritt välja 
att delta i sådana affärsmetoder genom att 
erbjuda ett mindre individanpassat 
alternativ. Den här möjligheten bör 
omfatta alla möjliga källor till 
personuppgifter, inbegripet grindvakternas 
egna tjänster samt webbplatser som tillhör 
tredje part, och bör presenteras proaktivt 
för slutanvändaren på ett uttryckligt, 
tydligt och enkelt sätt.

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna och för att hämma 
affärsmodeller som är baserade på 
insamling av användares personuppgifter 
bör det vara förbjudet att kombinera 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 184
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
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konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
mindre individanpassat alternativ. Den här 
möjligheten bör omfatta alla möjliga källor 
till personuppgifter, inbegripet 
grindvakternas egna tjänster samt 
webbplatser som tillhör tredje part, och bör 
presenteras proaktivt för slutanvändaren på 
ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt.

konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
mindre individanpassat alternativ. Den här 
möjligheten bör omfatta alla möjliga källor 
till personuppgifter, inbegripet 
grindvakternas egna tjänster samt 
webbplatser som tillhör tredje part, och bör 
presenteras proaktivt för slutanvändaren på 
ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt. Detta 
bör ändras utan att det påverkar andra 
bestämmelser om lagring, behandling och 
användning av uppgifter, såsom 
förordning (EU) 2016/679 eller den 
föreslagna dataförvaltningsakten.

Or. en

Ändringsförslag 185
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
mindre individanpassat alternativ. Den här 
möjligheten bör omfatta alla möjliga källor 
till personuppgifter, inbegripet 
grindvakternas egna tjänster samt 
webbplatser som tillhör tredje part, och bör 
presenteras proaktivt för slutanvändaren på 
ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt.

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
icke individanpassat alternativ. 
Alternativen bör presenteras på ett lika 
tilltalande sätt för slutanvändaren. Den 
här möjligheten bör omfatta alla möjliga 
källor till personuppgifter, inbegripet 
grindvakternas egna tjänster samt 
webbplatser som tillhör tredje part, och bör 
presenteras proaktivt för slutanvändaren på 
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ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 186
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) De onlineplattformar som inte 
betecknas som grindvakter kan 
fortfarande behöva inhämta de berörda 
personernas samtycke innan de 
kombinerar uppgifter mellan sina tjänster 
eller med uppgifter från 
tredjepartstjänster i enlighet med den 
allmänna dataskyddsförordningen 
och/eller direktivet om integritet och 
elektronisk kommunikation. Artikel 5a i 
denna förordning ska därför inte tolkas 
som att plattformar som inte betecknas 
som grindvakter får kombinera 
personuppgifter fritt mellan tjänster utan 
den enskilda personens samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 187
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Artikel 5a i denna förordning ska 
inte tolkas som att den antyder att 
plattformar som inte betecknas som 
grindvakter får kombinera 
personuppgifter fritt mellan tjänster utan 
den enskilda personens samtycke.
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Or. en

Ändringsförslag 188
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster. Sådana begränsningar 
har en betydande avskräckande effekt på 
grindvakternas företagsanvändare när det 
gäller att använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa nätbaserade 
mellanhandskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
nätbaserade mellanhandstjänster och 
differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det inte accepteras att 
grindvakterna begränsar deras valmöjlighet 
när det gäller att differentiera de 
kommersiella villkoren, inklusive pris. En 
sådan begränsning bör gälla alla åtgärder 
med motsvarande verkan, till exempel 
höjda provisionsavgifter eller borttagande 
av företagsanvändares erbjudanden.

37. Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster eller via direkta 
affärskanaler. Sådana begränsningar har 
en betydande avskräckande effekt på 
grindvakternas företagsanvändare när det 
gäller att använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster eller direkta 
affärskanaler, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa nätbaserade 
mellanhandskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
nätbaserade mellanhandstjänster eller 
andra direkta distributionskanaler och 
differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det inte accepteras att 
grindvakterna begränsar deras valmöjlighet 
när det gäller att differentiera de 
kommersiella villkoren, inklusive pris. En 
sådan begränsning bör gälla alla åtgärder 
med motsvarande verkan, till exempel 
höjda provisionsavgifter, mindre gynnsam 
visning eller borttagande av 
företagsanvändares erbjudanden i 
rangordningen.
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Or. en

Ändringsförslag 189
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster. Sådana begränsningar 
har en betydande avskräckande effekt på 
grindvakternas företagsanvändare när det 
gäller att använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa nätbaserade 
mellanhandskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
nätbaserade mellanhandstjänster och 
differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det inte accepteras att 
grindvakterna begränsar deras valmöjlighet 
när det gäller att differentiera de 
kommersiella villkoren, inklusive pris. En 
sådan begränsning bör gälla alla åtgärder 
med motsvarande verkan, till exempel 
höjda provisionsavgifter eller borttagande 
av företagsanvändares erbjudanden.

37. Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster eller via 
företagsanvändarnas egna direkta 
onlinebaserade försäljningskanaler. 
Sådana begränsningar har en betydande 
avskräckande effekt på grindvakternas 
företagsanvändare när det gäller att 
använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa nätbaserade 
mellanhandskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
nätbaserade mellanhandstjänster och 
differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det inte accepteras att 
grindvakterna begränsar deras valmöjlighet 
när det gäller att differentiera de 
kommersiella villkoren, inklusive pris eller 
tillgänglighet. En sådan begränsning bör 
gälla alla åtgärder med motsvarande 
verkan, till exempel höjda 
provisionsavgifter, mindre gynnsam 
rangordning för eller borttagande av 
företagsanvändares erbjudanden.

Or. en
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Ändringsförslag 190
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster. Sådana begränsningar 
har en betydande avskräckande effekt på 
grindvakternas företagsanvändare när det 
gäller att använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa nätbaserade 
mellanhandskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
nätbaserade mellanhandstjänster och 
differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det inte accepteras att 
grindvakterna begränsar deras valmöjlighet 
när det gäller att differentiera de 
kommersiella villkoren, inklusive pris. En 
sådan begränsning bör gälla alla åtgärder 
med motsvarande verkan, till exempel 
höjda provisionsavgifter eller borttagande 
av företagsanvändares erbjudanden.

37. Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris eller bättre tillgänglighet, via 
andra distributionskanaler. Sådana 
begränsningar har en betydande 
avskräckande effekt på grindvakternas 
företagsanvändare när det gäller att 
använda alternativa distributionskanaler, 
vilket begränsar möjligheten till 
konkurrens mellan olika plattformar, vilket 
i sin tur begränsar urvalet av alternativa 
distributionskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
onlinetjänster och differentiera villkoren 
för de produkter eller tjänster som de 
erbjuder sina slutanvändare, bör det vara 
förbjudet att grindvakterna begränsar deras 
valmöjlighet när det gäller att differentiera 
de kommersiella villkoren, inklusive pris 
eller tillgänglighet. En sådan begränsning 
bör gälla alla åtgärder med motsvarande 
verkan, till exempel höjda 
provisionsavgifter, borttagande av eller 
mindre gynnsam rangordning för 
företagsanvändares erbjudanden.

Or. en

Ändringsförslag 191
Roberts Zīle
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Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. För att förhindra att 
företagsanvändarnas beroende av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
ytterligare stärks bör de ha frihet att främja 
och välja den distributionskanal som de 
anser är lämpligast för att interagera med 
de slutanvändare som de redan har 
förvärvat genom centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakten. Omvänt 
bör slutanvändarna också ha frihet att välja 
erbjudanden från sådana företagsanvändare 
och att ingå avtal med dem antingen genom 
grindvakternas centrala plattformstjänster, i 
förekommande fall, eller genom en direkt 
distributionskanal eller en annan indirekt 
distributionskanal som används av 
företagsanvändarna. Detta bör gälla 
främjande av erbjudanden och ingående av 
avtal mellan företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom bör 
slutanvändarnas möjligheter att fritt 
förvärva innehåll, abonnemang, funktioner 
eller andra föremål utanför grindvaktens 
centrala plattformstjänster inte undergrävas 
eller begränsas. Framför allt bör man 
undvika att grindvakterna begränsar 
slutanvändarnas tillgång till och 
användning av sådana tjänster via en 
programvaruapplikation som används i 
deras centrala plattformstjänst. Exempelvis 
bör abonnenter på onlineinnehåll som 
köpts utanför en nedladdningstjänst eller 
från en programvarubutik inte hindras från 
att få tillgång till sådant innehåll på en 
programvaruapplikation på grindvakternas 
centrala plattformstjänst enbart på grund av 
att det köptes utanför 
programvaruapplikationen eller 
programvarubutiken.

38. För att förhindra att 
företagsanvändarnas beroende av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
ytterligare stärks bör de ha frihet att främja 
och välja den distributionskanal som de 
anser är lämpligast för att interagera med 
de slutanvändare som de redan har 
förvärvat genom centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakten, och som 
den centrala plattformstjänsten har 
ersatts för. Omvänt bör slutanvändarna 
också ha frihet att välja erbjudanden från 
sådana företagsanvändare och att ingå avtal 
med dem antingen genom grindvakternas 
centrala plattformstjänster, i 
förekommande fall, eller genom en direkt 
distributionskanal eller en annan indirekt 
distributionskanal som används av 
företagsanvändarna. Detta bör gälla 
främjande av erbjudanden och ingående av 
avtal mellan företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom bör 
slutanvändarnas möjligheter att fritt 
förvärva innehåll, abonnemang, funktioner 
eller andra föremål utanför grindvaktens 
centrala plattformstjänster inte undergrävas 
eller begränsas. Framför allt bör man 
undvika att grindvakterna begränsar 
slutanvändarnas tillgång till och 
användning av sådana tjänster via en 
programvaruapplikation som används i 
deras centrala plattformstjänst. Exempelvis 
bör abonnenter på onlineinnehåll som 
köpts utanför en nedladdningstjänst eller 
från en programvarubutik inte hindras från 
att få tillgång till sådant innehåll på en 
programvaruapplikation på grindvakternas 
centrala plattformstjänst enbart på grund av 
att det köptes utanför 
programvaruapplikationen eller 
programvarubutiken.

Or. en
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Ändringsförslag 192
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

39. För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa eller 
andra offentliga myndigheter. Till exempel 
kan företagsanvändarna vilja framföra 
klagomål om olika typer av otillbörliga 
metoder, såsom diskriminerande villkor för 
åtkomst, omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

39. För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa eller 
andra offentliga myndigheter. Till exempel 
kan företagsanvändarna vilja framföra 
klagomål om olika typer av otillbörliga 
metoder, såsom diskriminerande villkor för 
åtkomst, omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer. Detta 
bör därför inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

Or. en

Ändringsförslag 193
Martin Schirdewan, José Gusmão
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Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

39. För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa eller 
andra offentliga myndigheter. Till exempel 
kan företagsanvändarna vilja framföra 
klagomål om olika typer av otillbörliga 
metoder, såsom diskriminerande villkor för 
åtkomst, omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

39. För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa eller 
andra offentliga myndigheter. Till exempel 
kan företagsanvändarna, slutanvändarna 
eller det civila samhällets organisationer 
vilja framföra klagomål om olika typer av 
otillbörliga metoder, såsom 
diskriminerande villkor för åtkomst, 
omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

Or. en

Ändringsförslag 194
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

39. För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa eller 
andra offentliga myndigheter. Till exempel 
kan företagsanvändarna vilja framföra 
klagomål om olika typer av otillbörliga 
metoder, såsom diskriminerande villkor för 
åtkomst, omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

39. För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa, 
rättsliga eller andra offentliga 
myndigheter. Till exempel kan 
företagsanvändarna vilja framföra 
klagomål om olika typer av otillbörliga 
metoder, såsom diskriminerande villkor för 
åtkomst, omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

Or. en

Ändringsförslag 195
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Identifieringstjänster är avgörande (40) Identifieringstjänster är avgörande 
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för att företagsanvändare ska kunna 
bedriva sin verksamhet, eftersom de inte 
endast möjliggör en optimering av 
tjänsterna, i den utsträckning som tillåts 
enligt förordning (EU) 2016/679 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG33, utan även ökar förtroendet 
för transaktioner online, i enlighet med 
unionsrätten eller nationell lagstiftning. En 
grindvakt bör därför inte utnyttja sin 
ställning som leverantör av centrala 
plattformstjänster genom att kräva att de 
företagsanvändare som är beroende av dem 
inkluderar den identifieringstjänst som 
tillhandahålls av grindvakten själv som en 
del av deras tillhandahållande av tjänster 
eller produkter till sina slutanvändare, om 
andra identifieringstjänster finns 
tillgängliga för företagsanvändarna.

för att alla företagsanvändare ska få fart på 
sin verksamhet, eftersom de inte endast 
möjliggör en optimering av tjänsterna, i 
den utsträckning som tillåts enligt 
förordning (EU) 2016/679 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG33, utan även ökar förtroendet 
för transaktioner online, i enlighet med 
unionsrätten eller nationell lagstiftning. De 
behöriga myndigheterna bör ägna större 
uppmärksamhet åt 
betalningsidentifieringstjänster. En 
grindvakt bör därför inte utnyttja sin 
ställning som leverantör av centrala 
plattformstjänster genom att kräva att de 
företagsanvändare som är beroende av dem 
inkluderar den identifieringstjänst som 
tillhandahålls av grindvakten själv som en 
del av deras tillhandahållande av tjänster 
eller produkter till sina slutanvändare, om 
andra identifieringstjänster finns 
tillgängliga för företagsanvändarna.

_________________ _________________
33 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Or. ro

Ändringsförslag 196
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

41. Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 

41. Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
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programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva.

Or. en

Ändringsförslag 197
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

(41) Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna, som ”betalar” 
med sina personuppgifter, genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.
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Or. ro

Ändringsförslag 198
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

41. Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

41. Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster eller genom 
produktutformning. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

Or. en

Ändringsförslag 199
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

41. Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 

41. Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
förhindra byte mellan eller abonnemang på 
olika programvaruapplikationer och 
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programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

Or. en

Ändringsförslag 200
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

42. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 

42. Reklamintäkterna för många 
webbannonseringstjänster, såsom 
traditionella utgivare, har minskat 
avsevärt, medan reklamintäkterna för 
grindvakter stadigt har ökat1a. Villkoren 
för de webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
förläggare, brister mycket ofta i transparens 
och insyn. Denna bristande insyn är till 
stor del kopplad till ett fåtal plattformars 
praxis, men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. 
Webbannonseringssektorn anses ha blivit 
mindre transparent efter införandet av ny 
lagstiftning om integritetsskydd, och 
insynen förväntas minska ytterligare i och 
med det aviserade avskaffandet av 
tredjepartskakor. Detta leder till att 
annonsörerna och utgivarna får bristande 
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påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge 
de annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till information som gör det möjligt för 
båda parter att förstå vilket pris som betalas 
för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan.

tillförlitlig information och kunskap om 
villkoren för de annonseringstjänster de 
köpt och till att deras möjligheter att byta 
till andra leverantörer av 
webbannonseringstjänster eller bygga upp 
egna tjänster påverkas negativt. Dessutom 
är kostnaderna för webbannonseringen 
betydligt högre än de skulle varit i ett 
rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Dessutom har ett fåtal dominerande 
plattformar samlat in betydande 
uppsättningar data och dataposter, som 
urholkar utgivarnas och annonsörernas 
exklusiva varumärken och extraherar 
deras kunders data, vilket skapar illojal 
konkurrens. Skyldigheter om transparens 
bör därför införas som ålägger 
grindvakterna att ge de annonsörer och 
utgivare som de tillhandahåller 
webbannonseringstjänster till fortlöpande 
och kostnadsfri tillgång i realtid till 
grindvakternas resultatmätningsverktyg 
och möjliggöra fullständig information 
om och transparens för de parametrar 
och data som används genom information 
som gör det möjligt för båda parter att 
förstå vilket pris som betalas för var och en 
av de olika annonseringstjänster som 
tillhandahålls som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan. En grindvakt 
bör vidare kostnadsfritt tillhandahålla 
tillförlitliga, icke-aggregerade, detaljerade 
och fullständiga uppgifter som krävs för 
att annonsörer och utgivare ska kunna 
göra en egen, oberoende högkvalitativ 
utvärdering i realtid av 
förmedlingstjänster, inbegripet kontroll av 
annonsdatabasen. Dessutom bör ett 
förbud mot att kombinera datamängder 
förhindra spårning av slutanvändare och 
därmed skapa lika villkor för leverantörer 
av webbannonseringstjänster, stärka 
finansieringen av offentliga medier och 
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återupprätta slutanvändarnas integritet.
_________________
1a https://trackingfreeads.eu/the-costs-of-
tracking-ads/

Or. en

Ändringsförslag 201
Carmen Avram

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

42. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 

42. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som företagen och slutanvändarna betalar 
för många förbrukningsvaror och 
förbrukningstjänster som är beroende av 
webbannonsering. Skyldigheter om 
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införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till information som gör det möjligt för 
båda parter att förstå vilket pris som betalas 
för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan.

transparens bör därför införas som ålägger 
grindvakterna att på begäran och i den mån 
det är möjligt ge de annonsörer och 
utgivare som de tillhandahåller 
webbannonseringstjänster till information 
som gör det möjligt för båda parter att 
förstå vilket pris som betalas för var och en 
av de olika annonseringstjänster som 
tillhandahålls som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan. Detta bör 
inbegripa omfattande information om 
metoden för att beräkna priser och 
avgifter och dess tillämpning i 
förhållande till de respektive anbud som 
lämnats av en annonsör eller utgivare för 
var och en av de annonseringstjänster 
som tillhandahålls. Dessutom ska 
grindvakten göra regelbundna oberoende 
revisioner av den auktionsbaserade 
matchningen av efterfrågan på och 
utbudet av annonsering, för att 
kontrollera att resultatet av sådana 
auktioner motsvarar de anbud som 
lämnats och att de avgifter som debiteras 
återspeglar den prisinformation som 
grindvakten lämnat.

Or. en

Ändringsförslag 202
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

42. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
förläggare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 

42. Villkoren för de riktade 
webbannonseringstjänster baserade på 
kontextuell information som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
förläggare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
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förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till information som gör det möjligt för 
båda parter att förstå vilket pris som betalas 
för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan.

programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Dessutom 
kommer kostnaderna för 
webbannonseringen sannolikt att bli högre 
än de skulle varit i ett rättvisare, mer 
transparent och öppnare plattformsklimat. 
Dessa högre kostnader kommer sannolikt 
att återspeglas i de priser som 
slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller riktade 
webbannonseringstjänster baserade på 
kontextuell information till information 
som gör det möjligt för båda parter att 
förstå vilket pris som betalas för var och en 
av de olika annonseringstjänster som 
tillhandahålls som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan.

Or. en

Ändringsförslag 203
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

42. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 

42. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
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utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge 
de annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till information som gör det möjligt för 
båda parter att förstå vilket pris som betalas 
för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan.

utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det 
unilaterala beslutsfattandet av 
branschaktörer som inte är representativa 
för hela annonseringsvärdekedjan. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till kostnadsfri, effektiv, högkvalitativ och 
fortlöpande information i realtid som gör 
det möjligt för båda parter att förstå vilket 
pris som betalas för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan samt 
annonseringens tillgänglighet och 
synlighet.

Or. en

Ändringsförslag 204
Victor Negrescu
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Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
förläggare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till information som gör det möjligt för 
båda parter att förstå vilket pris som betalas 
för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan.

(42) Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
förläggare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
dataintegritetsskydd, och insynen 
förväntas minska ytterligare i och med det 
aviserade avskaffandet av tredjepartskakor. 
Detta leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till information som gör det möjligt för 
båda parter att förstå vilket pris som betalas 
för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan.

Or. ro
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Ändringsförslag 205
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) En grindvakt kan under vissa 
omständigheter ha en dubbel roll som 
leverantör av centrala plattformstjänster, 
varigenom den tillhandahåller en central 
plattformstjänst till en företagsanvändare, 
samtidigt som den konkurrerar med samma 
företagsanvändare om tillhandahållandet av 
samma eller en liknande tjänst eller 
produkt till samma slutanvändare. Under 
dessa förhållanden kan en grindvakt 
utnyttja sin dubbla roll och använda data 
som genererats av företagsanvändarens 
transaktioner på den centrala plattformen 
för de tjänster som de själva erbjuder som 
liknar företagsanvändarnas. Detta kan till 
exempel vara fallet när en grindvakt 
tillhandahåller företagsanvändarna en e-
marknadsplats eller appbutik och samtidigt 
erbjuder dem tjänster som 
onlineåterförsäljare eller leverantör av 
tillämpningsprogramvara. För att förhindra 
att grindvakter otillbörligt drar nytta av sin 
dubbla roll bör det säkerställas att de avstår 
från att använda aggregerade eller icke-
aggregerade data, som kan inbegripa 
anonymiserade uppgifter och 
personuppgifter som inte är allmänt 
tillgängliga, för att erbjuda tjänster som 
liknar företagsanvändarnas. Denna 
skyldighet bör gälla för varje grindvakt 
som helhet, inbegripet men inte begränsat 
till dess affärsenhet som konkurrerar med 
en central plattformstjänsts 
företagsanvändare.

(43) En grindvakt kan under vissa 
omständigheter ha en dubbel roll som 
leverantör av centrala plattformstjänster, 
varigenom den tillhandahåller en central 
plattformstjänst till en företagsanvändare, 
samtidigt som den konkurrerar med samma 
företagsanvändare om tillhandahållandet av 
samma eller en liknande tjänst eller 
produkt till samma slutanvändare. Under 
dessa förhållanden kan en grindvakt 
utnyttja sin dubbla roll och använda data 
som genererats av företagsanvändarens 
transaktioner på den centrala plattformen, 
särskilt när det gäller banktjänster och 
hälso- och sjukvårdstjänster, för de 
tjänster som de själva erbjuder som liknar 
företagsanvändarnas. Detta kan till 
exempel vara fallet när en grindvakt 
tillhandahåller företagsanvändarna en e-
marknadsplats eller appbutik och samtidigt 
erbjuder dem tjänster som 
onlineåterförsäljare eller leverantör av 
tillämpningsprogramvara. För att förhindra 
att grindvakter otillbörligt drar nytta av sin 
dubbla roll bör det säkerställas att de avstår 
från att använda aggregerade eller icke-
aggregerade data, som kan inbegripa 
anonymiserade uppgifter och 
personuppgifter som inte är allmänt 
tillgängliga, för att erbjuda tjänster som 
liknar företagsanvändarnas. Denna 
skyldighet bör gälla för varje grindvakt 
som helhet, inbegripet men inte begränsat 
till dess affärsenhet som konkurrerar med 
en central plattformstjänsts 
företagsanvändare.

Or. ro
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Ändringsförslag 206
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

43. En grindvakt kan under vissa 
omständigheter ha en dubbel roll som 
leverantör av centrala plattformstjänster, 
varigenom den tillhandahåller en central 
plattformstjänst till en företagsanvändare, 
samtidigt som den konkurrerar med samma 
företagsanvändare om tillhandahållandet av 
samma eller en liknande tjänst eller 
produkt till samma slutanvändare. Under 
dessa förhållanden kan en grindvakt 
utnyttja sin dubbla roll och använda data 
som genererats av företagsanvändarens 
transaktioner på den centrala plattformen 
för de tjänster som de själva erbjuder som 
liknar företagsanvändarnas. Detta kan till 
exempel vara fallet när en grindvakt 
tillhandahåller företagsanvändarna en e-
marknadsplats eller appbutik och samtidigt 
erbjuder dem tjänster som 
onlineåterförsäljare eller leverantör av 
tillämpningsprogramvara. För att förhindra 
att grindvakter otillbörligt drar nytta av sin 
dubbla roll bör det säkerställas att de avstår 
från att använda aggregerade eller icke-
aggregerade data, som kan inbegripa 
anonymiserade uppgifter och 
personuppgifter som inte är allmänt 
tillgängliga, för att erbjuda tjänster som 
liknar företagsanvändarnas. Denna 
skyldighet bör gälla för varje grindvakt 
som helhet, inbegripet men inte begränsat 
till dess affärsenhet som konkurrerar med 
en central plattformstjänsts 
företagsanvändare.

43. En grindvakt bör inte ha en dubbel 
roll som leverantör av centrala 
plattformstjänster, varigenom den 
tillhandahåller en central plattformstjänst 
till en företagsanvändare, samtidigt som 
den konkurrerar med samma 
företagsanvändare om tillhandahållandet av 
samma eller en liknande tjänst eller 
produkt till samma slutanvändare. 
Grindvakten bör inte utnyttja sin dubbla 
roll och använda data som genererats av 
företagsanvändarens transaktioner på den 
centrala plattformen för de tjänster som de 
själva erbjuder som liknar 
företagsanvändarnas. Detta kan till 
exempel vara fallet när en grindvakt 
tillhandahåller företagsanvändarna en e-
marknadsplats eller appbutik och samtidigt 
erbjuder dem tjänster som 
onlineåterförsäljare eller leverantör av 
tillämpningsprogramvara. För att förhindra 
att grindvakter otillbörligt drar nytta av sin 
dubbla roll bör det säkerställas att de avstår 
från att använda aggregerade eller icke-
aggregerade data, som kan inbegripa 
anonymiserade uppgifter och 
personuppgifter som inte är allmänt 
tillgängliga, för att erbjuda tjänster som 
liknar företagsanvändarnas. Denna 
skyldighet bör gälla för varje grindvakt 
som helhet, inbegripet men inte begränsat 
till dess affärsenhet som konkurrerar med 
en central plattformstjänsts 
företagsanvändare.

Or. en
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Ändringsförslag 207
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

46. En grindvakt kan använda andra 
medel för att gynna sina egna tjänster eller 
produkter på sin centrala plattformstjänst, 
till nackdel för samma eller liknande 
tjänster som slutanvändarna skulle kunna 
erhålla genom tredje part. Detta kan till 
exempel vara fallet när vissa 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster förinstalleras av en 
grindvakt. För att erbjuda slutanvändarna 
valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra 
slutanvändarna från att avinstallera 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst och därigenom 
gynna deras egna 
programvaruapplikationer.

46. En grindvakt kan använda andra 
medel för att gynna sina egna tjänster eller 
produkter på sin centrala plattformstjänst, 
till nackdel för samma eller liknande 
tjänster som slutanvändarna skulle kunna 
erhålla genom tredje part. Detta kan till 
exempel vara fallet när vissa 
programvaruapplikationer, 
programvarubutiker eller kompletterande 
tjänster förinstalleras av en grindvakt. För 
att erbjuda slutanvändarna valmöjlighet bör 
grindvakterna inte förinstallera några 
programvaruapplikationer i sin centrala 
plattformstjänst och därigenom gynna 
deras egna programvaruapplikationer, utan 
att det påverkar tillämpningen av 
applikationer som är väsentliga för 
tjänstens, operativsystemets eller enhetens 
integritet och som tekniskt sett inte kan 
erbjudas fristående av tredje parter.

Or. en

Ändringsförslag 208
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

46. En grindvakt kan använda andra 
medel för att gynna sina egna tjänster eller 
produkter på sin centrala plattformstjänst, 
till nackdel för samma eller liknande 
tjänster som slutanvändarna skulle kunna 
erhålla genom tredje part. Detta kan till 
exempel vara fallet när vissa 
programvaruapplikationer eller 

46. En grindvakt kan använda andra 
medel för att gynna sina egna tjänster eller 
produkter på sin centrala plattformstjänst, 
till nackdel för samma eller liknande 
tjänster som slutanvändarna skulle kunna 
erhålla genom tredje part. Detta kan till 
exempel vara fallet när vissa 
programvaruapplikationer eller 
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programvarutjänster förinstalleras av en 
grindvakt. För att erbjuda slutanvändarna 
valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra 
slutanvändarna från att avinstallera 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst och därigenom 
gynna deras egna 
programvaruapplikationer.

programvarutjänster förinstalleras av en 
grindvakt. För att erbjuda slutanvändarna 
valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra 
slutanvändarna från att avinstallera eller ta 
bort förinstallerade 
programvaruapplikationer i sin centrala 
plattformstjänst och därigenom gynna 
deras egna programvaruapplikationer. 
Denna skyldighet bör inte gälla 
applikationer som är nödvändiga för 
funktionaliteten.

Or. en

Ändringsförslag 209
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

47. De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet. För att 
säkerställa att tredje parts 

47. De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker eller 
programvaruarkiv på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker eller 
programvaruarkiv utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
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programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller får den berörda 
grindvakten genomföra proportionella 
tekniska eller avtalsmässiga åtgärder för 
att uppnå detta mål, om grindvakten kan 
visa att sådana åtgärder är nödvändiga 
och motiverade och att det inte finns 
några mindre restriktiva åtgärder för att 
skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet.

plattformstjänsternas öppenhet.

Or. en

Ändringsförslag 210
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

47. De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet. För att 

47. De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. I 
vissa fall, och i linje med målen i 
rättsakten om digitala tjänster, kan dessa 
regler på ett legitimt sätt bidra till 
användarnas säkerhet och dataskydd samt 
till integriteten hos den maskinvara eller 
det operativsystem som används och bidra 
till att ge användarna valmöjligheter på 
enhetsmarknaderna. Sådana 
begränsningar bör dock påvisas för att 
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säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller får den berörda 
grindvakten genomföra proportionella 
tekniska eller avtalsmässiga åtgärder för 
att uppnå detta mål, om grindvakten kan 
visa att sådana åtgärder är nödvändiga 
och motiverade och att det inte finns 
några mindre restriktiva åtgärder för att 
skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet.

inte otillbörligt begränsa 
företagsanvändarnas och 
slutanvändarnas möjligheter att använda 
alternativa distributionskanaler.

Or. en

Ändringsförslag 211
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

47. De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 

47. De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
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plattformstjänsternas öppenhet. För att 
säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller får den berörda grindvakten 
genomföra proportionella tekniska eller 
avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta 
mål, om grindvakten kan visa att sådana 
åtgärder är nödvändiga och motiverade och 
att det inte finns några mindre restriktiva 
åtgärder för att skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet.

plattformstjänsternas öppenhet. 
Slutanvändaren bör vara skyldig att 
avgöra vilken programvaruapplikation 
eller programvarubutik som ska bli 
standardval. För att säkerställa att tredje 
parts programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller får den berörda grindvakten 
genomföra proportionella tekniska eller 
avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta 
mål, om grindvakten kan visa att sådana 
åtgärder är nödvändiga och motiverade och 
att det inte finns några mindre restriktiva 
åtgärder för att skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet.

Or. en

Ändringsförslag 212
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

48. Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position i rangordningen för sina 
egna erbjudanden, i motsats till produkter 
från tredje parter som också bedriver 
verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 

48. Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar eller samarbetar med, vilket 
ofta leder till intressekonflikter. Detta kan 
inbegripa en situation där en grindvakt 
erbjuder sina egna onlinebaserade 
förmedlingstjänster via en sökmotor. När 
grindvakter erbjuder dessa produkter eller 
tjänster på den centrala plattformstjänsten 
kan de reservera en högre position i 
rangordningen för sina egna erbjudanden, i 
motsats till produkter från tredje parter som 
också bedriver verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 
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rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. Andra exempel 
är programvarutillämpningar som 
distribueras genom programvarubutiker 
eller produkter eller tjänster som framhävs 
och visas i ett socialt nätverks nyhetsflöde, 
eller produkter eller tjänster som 
rangordnas i sökresultaten eller visas på en 
e-marknadsplats. Under dessa 
omständigheter har grindvakten en dubbel 
roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter 
möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. En sådan 
förmånlig eller inbäddad visning bör 
utgöra en otillbörlig preferens, oavsett om 
informationen eller resultaten också 
skulle kunna tillhandahållas av 
konkurrerande tjänster och som sådana 
rangordnas på ett icke-diskriminerande 
sätt. Otillåtlig preferens kan också äga 
rum i andra fall, exempelvis när det gäller 
programvarubutiker eller produkter eller 
tjänster som framhävs och visas i ett socialt 
nätverks nyhetsflöde, eller produkter eller 
tjänster som rangordnas i sökresultaten 
eller visas på en e-marknadsplats, eller 
produkter eller tjänster som listas i 
inställningar för centrala 
plattformstjänster eller resultat som 
tillhandahålls av en virtuell assistent. 
Under dessa omständigheter har 
grindvakten en dubbel roll som mellanhand 
för tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter 
möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

Or. en

Ändringsförslag 213
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 48
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

48. Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position i rangordningen för sina 
egna erbjudanden, i motsats till produkter 
från tredje parter som också bedriver 
verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 
rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten eller visas på en e-
marknadsplats. Under dessa 
omständigheter har grindvakten en dubbel 
roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter 
möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

48. Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position i rangordningen för sina 
egna erbjudanden, i motsats till produkter 
från tredje parter som också bedriver 
verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 
rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten, visas på en e-marknadsplats 
eller visas i sökresultat som tillhandahålls 
av en virtuell assistent. Under dessa 
omständigheter har grindvakten en dubbel 
roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter 
möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
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grindvakten.

Or. en

Ändringsförslag 214
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position i rangordningen för sina 
egna erbjudanden, i motsats till produkter 
från tredje parter som också bedriver 
verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 
rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten eller visas på en e-
marknadsplats. Under dessa 

(48) Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position, differentierad 
behandling eller förmånsbehandling i 
rangordningen för sina egna erbjudanden, i 
motsats till produkter från tredje parter som 
också bedriver verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 
rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks regi, eller produkter eller 
tjänster som rangordnas i sökresultaten 
eller visas på en e-marknadsplats. Under 
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omständigheter har grindvakten en dubbel 
roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter 
möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

dessa omständigheter har grindvakten en 
dubbel roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter 
möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

Or. ro

Ändringsförslag 215
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

48. Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position i rangordningen för sina 
egna erbjudanden, i motsats till produkter 
från tredje parter som också bedriver 
verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 
rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 

48. Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position i rangordningen, 
visningen eller standardinställningarna 
för sina egna erbjudanden, i motsats till 
produkter från tredje parter som också 
bedriver verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 
rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 



AM\1238608SV.docx 93/166 PE696.537v01-00

SV

slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten eller visas på en e-
marknadsplats. Under dessa 
omständigheter har grindvakten en dubbel 
roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter 
möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten eller visas på en e-
marknadsplats. Under dessa 
omständigheter har grindvakten en dubbel 
roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter 
möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

Or. en

Ändringsförslag 216
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) I sådana situationer bör grindvakten 
inte ägna sig åt någon form av 
differentierad eller förmånlig behandling 
vid rangordning på centrala 
plattformstjänster, vare sig rättsligt, 
kommersiellt eller tekniskt, till förmån för 
produkter eller tjänster som den erbjuder 
själv eller genom en företagsanvändare 
som den kontrollerar. För att säkerställa att 
denna skyldighet är effektiv bör det även 
säkerställas att de villkor som gäller för en 
sådan rangordning i allmänhet också är 
rättvisa. Rangordningen bör i detta 
sammanhang omfatta alla former av relativ 

(49) I sådana situationer bör grindvakten 
inte ägna sig åt någon form av 
differentierad eller förmånlig behandling 
vid rangordning på centrala 
plattformstjänster, vare sig rättsligt, 
kommersiellt eller tekniskt, till förmån för 
produkter eller tjänster som den erbjuder 
själv eller genom en företagsanvändare 
som den kontrollerar. För att säkerställa att 
denna skyldighet är effektiv bör det även 
säkerställas att de villkor som gäller för en 
sådan rangordning i allmänhet också är 
rättvisa och inte tillämpar, uppmuntrar, 
initierar, bidrar till eller samtycker till 
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synlighet, inbegripet visning, 
betygsättning, länkning eller röstresultat. 
För att säkerställa att den här skyldigheten 
är effektiv och inte kan kringgås bör den 
även tillämpas på alla åtgärder som kan ha 
en likvärdig effekt som den differentierade 
eller förmånliga behandlingen i 
rangordningen. De riktlinjer som antas i 
enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 
2019/1150 bör också underlätta 
genomförandet och efterlevnaden av den 
här skyldigheten34.

eller underlättar någon form av 
diskriminering. Rangordningen bör i detta 
sammanhang omfatta alla former av relativ 
synlighet, inbegripet visning, 
betygsättning, länkning eller röstresultat. 
För att säkerställa att den här skyldigheten 
är effektiv och inte kan kringgås bör den 
även tillämpas på alla åtgärder som kan ha 
en likvärdig effekt som den differentierade 
eller förmånliga behandlingen i 
rangordningen. De riktlinjer som antas i 
enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 
2019/1150 bör också underlätta 
genomförandet och efterlevnaden av den 
här skyldigheten34.

_________________ _________________
34 Kommissionens tillkännagivande: 
Riktlinjer om insyn i rangordningen i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1150 (EUT 
C 424, 8.12.2020, s. 1).

34 Kommissionens tillkännagivande: 
Riktlinjer om insyn i rangordningen i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1150 (EUT 
C 424, 8.12.2020, s. 1).

Or. ro

Ändringsförslag 217
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

49. I sådana situationer bör grindvakten 
inte ägna sig åt någon form av 
differentierad eller förmånlig behandling 
vid rangordning på centrala 
plattformstjänster, vare sig rättsligt, 
kommersiellt eller tekniskt, till förmån för 
produkter eller tjänster som den erbjuder 
själv eller genom en företagsanvändare 
som den kontrollerar. För att säkerställa 
att denna skyldighet är effektiv bör det 
även säkerställas att de villkor som gäller 
för en sådan rangordning i allmänhet också 
är rättvisa. Rangordningen bör i detta 
sammanhang omfatta alla former av relativ 

49. I sådana situationer bör grindvakten 
inte ägna sig åt någon form av 
differentierad eller förmånlig behandling 
vid rangordning på centrala 
plattformstjänster, vare sig rättsligt, 
kommersiellt eller tekniskt. För att 
säkerställa att denna skyldighet är effektiv 
bör det även säkerställas att de villkor som 
gäller för en sådan rangordning i allmänhet 
också är rättvisa. Rangordningen bör i detta 
sammanhang omfatta alla former av relativ 
synlighet, inbegripet visning, 
betygsättning, länkning eller röstresultat. 
För att säkerställa att den här skyldigheten 
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synlighet, inbegripet visning, 
betygsättning, länkning eller röstresultat. 
För att säkerställa att den här skyldigheten 
är effektiv och inte kan kringgås bör den 
även tillämpas på alla åtgärder som kan ha 
en likvärdig effekt som den differentierade 
eller förmånliga behandlingen i 
rangordningen. De riktlinjer som antas i 
enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 
2019/1150 bör också underlätta 
genomförandet och efterlevnaden av den 
här skyldigheten34.

är effektiv och inte kan kringgås bör den 
även tillämpas på alla åtgärder som kan ha 
en likvärdig effekt som den differentierade 
eller förmånliga behandlingen i 
rangordningen. De riktlinjer som antas i 
enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 
2019/1150 bör också underlätta 
genomförandet och efterlevnaden av den 
här skyldigheten34.

_________________ _________________
34 Kommissionens tillkännagivande: 
Riktlinjer om insyn i rangordningen i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1150 (EUT 
C 424, 8.12.2020, s. 1).

34 Kommissionens tillkännagivande: 
Riktlinjer om insyn i rangordningen i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1150 (EUT 
C 424, 8.12.2020, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 218
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

50. Grindvakterna bör inte begränsa 
eller hindra slutanvändarnas fria val genom 
att tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Detta skulle göra det 
möjligt för fler leverantörer att erbjuda sina 
tjänster, vilket i slutändan skulle ge 
slutanvändaren ökat urval. Grindvakterna 
bör säkerställa det fria valet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och får inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 

50. Grindvakterna bör inte begränsa 
eller hindra slutanvändarnas fria val genom 
att tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Detta skulle göra det 
möjligt för fler leverantörer att erbjuda sina 
tjänster, vilket i slutändan skulle ge 
slutanvändaren ökat urval. Grindvakterna 
bör säkerställa det fria valet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och får inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. 
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erbjuda konsumenterna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom lägre priser eller 
högre kvalitet, bör inte tolkas som ett 
förbjudet hinder för byte.

Or. en

Ändringsförslag 219
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

50. Grindvakterna bör inte begränsa 
eller hindra slutanvändarnas fria val genom 
att tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Detta skulle göra det 
möjligt för fler leverantörer att erbjuda sina 
tjänster, vilket i slutändan skulle ge 
slutanvändaren ökat urval. Grindvakterna 
bör säkerställa det fria valet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och får inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda konsumenterna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom lägre priser eller 
högre kvalitet, bör inte tolkas som ett 
förbjudet hinder för byte.

50. Grindvakterna bör inte begränsa 
eller hindra slutanvändarnas fria val genom 
att förhindra byte mellan eller abonnemang 
på olika programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Detta skulle göra det 
möjligt för fler leverantörer att erbjuda sina 
tjänster, vilket i slutändan skulle ge 
slutanvändaren ökat urval. Grindvakterna 
bör säkerställa det fria valet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och får inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda konsumenterna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom lägre priser eller 
högre kvalitet, bör inte tolkas som ett 
förbjudet hinder för byte.

Or. en

Ändringsförslag 220
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq
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Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

51. Grindvakterna kan göra det svårare 
för slutanvändarna att få tillgång till 
onlineinnehåll och onlinetjänster, inklusive 
programvaruapplikationer. Därför bör det 
fastställas regler för att säkerställa att 
slutanvändarnas rätt att få tillgång till ett 
öppet internet inte äventyras av 
grindvakternas agerande. Grindvakterna 
kan också tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjligheter att effektivt 
byta mellan olika internetleverantörer, 
särskilt genom att ha kontrollen över 
operativsystemen eller hårdvaran. Detta 
snedvrider villkoren för 
internetanslutningstjänster och är i 
slutändan till nackdel för slutanvändarna. 
Det bör därför säkerställas att 
grindvakterna inte på ett otillbörligt sätt 
begränsar slutanvändarnas valmöjligheter 
vid valet av internetleverantör.

51. Grindvakterna kan göra det svårare 
för slutanvändarna att få tillgång till 
onlineinnehåll och onlinetjänster, inklusive 
programvaruapplikationer. Därför bör det 
fastställas regler för att säkerställa att 
slutanvändarnas rätt att få tillgång till ett 
öppet internet inte äventyras av 
grindvakternas agerande. Grindvakterna 
kan också tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjligheter att effektivt 
byta mellan olika internetleverantörer, 
särskilt genom att ha kontrollen över 
operativsystemen eller hårdvaran. Detta 
snedvrider villkoren för 
internetanslutningstjänster och är i 
slutändan till nackdel för slutanvändarna. 
Det bör därför säkerställas att 
grindvakterna inte begränsar 
slutanvändarnas valmöjligheter vid valet av 
internetleverantör.

Or. en

Ändringsförslag 221
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

51. Grindvakterna kan göra det svårare 
för slutanvändarna att få tillgång till 
onlineinnehåll och onlinetjänster, inklusive 
programvaruapplikationer. Därför bör det 
fastställas regler för att säkerställa att 
slutanvändarnas rätt att få tillgång till ett 
öppet internet inte äventyras av 
grindvakternas agerande. Grindvakterna 
kan också tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjligheter att effektivt 
byta mellan olika internetleverantörer, 

51. Grindvakterna kan göra det svårare 
för slutanvändarna att få tillgång till 
onlineinnehåll och onlinetjänster, inklusive 
programvaruapplikationer. Därför bör det 
fastställas regler för att säkerställa att 
slutanvändarnas rätt att få tillgång till ett 
öppet internet inte äventyras av 
grindvakternas agerande. Grindvakterna 
kan också tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjligheter att effektivt 
byta mellan olika internetleverantörer, 
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särskilt genom att ha kontrollen över 
operativsystemen eller hårdvaran. Detta 
snedvrider villkoren för 
internetanslutningstjänster och är i 
slutändan till nackdel för slutanvändarna. 
Det bör därför säkerställas att 
grindvakterna inte på ett otillbörligt sätt 
begränsar slutanvändarnas valmöjligheter 
vid valet av internetleverantör.

särskilt genom att ha kontrollen över 
operativsystemen eller hårdvaran. Detta 
snedvrider villkoren för 
internetanslutningstjänster och är i 
slutändan till nackdel för slutanvändarna. 
Det bör därför säkerställas att 
grindvakterna inte begränsar 
slutanvändarnas valmöjligheter vid valet av 
internetleverantör.

Or. en

Ändringsförslag 222
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51a) Driftskompatibilitet kan bli till 
direkt nytta för konkurrensmöjligheterna, 
rättvisan på marknaden och 
konsumenternas välbefinnande. 
Driftskompatibilitet, som kräver att 
plattformar använder öppna protokoll, 
såsom 
applikationsprogrammeringsgränssnitt, 
minskar således avsevärt hindren för 
potentiella konkurrenter att komma in på 
marknaden, eftersom det skulle ge 
konkurrenter tillgång till befintliga nät 
och göra det möjligt för dem att delta i 
dem. Detta skulle också låta 
konkurrerande plattformar erbjuda sina 
interna system åt användare vilkas data 
finns någon annanstans, så att de skulle 
kunna välja ett likvärdigt och 
konsumentvänligt alternativ och samtidigt 
öka konkurrensmöjligheterna.

Or. en

Ändringsförslag 223
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere
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Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

52. Grindvakterna kan också ha en 
dubbel roll som utvecklare av 
operativsystem och tillverkare av enheter, 
inbegripet de tekniska funktioner som 
sådana enheter kan ha. Till exempel kan en 
grindvakt som är tillverkare av en produkt 
begränsa tillgången till vissa av 
funktionerna i denna produkt, såsom teknik 
för nära kommunikation och den 
programvara som används för att driva den 
tekniken, vilken kan krävas för att 
grindvakten effektivt ska kunna 
tillhandahålla en kompletterande tjänst, 
liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 
kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
också krävas av programvaruapplikationer 
med anknytning till relevanta 
kompletterande tjänster för att effektivt 
kunna tillhandahålla liknande funktioner 
som de som erbjuds av grindvakterna. Om 
en sådan dubbel roll används på ett sätt 
som hindrar alternativa leverantörer av 
kompletterande tjänster eller programvara 
från att på lika villkor få tillgång till 
samma operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används av grindvakten för 
kompletterande tjänster, skulle detta kunna 
ha mycket skadlig inverkan på 
innovationen inom leverantörerna av 
sådana stödtjänster och slutanvändarnas 
urval av sådana kompletterande tjänster. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
säkerställa tillgång på lika villkor till och 
driftskompatibilitet med samma 
operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används för tillhandahållande av alla 
eventuella kompletterande tjänster av 
grindvakterna.

52. Grindvakterna kan också ha en 
dubbel roll som utvecklare av 
operativsystem och tillverkare av enheter, 
inbegripet de tekniska funktioner som 
sådana enheter kan ha. Till exempel kan en 
grindvakt som är tillverkare av en produkt 
begränsa tillgången till vissa av 
funktionerna i denna produkt, såsom teknik 
för nära kommunikation och den 
programvara som används för att driva den 
tekniken, vilken kan krävas för att 
grindvakten effektivt ska kunna 
tillhandahålla en kompletterande tjänst, 
liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 
kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
också krävas av programvaruapplikationer 
med anknytning till relevanta 
kompletterande tjänster för att effektivt 
kunna tillhandahålla liknande funktioner 
som de som erbjuds av grindvakterna. Om 
en sådan dubbel roll används på ett sätt 
som hindrar alternativa leverantörer av 
kompletterande tjänster eller programvara 
från att på lika villkor få tillgång till 
samma operativsystem, maskinvara såsom 
teknik för nära kommunikation eller 
programvarufunktioner som t.ex. 
biometriska identitetsläsare, inklusive 
fingeravtrycks- och 
ansiktsigenkänningsskannrar, som är 
tillgängliga eller används av grindvakten 
för kompletterande tjänster, skulle detta 
kunna ha mycket skadlig inverkan på 
innovationen inom leverantörerna av 
sådana stödtjänster och slutanvändarnas 
urval av sådana kompletterande tjänster. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
säkerställa tillgång på lika villkor till och 
driftskompatibilitet med samma 
operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används för tillhandahållande av alla 



PE696.537v01-00 100/166 AM\1238608SV.docx

SV

eventuella kompletterande tjänster av 
grindvakterna. Med tillgång på lika villkor 
avses teknisk, rättslig, ekonomisk eller 
annan tillgång.

Or. en

Ändringsförslag 224
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

52. Grindvakterna kan också ha en 
dubbel roll som utvecklare av 
operativsystem och tillverkare av enheter, 
inbegripet de tekniska funktioner som 
sådana enheter kan ha. Till exempel kan 
en grindvakt som är tillverkare av en 
produkt begränsa tillgången till vissa av 
funktionerna i denna produkt, såsom teknik 
för nära kommunikation och den 
programvara som används för att driva den 
tekniken, vilken kan krävas för att 
grindvakten effektivt ska kunna 
tillhandahålla en kompletterande tjänst, 
liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 
kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
också krävas av programvaruapplikationer 
med anknytning till relevanta 
kompletterande tjänster för att effektivt 
kunna tillhandahålla liknande funktioner 
som de som erbjuds av grindvakterna. Om 
en sådan dubbel roll används på ett sätt 
som hindrar alternativa leverantörer av 
kompletterande tjänster eller programvara 
från att på lika villkor få tillgång till 
samma operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används av grindvakten för 
kompletterande tjänster, skulle detta 
kunna ha mycket skadlig inverkan på 
innovationen inom leverantörerna av 

52. Grindvakterna kan också begränsa 
tillgången till vissa av funktionerna i denna 
produkt, såsom teknik för nära 
kommunikation och den programvara som 
används för att driva den tekniken, vilken 
kan krävas för att grindvakten effektivt ska 
kunna tillhandahålla en kompletterande 
tjänst, liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 
kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
också krävas av programvaruapplikationer 
med anknytning till relevanta 
kompletterande tjänster för att effektivt 
kunna tillhandahålla liknande funktioner 
som de som erbjuds av grindvakterna. Om 
en sådan begränsande åtgärd används som 
hindrar slutanvändare eller alternativa 
leverantörer av kompletterande tjänster 
eller programvara från att på lika villkor få 
tillgång till samma operativsystem, 
maskinvara eller programvarufunktioner 
som är tillgängliga eller används av 
grindvakten, skulle detta kunna ha mycket 
skadlig inverkan på innovationen och 
slutanvändarnas urval av sådana 
kompletterande tjänster. Grindvakterna bör 
därför vara skyldiga att säkerställa tillgång 
på lika villkor till och driftskompatibilitet 
med samma operativsystem, maskinvara 
eller programvarufunktioner som är 
tillgängliga eller används för 
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sådana stödtjänster och slutanvändarnas 
urval av sådana kompletterande tjänster. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
säkerställa tillgång på lika villkor till och 
driftskompatibilitet med samma 
operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används för tillhandahållande av alla 
eventuella kompletterande tjänster av 
grindvakterna.

tillhandahållande av alla dess tjänster av 
grindvakterna.

Or. en

Ändringsförslag 225
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

52. Grindvakterna kan också ha en 
dubbel roll som utvecklare av 
operativsystem och tillverkare av enheter, 
inbegripet de tekniska funktioner som 
sådana enheter kan ha. Till exempel kan en 
grindvakt som är tillverkare av en produkt 
begränsa tillgången till vissa av 
funktionerna i denna produkt, såsom teknik 
för nära kommunikation och den 
programvara som används för att driva den 
tekniken, vilken kan krävas för att 
grindvakten effektivt ska kunna 
tillhandahålla en kompletterande tjänst, 
liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 
kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
också krävas av programvaruapplikationer 
med anknytning till relevanta 
kompletterande tjänster för att effektivt 
kunna tillhandahålla liknande funktioner 
som de som erbjuds av grindvakterna. Om 
en sådan dubbel roll används på ett sätt 
som hindrar alternativa leverantörer av 
kompletterande tjänster eller programvara 
från att på lika villkor få tillgång till 
samma operativsystem, maskinvara eller 

52. Grindvakterna kan också ha en 
dubbel roll som utvecklare av 
operativsystem och tillverkare av enheter, 
inbegripet de tekniska funktioner som 
sådana enheter kan ha. Till exempel kan en 
grindvakt som är tillverkare av en produkt 
begränsa tillgången till vissa av 
funktionerna i denna produkt, såsom teknik 
för nära kommunikation och den 
programvara som används för att driva den 
tekniken, vilken kan krävas för att 
grindvakten effektivt ska kunna 
tillhandahålla en kompletterande tjänst, 
liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 
kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
också krävas av programvaruapplikationer 
med anknytning till relevanta 
kompletterande tjänster för att effektivt 
kunna tillhandahålla liknande funktioner 
som de som erbjuds av grindvakterna. Om 
en sådan dubbel roll används på ett sätt 
som hindrar alternativa leverantörer av 
kompletterande tjänster eller programvara 
från att på lika villkor få tillgång till 
samma operativsystem, maskinvara eller 
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programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används av grindvakten för 
kompletterande tjänster, skulle detta kunna 
ha mycket skadlig inverkan på 
innovationen inom leverantörerna av 
sådana stödtjänster och slutanvändarnas 
urval av sådana kompletterande tjänster. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
säkerställa tillgång på lika villkor till och 
driftskompatibilitet med samma 
operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används för tillhandahållande av alla 
eventuella kompletterande tjänster av 
grindvakterna.

programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används av grindvakten för 
kompletterande tjänster, skulle detta kunna 
ha mycket skadlig inverkan på 
innovationen inom leverantörerna av 
sådana stödtjänster och slutanvändarnas 
urval av sådana kompletterande tjänster. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
säkerställa tillgång på lika villkor till och 
driftskompatibilitet med samma 
operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används för tillhandahållande av alla 
eventuella kompletterande tjänster av 
grindvakterna. Tillhandahållandet av 
sådan tillgång bör inte äventyra 
grindvaktens ansträngningar för att 
skydda användarnas säkerhet, 
dataskyddet eller hårdvarans funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 226
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

52. Grindvakterna kan också ha en 
dubbel roll som utvecklare av 
operativsystem och tillverkare av enheter, 
inbegripet de tekniska funktioner som 
sådana enheter kan ha. Till exempel kan en 
grindvakt som är tillverkare av en produkt 
begränsa tillgången till vissa av 
funktionerna i denna produkt, såsom teknik 
för nära kommunikation och den 
programvara som används för att driva den 
tekniken, vilken kan krävas för att 
grindvakten effektivt ska kunna 
tillhandahålla en kompletterande tjänst, 
liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 
kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
också krävas av programvaruapplikationer 

52. Grindvakterna kan också ha en 
dubbel roll som utvecklare av 
operativsystem och tillverkare av enheter, 
inbegripet de tekniska funktioner som 
sådana enheter kan ha. Till exempel kan en 
grindvakt som är tillverkare av en produkt 
begränsa tillgången till vissa av 
funktionerna i denna produkt, såsom teknik 
för nära kommunikation och den 
programvara som används för att driva den 
tekniken, vilken kan krävas för att 
grindvakten effektivt ska kunna 
tillhandahålla en kompletterande tjänst, 
liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 
kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
krävas av programvaruapplikationer med 
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med anknytning till relevanta 
kompletterande tjänster för att effektivt 
kunna tillhandahålla liknande funktioner 
som de som erbjuds av grindvakterna. Om 
en sådan dubbel roll används på ett sätt 
som hindrar alternativa leverantörer av 
kompletterande tjänster eller programvara 
från att på lika villkor få tillgång till 
samma operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används av grindvakten för 
kompletterande tjänster, skulle detta kunna 
ha mycket skadlig inverkan på 
innovationen inom leverantörerna av 
sådana stödtjänster och slutanvändarnas 
urval av sådana kompletterande tjänster. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
säkerställa tillgång på lika villkor till och 
driftskompatibilitet med samma 
operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används för tillhandahållande av alla 
eventuella kompletterande tjänster av 
grindvakterna.

anknytning till relevanta kompletterande 
tjänster för att effektivt kunna 
tillhandahålla liknande funktioner som de 
som erbjuds av grindvakterna. Om det inte 
finns några alternativa sätt att nå 
slutanvändare, och om en sådan dubbel 
roll används på ett sätt som hindrar 
alternativa leverantörer av kompletterande 
tjänster eller programvara från att få 
likvärdig tillgång till operativsystem, 
maskinvara eller programvarufunktioner 
som är tillgängliga eller används av 
grindvakten för kompletterande tjänster, 
skulle detta kunna ha mycket skadlig 
inverkan på innovationen inom 
leverantörerna av sådana stödtjänster och 
slutanvändarnas urval av sådana 
kompletterande tjänster. Grindvakterna bör 
därför vara skyldiga att säkerställa 
likvärdig tillgång till och 
driftskompatibilitet med operativsystem, 
maskinvara eller programvarufunktioner 
som är tillgängliga eller används för 
tillhandahållande av alla eventuella 
kompletterande tjänster av grindvakterna. 
Tillhandahållandet av sådan åtkomst bör 
inte undergräva grindvaktens förmåga att 
skydda användare.

Or. en

Ändringsförslag 227
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

52. Grindvakterna kan också ha en 
dubbel roll som utvecklare av 
operativsystem och tillverkare av enheter, 
inbegripet de tekniska funktioner som 
sådana enheter kan ha. Till exempel kan en 
grindvakt som är tillverkare av en produkt 
begränsa tillgången till vissa av 
funktionerna i denna produkt, såsom teknik 

52. Grindvakterna kan också ha en 
dubbel roll som utvecklare av 
operativsystem och tillverkare av enheter, 
inbegripet de tekniska funktioner som 
sådana enheter kan ha. Till exempel kan en 
grindvakt som är tillverkare av en produkt 
begränsa tillgången till vissa av 
funktionerna i denna produkt, såsom teknik 
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för nära kommunikation och den 
programvara som används för att driva den 
tekniken, vilken kan krävas för att 
grindvakten effektivt ska kunna 
tillhandahålla en kompletterande tjänst, 
liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 
kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
också krävas av programvaruapplikationer 
med anknytning till relevanta 
kompletterande tjänster för att effektivt 
kunna tillhandahålla liknande funktioner 
som de som erbjuds av grindvakterna. Om 
en sådan dubbel roll används på ett sätt 
som hindrar alternativa leverantörer av 
kompletterande tjänster eller programvara 
från att på lika villkor få tillgång till 
samma operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används av grindvakten för 
kompletterande tjänster, skulle detta kunna 
ha mycket skadlig inverkan på 
innovationen inom leverantörerna av 
sådana stödtjänster och slutanvändarnas 
urval av sådana kompletterande tjänster. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
säkerställa tillgång på lika villkor till och 
driftskompatibilitet med samma 
operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används för tillhandahållande av alla 
eventuella kompletterande tjänster av 
grindvakterna.

för nära kommunikation och den 
programvara som används för att driva den 
tekniken, vilken kan krävas för att 
grindvakten effektivt ska kunna 
tillhandahålla en kompletterande tjänst, 
liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 
kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
också krävas av programvaruapplikationer 
med anknytning till relevanta 
kompletterande tjänster för att effektivt 
kunna tillhandahålla liknande funktioner 
som de som erbjuds av grindvakterna. Om 
en sådan dubbel roll används på ett sätt 
som hindrar alternativa leverantörer av 
kompletterande tjänster eller programvara 
från att på lika villkor få tillgång till 
samma operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används av grindvakten för 
kompletterande tjänster, skulle detta kunna 
ha mycket skadlig inverkan på 
innovationen inom leverantörerna av 
sådana stödtjänster och slutanvändarnas 
urval av sådana kompletterande tjänster. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
säkerställa tillgång på lika villkor och 
kostnadsfritt till och driftskompatibilitet 
med samma operativsystem, maskinvara 
eller programvarufunktioner som är 
tillgängliga eller används för 
tillhandahållande av alla eventuella 
kompletterande tjänster av grindvakterna.

Or. en

Ändringsförslag 228
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52a) På samma sätt bör 
interoperabilitet säkerställas för 
meddelandetjänster och sociala 
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medietjänster, så att användarna får 
möjlighet att flytta från en plattform till 
en annan utan att förlora sina data och 
kontakter. Användarna bör också 
ensidigt, genom ett enkelt förfarande, 
kunna besluta att publicera sina data i ett 
nyhetsflöde, spara sin historia eller helt 
radera sina data från 
meddelandeplattformen eller plattformen 
för sociala medietjänster.

Or. ro

Ändringsförslag 229
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 
effekten av en viss annons. För att 
ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer och utgivare 
kostnadsfri tillgång till grindvakternas 
resultatmätningsverktyg och den 
information som krävs för att 
annonsörerna, de reklambyråer som agerar 
för ett företags räkning och förläggarna ska 
kunna utföra sina egna oberoende 
kontroller av tillhandahållandet av de 
relevanta webbannonseringstjänsterna.

53. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 
effekten av en viss annons. För att 
ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför ge 
annonsörer och utgivare fortlöpande och 
kostnadsfri tillgång i realtid till 
grindvakternas resultatmätningsverktyg 
och möjliggöra fullständig information 
om och transparens för de parametrar 
och data som används för 
beslutsfattandet, utförandet och 
mätningen av förmedlingstjänsterna för 
att annonsörerna, de reklambyråer som 
agerar för ett företags räkning och 
förläggarna ska kunna utföra sina egna 



PE696.537v01-00 106/166 AM\1238608SV.docx

SV

oberoende kontroller av tillhandahållandet 
av de relevanta 
webbannonseringstjänsterna. En grindvakt 
bör vidare kostnadsfritt tillhandahålla 
tillförlitliga, icke-aggregerade, detaljerade 
och fullständiga uppgifter som krävs för 
att annonsörer och utgivare ska kunna 
göra en egen, oberoende högkvalitativ 
utvärdering i realtid av 
förmedlingstjänster, inbegripet kontroll av 
annonsdatabasen. Detta bör omfatta 
uppgifter om alla parametrar som 
används av grindvakter eller tjänster som 
tillhör samma företag inom ramen för en 
förmedlingstjänst för annonsering i syfte 
att fastställa resultatet av en sådan 
förmedling och motsvarande priser för 
annonsering eller avgifter för 
förmedlingstjänster som tillhandahålls 
antingen på köp- eller säljsidan.

Or. en

Ändringsförslag 230
Carmen Avram

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 
effekten av en viss annons. För att 
ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer och utgivare 

53. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 
effekten av en viss annons. För att 
ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer och utgivare 
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kostnadsfri tillgång till grindvakternas 
resultatmätningsverktyg och den 
information som krävs för att 
annonsörerna, de reklambyråer som agerar 
för ett företags räkning och förläggarna ska 
kunna utföra sina egna oberoende 
kontroller av tillhandahållandet av de 
relevanta webbannonseringstjänsterna.

kostnadsfri tillgång till grindvakternas 
resultatmätningsverktyg och den 
information som krävs för att 
annonsörerna, de reklambyråer som agerar 
för ett företags räkning och förläggarna ska 
kunna utföra sina egna oberoende 
kontroller av tillhandahållandet av de 
relevanta webbannonseringstjänsterna. 
Detta ska omfatta uppgifter om alla 
parametrar som används av grindvakten 
eller tjänster som tillhör samma företag 
inom ramen för en förmedlingstjänst för 
annonsering i syfte att fastställa resultatet 
av en sådan förmedling och motsvarande 
priser för annonsering eller avgifter för 
förmedlingstjänster som tillhandahålls 
antingen på köp- eller säljsidan.

Or. en

Ändringsförslag 231
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
förläggare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 
effekten av en viss annons. För att 
ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer och utgivare 
kostnadsfri tillgång till grindvakternas 
resultatmätningsverktyg och den 

53. Villkoren för de riktade 
webbannonseringstjänster baserade på 
kontextuell information som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 
effekten av en viss annons. För att 
ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer och utgivare 
kostnadsfri tillgång till grindvakternas 
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information som krävs för att 
annonsörerna, de reklambyråer som agerar 
för ett företags räkning och förläggarna ska 
kunna utföra sina egna oberoende 
kontroller av tillhandahållandet av de 
relevanta webbannonseringstjänsterna.

resultatmätningsverktyg för riktad digital 
annonsering baserad på kontextuell 
information och den information som 
krävs för att annonsörerna, de 
reklambyråer som agerar för ett företags 
räkning och förläggarna ska kunna utföra 
sina egna oberoende kontroller av 
tillhandahållandet av den relevanta 
onlineannonsdatabasen.

Or. en

Ändringsförslag 232
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Grindvakterna har tillgång till stora 
mängder data som de samlar in när de 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänsterna och andra digitala 
tjänster. För att säkerställa att 
grindvakterna inte undergräver de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet och 
innovationspotentialen inom den 
dynamiska digitala sektorn genom att 
begränsa företagsanvändarnas möjligheter 
att på ett effektivt sätt portera sina data, bör 
företagsanvändarna och slutanvändarna ges 
effektiv och omedelbar tillgång till de data 
som grindvakterna tillhandahöll eller 
genererade i samband med användningen 
av sina relevanta centrala 
plattformstjänster, i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format. Detta bör 
även gälla alla andra data på olika 
aggregeringsnivåer som kan vara 
nödvändiga för att möjliggöra en sådan 
portabilitet på ett effektivt sätt. Det bör 
också säkerställas att företagsanvändarna 
och slutanvändarna kan portera data i 
realtid på ett effektivt sätt, till exempel 
genom programmeringsgränssnitt av hög 
kvalitet. Ett underlättande av byte eller 

(54) Grindvakterna har tillgång till stora 
mängder data som de samlar in när de 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänsterna och andra digitala 
tjänster. För att säkerställa att 
grindvakterna inte undergräver de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet och 
innovationspotentialen inom den 
dynamiska digitala sektorn genom att 
begränsa företagsanvändarnas möjligheter 
att på ett effektivt sätt portera sina data, bör 
företagsanvändarna och slutanvändarna ges 
effektiv och omedelbar tillgång till de data 
som grindvakterna tillhandahöll eller 
genererade i samband med användningen 
av sina relevanta centrala 
plattformstjänster, i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format. Detta bör 
även gälla alla andra data på olika 
aggregeringsnivåer som kan vara 
nödvändiga för att möjliggöra en sådan 
portabilitet på ett effektivt sätt. Det bör 
också säkerställas att företagsanvändarna 
och slutanvändarna kan portera data i 
realtid på ett effektivt sätt, till exempel 
genom programmeringsgränssnitt av hög 
kvalitet. Ett underlättande av byte eller 
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multihoming bör i sin tur leda till ökat 
urval för företagsanvändarna och 
slutanvändarna och ett incitament för 
grindvakterna och företagsanvändarna att 
innovera.

multihoming bör i sin tur leda till ökat 
urval för företagsanvändarna och 
slutanvändarna och ett incitament för 
grindvakterna och företagsanvändarna att 
innovera. Denna rätt till dataportabilitet 
skulle ge användarna möjlighet att få 
tillgång till och anonymisera sina data till 
olika plattformar.

Or. ro

Ändringsförslag 233
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

54. Grindvakterna har tillgång till stora 
mängder data som de samlar in när de 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänsterna och andra digitala 
tjänster. För att säkerställa att 
grindvakterna inte undergräver de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet och 
innovationspotentialen inom den 
dynamiska digitala sektorn genom att 
begränsa företagsanvändarnas möjligheter 
att på ett effektivt sätt portera sina data, bör 
företagsanvändarna och slutanvändarna ges 
effektiv och omedelbar tillgång till de data 
som grindvakterna tillhandahöll eller 
genererade i samband med användningen 
av sina relevanta centrala 
plattformstjänster, i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format. Detta bör 
även gälla alla andra data på olika 
aggregeringsnivåer som kan vara 
nödvändiga för att möjliggöra en sådan 
portabilitet på ett effektivt sätt. Det bör 
också säkerställas att företagsanvändarna 
och slutanvändarna kan portera data i 
realtid på ett effektivt sätt, till exempel 
genom programmeringsgränssnitt av hög 
kvalitet. Ett underlättande av byte eller 

54. Grindvakterna har tillgång till stora 
mängder data som de samlar in när de 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänsterna och andra digitala 
tjänster. För att säkerställa att 
grindvakterna inte undergräver de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet och 
innovationspotentialen inom den 
dynamiska digitala sektorn genom att 
begränsa företagsanvändarnas möjligheter 
att på ett effektivt sätt portera sina data, bör 
företagsanvändarna och slutanvändarna ges 
effektiv och omedelbar tillgång till de data 
som grindvakterna tillhandahöll respektive 
genererade i samband med användningen 
av sina relevanta centrala 
plattformstjänster, i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format. Detta bör 
även gälla alla andra data på olika 
aggregeringsnivåer som kan vara 
nödvändiga för att möjliggöra en 
portabilitet av slutanvändardata på ett 
effektivt sätt. Det bör också säkerställas att 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
kan portera data i realtid på ett effektivt 
sätt, till exempel genom 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet. 
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multihoming bör i sin tur leda till ökat 
urval för företagsanvändarna och 
slutanvändarna och ett incitament för 
grindvakterna och företagsanvändarna att 
innovera.

Ett underlättande av byte eller multihoming 
bör i sin tur leda till ökat urval för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
och ett incitament för grindvakterna och 
företagsanvändarna att innovera.

Or. en

Ändringsförslag 234
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

55. Företagsanvändarna av de stora 
kärnplattformstjänster som tillhandahålls 
av grindvakterna och dessa 
företagsanvändares slutanvändare 
tillhandahåller och genererar en stor mängd 
data, inklusive data som härleds från 
sådan användning. För att säkerställa att 
företagsanvändarna har tillgång till de 
relevanta data som genereras på detta sätt 
bör grindvakterna på deras begäran ge 
obehindrad tillgång till sådana data. Sådan 
tillgång bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av företagsanvändaren, som 
fungerar som personuppgiftsbiträden för 
dessa data åt företagsanvändaren. Data 
som tillhandahålls eller genereras av 
samma företagsanvändare och samma 
slutanvändare av dessa 
företagsanvändare inom ramen för andra 
tjänster som tillhandahålls av samma 
grindvakt kan beröras, om det är 
oupplösligt förbundet med begäran i 
fråga. Därför bör en grindvakt inte 
använda några avtalsmässiga eller andra 
begränsningar för att hindra 
företagsanvändarna från att få tillgång 
till relevanta data och bör göra det möjligt 
för företagsanvändarna att få samtycke av 
sina slutanvändare till sådan åtkomst och 
sökning av data, om sådant samtycke 

55. Företagsanvändarna av de stora 
kärnplattformstjänster som tillhandahålls 
av grindvakterna och dessa 
företagsanvändares slutanvändare 
tillhandahåller och genererar en stor mängd 
data. För att säkerställa att 
företagsanvändarna har tillgång till de 
relevanta data som genereras på detta sätt 
bör grindvakterna på deras begäran ge 
obehindrad tillgång till aggregerade icke-
personuppgifter. Sådan tillgång bör också 
ges till tredje parter som kontrakterats av 
företagsanvändaren, som fungerar som 
personuppgiftsbiträden för dessa data åt 
företagsanvändaren. Grindvakterna bör 
också underlätta tillgången till dessa data i 
realtid genom lämpliga tekniska åtgärder, 
till exempel genom att inrätta 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet.
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krävs enligt förordning (EU) 2016/679 
och direktiv 2002/58/EG. Grindvakterna 
bör också underlätta tillgången till dessa 
data i realtid genom lämpliga tekniska 
åtgärder, till exempel genom att inrätta 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 235
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

55. Företagsanvändarna av de stora 
kärnplattformstjänster som tillhandahålls 
av grindvakterna och dessa 
företagsanvändares slutanvändare 
tillhandahåller och genererar en stor mängd 
data, inklusive data som härleds från sådan 
användning. För att säkerställa att 
företagsanvändarna har tillgång till de 
relevanta data som genereras på detta sätt 
bör grindvakterna på deras begäran ge 
obehindrad tillgång till sådana data. Sådan 
tillgång bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av företagsanvändaren, som 
fungerar som personuppgiftsbiträden för 
dessa data åt företagsanvändaren. Data som 
tillhandahålls eller genereras av samma 
företagsanvändare och samma 
slutanvändare av dessa företagsanvändare 
inom ramen för andra tjänster som 
tillhandahålls av samma grindvakt kan 
beröras, om det är oupplösligt förbundet 
med begäran i fråga. Därför bör en 
grindvakt inte använda några avtalsmässiga 
eller andra begränsningar för att hindra 
företagsanvändarna från att få tillgång till 
relevanta data och bör göra det möjligt för 
företagsanvändarna att få samtycke av sina 
slutanvändare till sådan åtkomst och 
sökning av data, om sådant samtycke 
krävs enligt förordning (EU) 2016/679 och 

55. Företagsanvändarna av de stora 
kärnplattformstjänster som tillhandahålls 
av grindvakterna och dessa 
företagsanvändares slutanvändare 
tillhandahåller och genererar en stor mängd 
data, inklusive data som härleds från sådan 
användning. För att säkerställa att 
företagsanvändarna har tillgång till de 
relevanta data som genereras på detta sätt 
bör grindvakterna på deras begäran ge 
obehindrad tillgång till sådana data. Sådan 
tillgång bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av företagsanvändaren, som 
fungerar som personuppgiftsbiträden för 
dessa data åt företagsanvändaren. Data som 
tillhandahålls eller genereras av samma 
företagsanvändare och samma 
slutanvändare av dessa företagsanvändare 
inom ramen för andra tjänster som 
tillhandahålls av samma grindvakt kan 
beröras, om det är oupplösligt förbundet 
med begäran i fråga. Därför bör en 
grindvakt inte använda några avtalsmässiga 
eller andra begränsningar för att hindra 
företagsanvändarna från att få tillgång till 
relevanta data och bör göra det möjligt för 
företagsanvändarna att få samtycke av sina 
slutanvändare till sådan åtkomst och 
sökning av data enligt förordning (EU) 
2016/679 och direktiv 2002/58/EG. 
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direktiv 2002/58/EG. Grindvakterna bör 
också underlätta tillgången till dessa data i 
realtid genom lämpliga tekniska åtgärder, 
till exempel genom att inrätta 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet.

Grindvakterna bör också underlätta 
tillgången till dessa data i realtid genom 
lämpliga tekniska åtgärder, till exempel 
genom att inrätta 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 236
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

56. Sökmotorernas värde för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
ökar i takt med att det totala antalet 
företags- och slutanvändare ökar. 
Leverantörerna av sökmotorer samlar in 
och lagrar aggregerade dataset som 
innehåller information om vad användarna 
sökte efter och hur de interagerade med de 
resultat som de fick. Leverantörerna av 
sökmotortjänster samlar in dessa data från 
sökningar som gjorts på deras egen 
sökmotortjänst och, i tillämpliga fall, 
sökningar som gjorts på plattformar 
tillhörande deras affärspartner nedströms. 
Grindvakternas tillgång till sådana data om 
rangordning, sökningar, klickningar och 
visningar utgör ett viktigt hinder för inträde 
och expansion, vilket undergräver 
möjligheten att konkurrera för de 
onlinebaserade sökmotortjänsterna. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor ge andra 
leverantörer av sådana tjänster tillgång till 
dessa data om rangordning, sökningar, 
klickningar och visningar i samband med 
kostnadsfria och betalda sökningar som 
genereras av konsumenter på 
sökmotortjänster, så att dessa 
tredjepartsleverantörer kan optimera sina 
tjänster och konkurrera med de centrala 

56. Sökmotorernas värde för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
ökar i takt med att det totala antalet 
företags- och slutanvändare ökar. 
Leverantörerna av sökmotorer samlar in 
och lagrar aggregerade dataset som 
innehåller information om vad användarna 
sökte efter och hur de interagerade med de 
resultat som de fick. Leverantörerna av 
sökmotortjänster samlar in dessa data från 
sökningar som gjorts på deras egen 
sökmotortjänst och, i tillämpliga fall, 
sökningar som gjorts på plattformar 
tillhörande deras affärspartner nedströms. 
Grindvakternas tillgång till sådana data om 
rangordning, sökningar, klickningar och 
visningar utgör ett viktigt hinder för inträde 
och expansion, vilket undergräver 
möjligheten att konkurrera för de 
onlinebaserade sökmotortjänsterna. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor ge andra 
leverantörer av sådana tjänster tillgång till 
dessa data om rangordning, sökningar, 
klickningar och visningar i samband med 
kostnadsfria och betalda sökningar som 
genereras av konsumenter på 
sökmotortjänster, så att dessa 
tredjepartsleverantörer kan optimera sina 
tjänster och konkurrera med de centrala 
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plattformstjänsterna i fråga. Sådan tillgång 
bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av en sökmotorleverantör, 
som fungerar som personuppgiftsbiträde 
för dessa data åt sökmotorn. När en 
grindvakt ger åtkomst till sina sökdata bör 
den säkerställa att slutanvändarnas 
personuppgifter skyddas på lämpligt sätt, 
utan att avsevärt försämra datas kvalitet 
eller användbarhet.

plattformstjänsterna i fråga. Sådan tillgång 
bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av en sökmotorleverantör, 
som fungerar som personuppgiftsbiträde 
för dessa data åt sökmotorn. När en 
grindvakt ger åtkomst till sina sökdata bör 
den säkerställa att slutanvändarnas 
personuppgifter skyddas på lämpligt sätt, 
utan att avsevärt försämra datas kvalitet 
eller användbarhet. I detta avseende utgör 
sökningar, klickningar och visningar i 
relation till sökningar som genereras av 
enskilda personer personuppgifter. Dessa 
uppgifter är dessutom sannolikt mycket 
känsliga eftersom de kan bidra till att 
skapa en profil av individuella 
preferenser, status (inklusive hälsostatus), 
intressen och övertygelser (inklusive 
religiös och politisk övertygelse). Den 
personuppgiftsansvarige uppmärksammar 
ofta inte en effektiv anonymisering av 
personuppgifter och att utbyte av denna 
information följaktligen leder till en hög 
risk för återidentifiering. Med tanke på 
den höga insynsnivå som erbjuds i de 
registrerades privatliv genom sökning, 
klickning och visning, ska grindvakten 
kunna visa att anonymiserade sökningar, 
klickningar och visningar har testats på 
lämpligt sätt mot möjliga risker för 
återidentifiering.

Or. en

Ändringsförslag 237
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

56. Sökmotorernas värde för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
ökar i takt med att det totala antalet 
företags- och slutanvändare ökar. 
Leverantörerna av sökmotorer samlar in 

56. Sökmotorernas värde för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
ökar i takt med att det totala antalet 
företags- och slutanvändare ökar. 
Leverantörerna av sökmotorer samlar in 
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och lagrar aggregerade dataset som 
innehåller information om vad användarna 
sökte efter och hur de interagerade med de 
resultat som de fick. Leverantörerna av 
sökmotortjänster samlar in dessa data från 
sökningar som gjorts på deras egen 
sökmotortjänst och, i tillämpliga fall, 
sökningar som gjorts på plattformar 
tillhörande deras affärspartner nedströms. 
Grindvakternas tillgång till sådana data om 
rangordning, sökningar, klickningar och 
visningar utgör ett viktigt hinder för inträde 
och expansion, vilket undergräver 
möjligheten att konkurrera för de 
onlinebaserade sökmotortjänsterna. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor ge andra 
leverantörer av sådana tjänster tillgång till 
dessa data om rangordning, sökningar, 
klickningar och visningar i samband med 
kostnadsfria och betalda sökningar som 
genereras av konsumenter på 
sökmotortjänster, så att dessa 
tredjepartsleverantörer kan optimera sina 
tjänster och konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna i fråga. Sådan tillgång 
bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av en sökmotorleverantör, 
som fungerar som personuppgiftsbiträde 
för dessa data åt sökmotorn. När en 
grindvakt ger åtkomst till sina sökdata bör 
den säkerställa att slutanvändarnas 
personuppgifter skyddas på lämpligt sätt, 
utan att avsevärt försämra datas kvalitet 
eller användbarhet.

och lagrar aggregerade och anonymiserade 
dataset som innehåller information om vad 
användarna sökte efter och hur de 
interagerade med de resultat som de fick. 
Leverantörerna av sökmotortjänster samlar 
in dessa data från sökningar som gjorts på 
deras egen sökmotortjänst och, i 
tillämpliga fall, sökningar som gjorts på 
plattformar tillhörande deras affärspartner 
nedströms. Grindvakternas tillgång till 
sådana data om rangordning, sökningar, 
klickningar och visningar utgör ett viktigt 
hinder för inträde och expansion, vilket 
undergräver möjligheten att konkurrera för 
de onlinebaserade sökmotortjänsterna. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor ge andra 
leverantörer av sådana tjänster tillgång till 
och tekniskt samarbete i fråga om dessa 
data om rangordning, sökningar, 
klickningar och visningar i samband med 
kostnadsfria och betalda sökningar som 
genereras av konsumenter på 
sökmotortjänster, så att dessa 
tredjepartsleverantörer kan optimera sina 
tjänster och konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna i fråga. Sådan tillgång 
bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av en sökmotorleverantör, 
som fungerar som personuppgiftsbiträde 
för dessa data åt sökmotorn. När en 
grindvakt ger åtkomst till sina sökdata bör 
den säkerställa att slutanvändarnas 
personuppgifter skyddas på lämpligt sätt, 
utan att avsevärt försämra datas kvalitet 
eller användbarhet. Dessutom bör 
grindvakter säkerställa att organiska 
sökresultat får samma rangordning som 
resultat som man sponsrar och betalar 
för.

Or. en

Ändringsförslag 238
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

56. Sökmotorernas värde för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
ökar i takt med att det totala antalet 
företags- och slutanvändare ökar. 
Leverantörerna av sökmotorer samlar in 
och lagrar aggregerade dataset som 
innehåller information om vad användarna 
sökte efter och hur de interagerade med de 
resultat som de fick. Leverantörerna av 
sökmotortjänster samlar in dessa data från 
sökningar som gjorts på deras egen 
sökmotortjänst och, i tillämpliga fall, 
sökningar som gjorts på plattformar 
tillhörande deras affärspartner nedströms. 
Grindvakternas tillgång till sådana data om 
rangordning, sökningar, klickningar och 
visningar utgör ett viktigt hinder för inträde 
och expansion, vilket undergräver 
möjligheten att konkurrera för de 
onlinebaserade sökmotortjänsterna. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor ge andra 
leverantörer av sådana tjänster tillgång till 
dessa data om rangordning, sökningar, 
klickningar och visningar i samband med 
kostnadsfria och betalda sökningar som 
genereras av konsumenter på 
sökmotortjänster, så att dessa 
tredjepartsleverantörer kan optimera sina 
tjänster och konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna i fråga. Sådan 
tillgång bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av en sökmotorleverantör, 
som fungerar som personuppgiftsbiträde 
för dessa data åt sökmotorn. När en 
grindvakt ger åtkomst till sina sökdata bör 
den säkerställa att slutanvändarnas 
personuppgifter skyddas på lämpligt sätt, 
utan att avsevärt försämra datas kvalitet 
eller användbarhet.

56. Sökmotorernas värde för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
ökar i takt med att det totala antalet 
företags- och slutanvändare ökar. 
Leverantörerna av sökmotorer samlar in 
och lagrar aggregerade dataset som 
innehåller information om vad användarna 
sökte efter och hur de interagerade med de 
resultat som de fick. Leverantörerna av 
sökmotortjänster samlar in dessa data från 
sökningar som gjorts på deras egen 
sökmotortjänst och, i tillämpliga fall, 
sökningar som gjorts på plattformar 
tillhörande deras affärspartner nedströms. 
Grindvakternas tillgång till sådana data om 
rangordning, sökningar, klickningar och 
visningar utgör ett viktigt hinder för inträde 
och expansion, vilket undergräver 
möjligheten att konkurrera för de 
onlinebaserade sökmotortjänsterna. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor ge tillgång till 
dessa data om rangordning, sökningar, 
klickningar och visningar i samband med 
kostnadsfria och betalda sökningar som 
genereras av konsumenter på 
sökmotortjänster, under förutsättning att 
grindvakten kan visa att anonymiserade 
sökningar, klickningar och visningar har 
testats på lämpligt sätt mot eventuella 
risker för återidentifiering. Sådan tillgång 
bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av en sökmotorleverantör, 
som fungerar som personuppgiftsbiträde 
för dessa data åt sökmotorn. När en 
grindvakt ger åtkomst till sina sökdata bör 
den säkerställa att slutanvändarnas 
personuppgifter skyddas på lämpligt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 239
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Sökmotorernas värde för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
ökar i takt med att det totala antalet 
företags- och slutanvändare ökar. 
Leverantörerna av sökmotorer samlar in 
och lagrar aggregerade dataset som 
innehåller information om vad användarna 
sökte efter och hur de interagerade med de 
resultat som de fick. Leverantörerna av 
sökmotortjänster samlar in dessa data från 
sökningar som gjorts på deras egen 
sökmotortjänst och, i tillämpliga fall, 
sökningar som gjorts på plattformar 
tillhörande deras affärspartner nedströms. 
Grindvakternas tillgång till sådana data om 
rangordning, sökningar, klickningar och 
visningar utgör ett viktigt hinder för inträde 
och expansion, vilket undergräver 
möjligheten att konkurrera för de 
onlinebaserade sökmotortjänsterna. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor ge andra 
leverantörer av sådana tjänster tillgång till 
dessa data om rangordning, sökningar, 
klickningar och visningar i samband med 
kostnadsfria och betalda sökningar som 
genereras av konsumenter på 
sökmotortjänster, så att dessa 
tredjepartsleverantörer kan optimera sina 
tjänster och konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna i fråga. Sådan tillgång 
bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av en sökmotorleverantör, 
som fungerar som personuppgiftsbiträde 
för dessa data åt sökmotorn. När en 
grindvakt ger åtkomst till sina sökdata bör 
den säkerställa att slutanvändarnas 
personuppgifter skyddas på lämpligt sätt, 

(56) Sökmotorernas värde för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
ökar i takt med att det totala antalet 
företags- och slutanvändare ökar. 
Leverantörerna av sökmotorer samlar in 
och lagrar aggregerade dataset som 
innehåller information om vad användarna 
sökte efter och hur de interagerade med de 
resultat som de fick. Leverantörerna av 
sökmotortjänster samlar in dessa data från 
sökningar som gjorts på deras egen 
sökmotortjänst och, i tillämpliga fall, 
sökningar som gjorts på plattformar 
tillhörande deras affärspartner nedströms. 
Grindvakternas tillgång till sådana data om 
rangordning, sökningar, klickningar och 
visningar utgör ett viktigt hinder för inträde 
och expansion, vilket undergräver 
möjligheten att konkurrera för de 
onlinebaserade sökmotortjänsterna. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor ge andra 
leverantörer av sådana tjänster tillgång till 
dessa data om rangordning, sökningar, 
klickningar och visningar i samband med 
kostnadsfria och betalda sökningar som 
genereras av konsumenter på 
sökmotortjänster, så att dessa 
tredjepartsleverantörer kan optimera sina 
tjänster och konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna i fråga. Sådan tillgång 
bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av en sökmotorleverantör, 
som fungerar som personuppgiftsbiträde 
för dessa data åt sökmotorn. När en 
grindvakt ger åtkomst till sina sökdata 
måste den säkerställa att slutanvändarnas 
personuppgifter skyddas på lämpligt sätt, 
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utan att avsevärt försämra datas kvalitet 
eller användbarhet.

utan att avsevärt försämra datas kvalitet 
eller användbarhet.

Or. ro

Ändringsförslag 240
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

57. I synnerhet fungerar de grindvakter 
som ger tillgång till programvarubutiker 
som en viktig nätport för de 
företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna 
och företagsanvändarna av deras 
programvarulager bör de grindvakterna 
inte tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, som skulle vara 
orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av programvarubutiker 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 

57. I synnerhet fungerar de grindvakter 
som ger tillgång till programvarubutiker, 
onlinebaserade sökmotorer och 
onlinebaserade sociala nätverkstjänster 
som en viktig nätport för de 
företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare, vilket kan leda till en 
negativ effekt på slutanvändarnas rätt att 
ta emot och ta del av information och 
idéer och i slutändan även påverka 
mediepluralism, åsiktsmångfald och 
konkurrens. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de 
grindvakterna, å ena sidan, och 
företagsanvändarna av deras 
programvarulager, särskilt de som är små 
och medelstora företag på en viss 
sektorsmarknad, som små 
tidningsutgivare, och särskilt när de får 
tillgång till onlinebaserade sökmotorer 
och onlinebaserade sociala nätverk, å 
andra sidan, bör de grindvakterna inte 
tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, villkor för 
dataanvändning eller villkor för 
licensiering av rättigheter som 
företagsanvändaren innehar, som skulle 
vara orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
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tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster].

en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av programvarubutiker 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Fastställandet av rättvisa allmänna 
tillträdesvillkor bör leda till möjligheten 
att göra intäktsflödena för leverantörer av 
digitalt innehåll, exempelvis 
tidningsutgivare som har en dominerande 
ställning på sin marknad, mer 
transparenta, främst när det gäller 
intäkter från annonsering och 
distribution av lämpliga andelar av 
intäkterna till upphovspersonerna för 
verk som införlivas i presspublikationer. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster]. Den bör inte heller påverka 
förmågan hos verksamheter som utgörs 
av små eller medelstora företag på en viss 
sektorsmarknad, exempelvis små 
tidningsutgivare, att erbjuda royaltyfria 
licenser för att säkerställa åtkomst till sitt 
innehåll, synlighet i onlinebaserade 
sökmotorer och sociala nätverkstjänster. 
Den bör inte heller påverka 
slutanvändarnas möjlighet att utföra 
hyperlänksåtgärder i enlighet med artikel 
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15.1 i direktiv (EU) 2019/790.

Or. en

Ändringsförslag 241
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

57. I synnerhet fungerar de 
grindvakter som ger tillgång till 
programvarubutiker som en viktig nätport 
för de företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna 
och företagsanvändarna av deras 
programvarulager bör de grindvakterna 
inte tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, som skulle vara 
orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av programvarubutiker 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 

57. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan grindvakterna 
och företagsanvändarna bör grindvakterna 
inte tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, som skulle vara 
orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
priser eller villkor för samma eller liknande 
tjänster, de priser eller villkor som 
leverantören tillämpar på olika tillhörande 
eller liknande tjänster eller på olika typer 
av slutanvändare, de priser eller villkor 
som leverantören tillämpar på samma tjänst 
i olika geografiska regioner, de priser eller 
villkor som leverantören tillämpar på 
samma tjänst som grindvakten erbjuder sig 
själv.
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programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster].

Or. en

Ändringsförslag 242
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

57. I synnerhet fungerar de grindvakter 
som ger tillgång till programvarubutiker 
som en viktig nätport för de 
företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna 
och företagsanvändarna av deras 
programvarulager bör de grindvakterna 
inte tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, som skulle vara 
orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av programvarubutiker 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 

57. I synnerhet fungerar de grindvakter 
som ger tillgång till programvarubutiker 
som en viktig nätport för de 
företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna 
och företagsanvändarna av deras 
programvarulager, särskilt de som är små 
och medelstora företag, i synnerhet små 
tidningsutgivare, och särskilt när de får 
tillgång till onlinebaserade sökmotorer 
och onlinebaserade sociala nätverk, bör 
de grindvakterna inte tillåtas att införa 
allmänna villkor, inbegripet prisvillkor, 
som skulle vara orättvisa eller leda till 
omotiverad differentiering. Prissättningen 
eller andra allmänna villkor för tillträdet 
bör anses vara oskäliga om de leder till en 
obalans mellan rättigheter och skyldigheter 
för företagsanvändarna eller ger 
grindvakten en fördel som är 
oproportionerlig i förhållande till den tjänst 
som grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändarna eller leder till en 
nackdel för företagsanvändarna när de 
tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 



AM\1238608SV.docx 121/166 PE696.537v01-00

SV

de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster].

riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av programvarubutiker 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster].

Or. en

Ändringsförslag 243
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

57. I synnerhet fungerar de 
grindvakter som ger tillgång till 
programvarubutiker som en viktig nätport 
för de företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna 
och företagsanvändarna av deras 
programvarulager bör de grindvakterna 
inte tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, som skulle vara 
orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 

57. Centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av de grindvakter som ger 
tillgång till programvarubutiker fungerar 
som en viktig nätport för de 
företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna 
och företagsanvändarna bör de 
grindvakterna inte tillåtas att införa 
allmänna villkor, inbegripet prisvillkor, 
som skulle vara orättvisa eller leda till 
omotiverad differentiering. Prissättningen 
eller andra allmänna villkor för tillträdet 
bör anses vara oskäliga om de leder till en 
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mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av programvarubutiker 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster].

obalans mellan rättigheter och skyldigheter 
för företagsanvändarna eller ger 
grindvakten en fördel som är 
oproportionerlig i förhållande till den tjänst 
som grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändarna eller leder till en 
nackdel för företagsanvändarna när de 
tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som en annan 
leverantör av centrala plattformstjänster 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som tillämpas på 
olika tillhörande eller liknande tjänster 
eller på olika typer av slutanvändare, de 
priser eller villkor som leverantören av 
centrala plattformstjänster tillämpar på 
samma tjänst i olika geografiska regioner, 
de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka deras 
möjlighet att ta det ansvar som krävs i 
kampen mot olagligt och oönskat innehåll i 
enlighet med förordning [rättsakten om 
digitala tjänster].

Or. fr

Ändringsförslag 244
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) I synnerhet fungerar de grindvakter 
som ger tillgång till programvarubutiker 
som en viktig nätport för de 
företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna 

(57) I synnerhet fungerar de grindvakter 
som ger tillgång till programvarubutiker 
som en viktig nätport för de 
företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna 
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och företagsanvändarna av deras 
programvarulager bör de grindvakterna 
inte tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, som skulle vara 
orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av programvarubutiker 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster].

och företagsanvändarna av deras 
programvarulager bör de grindvakterna 
inte tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, som skulle vara 
orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet eller 
behandlingen bör anses vara oskäliga om 
de leder till en obalans mellan rättigheter 
och skyldigheter för företagsanvändarna 
eller ger grindvakten en fördel som är 
oproportionerlig i förhållande till den tjänst 
som grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändarna eller leder till en 
nackdel för företagsanvändarna när de 
tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av programvarubutiker 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster].

Or. ro

Ändringsförslag 245
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Skäl 58
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

58. För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Det kan dock i 
vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog med den berörda 
grindvakten, ytterligare specificerar vissa 
av de åtgärder som den berörda 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
fullgöra de skyldigheter som kan komma 
att specificeras ytterligare. Denna 
möjlighet till dialog kring regelverket bör 
göra det lättare för grindvakterna att följa 
förordningen och skyndsamt genomföra 
förordningen på korrekt sätt.

58. För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
redan från början av efterlevnadsperioden 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Eftersom 
affärsmetoder och aspekter av den 
centrala plattformen kan skilja sig åt 
mellan tjänster som erbjuds av 
grindvakter är det sannolikt att det 
uppstår osäkerhet och missförstånd om de 
genomförda åtgärdernas lämplighet. För 
att undanröja dessa redan innan 
efterlevnadsperioden inleds är det 
nödvändigt att grindvakter kan begära att 
kommissionen avgör om de åtgärder som 
den avser att genomföra är effektiva för 
att uppnå målet med den relevanta 
skyldigheten under de särskilda 
omständigheterna. Det kan dock i vissa 
fall vara lämpligt att kommissionen, efter 
en dialog med den berörda grindvakten, 
ytterligare specificerar vissa av de åtgärder 
som den berörda grindvakten bör vidta för 
att effektivt fullgöra de skyldigheter som 
kan komma att specificeras ytterligare. I 
denna process kan kommissionen behöva 
ytterligare rådgivning, insikter och 
erfarenhet om marknaden för den 
centrala plattformstjänst som är föremål 
för dialogen. I sådana fall får 
kommissionen samråda med tredje parter, 



AM\1238608SV.docx 125/166 PE696.537v01-00

SV

såsom företagsanvändare och 
konkurrenter, det civila samhällets 
organisationer, nationella behöriga 
myndigheter och andra, som 
kommissionen har fastställt såsom 
relevanta för respektive central 
plattformstjänst. Kommissionen bör agera 
med respekt för och skydda känsliga 
affärsuppgifter under dessa samråd. 
Denna möjlighet till dialog kring 
regelverket bör göra det lättare för 
grindvakterna att följa förordningen och 
skyndsamt genomföra förordningen på 
korrekt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 246
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

58. För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Det kan dock i 
vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog med den berörda 
grindvakten, ytterligare specificerar vissa 

58. För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder.
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av de åtgärder som den berörda 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
fullgöra de skyldigheter som kan komma 
att specificeras ytterligare. Denna 
möjlighet till dialog kring regelverket bör 
göra det lättare för grindvakterna att följa 
förordningen och skyndsamt genomföra 
förordningen på korrekt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 247
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

58. För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Det kan dock i 
vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog med den berörda 
grindvakten, ytterligare specificerar vissa 
av de åtgärder som den berörda 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
fullgöra de skyldigheter som kan komma 
att specificeras ytterligare. Denna 
möjlighet till dialog kring regelverket bör 
göra det lättare för grindvakterna att följa 

58. Målen med denna förordning är 
att säkerställa en öppenhet och rättvisa 
för den digitala sektorn i allmänhet och 
för affärsägare och slutanvändare av 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av grindvakter i synnerhet, 
med syfte att främja innovation, 
högkvalitativa digitala produkter och 
digitala tjänster, rättvisa och 
konkurrenskraftiga priser samt hög 
kvalitet och urval för slutanvändarna i 
den digitala sektorn. För att säkerställa att 
de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
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förordningen och skyndsamt genomföra 
förordningen på korrekt sätt.

integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Det kan dock i 
vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog med den berörda 
grindvakten, ytterligare specificerar vissa 
av de åtgärder som den berörda 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
fullgöra de skyldigheter som kan komma 
att specificeras ytterligare. Denna 
möjlighet till dialog kring regelverket bör 
göra det lättare för grindvakterna att följa 
förordningen och skyndsamt genomföra 
förordningen på korrekt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 248
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

58. För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Det kan dock i 
vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog med den berörda 
grindvakten, ytterligare specificerar vissa 
av de åtgärder som den berörda 

58. Målen med denna förordning är 
att säkerställa en öppenhet och rättvisa 
för den digitala sektorn i allmänhet och 
för affärsägare och slutanvändare av 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av grindvakter i synnerhet, 
med syfte att främja innovation, 
högkvalitativa digitala produkter och 
digitala tjänster, rättvisa och 
konkurrenskraftiga priser samt hög 
kvalitet och urval för slutanvändarna i 
den digitala sektorn. För att säkerställa att 
de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt och 
proportionerligt för att uppfylla deras mål 
och målen för förordningen, är det viktigt 
att tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
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grindvakten bör vidta för att effektivt 
fullgöra de skyldigheter som kan komma 
att specificeras ytterligare. Denna 
möjlighet till dialog kring regelverket bör 
göra det lättare för grindvakterna att följa 
förordningen och skyndsamt genomföra 
förordningen på korrekt sätt.

Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Det kan dock i 
vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog med den berörda 
grindvakten, ytterligare specificerar vissa 
av de åtgärder som den berörda 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
fullgöra de skyldigheter som kan komma 
att specificeras ytterligare. Denna 
möjlighet till dialog kring regelverket bör 
göra det lättare för grindvakterna att följa 
förordningen och skyndsamt genomföra 
förordningen på korrekt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 249
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

58. För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 

58. För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
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grindvakterna använder. Det kan dock i 
vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog med den berörda 
grindvakten, ytterligare specificerar vissa 
av de åtgärder som den berörda 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
fullgöra de skyldigheter som kan komma 
att specificeras ytterligare. Denna 
möjlighet till dialog kring regelverket bör 
göra det lättare för grindvakterna att följa 
förordningen och skyndsamt genomföra 
förordningen på korrekt sätt.

grindvakterna använder. Det kan dock i 
vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog inom rättsligt bindande 
tidsfrister med den berörda grindvakten, 
ytterligare specificerar vissa av de åtgärder 
som den berörda grindvakten bör vidta för 
att effektivt fullgöra de skyldigheter som 
kan komma att specificeras ytterligare. 
Denna möjlighet till dialog kring 
regelverket bör göra det lättare för 
grindvakterna att följa förordningen och 
skyndsamt genomföra förordningen på 
korrekt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 250
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

58a. Kommissionen bör även kunna 
snabbt anta beslut om en grindvakt 
underlåter att fullgöra de skyldigheter 
som fastställs i denna förordning. 
Kommissionen bör, när sådana beslut tas, 
tillåtas att specificera de åtgärder som 
skulle behövas för att säkerställa full 
efterlevnad med denna förordning och 
återställa öppenheten hos de digitala 
marknaderna när denna har 
underminerats. 

Or. en

Ändringsförslag 251
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 59
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

59. Som ett ytterligare inslag för att 
säkerställa proportionaliteten bör 
grindvakterna ges möjlighet att begära 
tillfälligt upphävande, i den utsträckning 
det är nödvändigt, av en specifik 
skyldighet under exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, till exempel en 
oförutsedd extern chock som tillfälligt har 
eliminerat en betydande del av 
slutanvändarnas efterfrågan på den 
relevanta centrala plattformstjänsten, om 
grindvakten visar att fullgörandet av en 
särskild skyldighet äventyrar den 
ekonomiska bärkraften hos den berörda 
grindvaktens verksamhet i unionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 252
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

59. Som ett ytterligare inslag för att 
säkerställa proportionaliteten bör 
grindvakterna ges möjlighet att begära 
tillfälligt upphävande, i den utsträckning 
det är nödvändigt, av en specifik skyldighet 
under exceptionella omständigheter som 
ligger utanför grindvaktens kontroll, till 
exempel en oförutsedd extern chock som 
tillfälligt har eliminerat en betydande del 
av slutanvändarnas efterfrågan på den 
relevanta centrala plattformstjänsten, om 
grindvakten visar att fullgörandet av en 
särskild skyldighet äventyrar den 
ekonomiska bärkraften hos den berörda 
grindvaktens verksamhet i unionen.

59. Som ett ytterligare inslag för att 
säkerställa proportionaliteten bör 
grindvakterna ges möjlighet att begära 
tillfälligt upphävande, i den utsträckning 
det är nödvändigt, av en specifik skyldighet 
under exceptionella omständigheter som 
ligger utanför grindvaktens kontroll, till 
exempel en oförutsedd extern chock som 
tillfälligt har eliminerat en betydande del 
av slutanvändarnas efterfrågan på den 
relevanta centrala plattformstjänsten, om 
grindvakten visar att fullgörandet av en 
särskild skyldighet äventyrar den 
ekonomiska bärkraften hos den berörda 
grindvaktens verksamhet i unionen. 
Kommissionen bör i sitt beslut ange 
skälen för att bevilja det tillfälliga 
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upphävandet och granska det regelbundet 
för att bedöma om villkoren för 
beviljandet fortfarande är giltiga.

Or. en

Ändringsförslag 253
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

60. I undantagsfall som är motiverade 
med hänsyn till allmän moral, folkhälsa 
eller allmän säkerhet bör kommissionen 
kunna besluta att den berörda 
skyldigheten inte gäller en viss central 
plattformstjänst. Att dessa 
allmänintressen påverkas kan tyda på att 
kostnaderna för samhället som helhet för 
att genomföra en viss skyldighet i vissa 
undantagsfall skulle vara för höga och 
därmed oproportionerliga. Dialogen kring 
regelverket i syfte att underlätta 
fullgörandet med begränsade möjligheter 
till tillfälligt upphävande och undantag 
bör säkerställa proportionaliteten i 
skyldigheterna i denna förordning utan 
att undergräva de avsedda 
förhandseffekterna på rättvisan och 
öppenheten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 254
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

60. I undantagsfall som är motiverade 60. I undantagsfall som är motiverade 
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med hänsyn till allmän moral, folkhälsa 
eller allmän säkerhet bör kommissionen 
kunna besluta att den berörda skyldigheten 
inte gäller en viss central plattformstjänst. 
Att dessa allmänintressen påverkas kan 
tyda på att kostnaderna för samhället som 
helhet för att genomföra en viss skyldighet 
i vissa undantagsfall skulle vara för höga 
och därmed oproportionerliga. Dialogen 
kring regelverket i syfte att underlätta 
fullgörandet med begränsade möjligheter 
till tillfälligt upphävande och undantag bör 
säkerställa proportionaliteten i 
skyldigheterna i denna förordning utan att 
undergräva de avsedda förhandseffekterna 
på rättvisan och öppenheten.

med hänsyn till folkhälsa eller allmän 
säkerhet bör kommissionen kunna besluta 
att den berörda skyldigheten inte gäller en 
viss central plattformstjänst. Att dessa 
allmänintressen påverkas kan tyda på att 
kostnaderna för samhället som helhet för 
att genomföra en viss skyldighet i vissa 
undantagsfall skulle vara för höga och 
därmed oproportionerliga. Dialogen kring 
regelverket i syfte att underlätta 
fullgörandet med begränsade möjligheter 
till tillfälligt upphävande och undantag bör 
säkerställa proportionaliteten i 
skyldigheterna i denna förordning utan att 
undergräva de avsedda förhandseffekterna 
på rättvisan och öppenheten.

Or. en

Ändringsförslag 255
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

61. Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 
effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. En lämplig grad 
av transparens i de profileringsmetoder 
som grindvakterna använder gör det lättare 
att konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna genom att 
grindvakterna utsätts för yttre 
påtryckningar att förhindra att en 
djupgående konsumentprofilering görs till 
branschstandard, med tanke på att 
potentiella nya aktörer eller nystartade 
leverantörer inte kan få tillgång till data i 
samma utsträckning och djup, och i samma 
omfattning. Ökad transparens bör göra det 
möjligt för andra leverantörer av centrala 

61. Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 
effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. En lämplig grad 
av transparens i de profileringsmetoder 
som grindvakterna använder gör det lättare 
att konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna genom att 
grindvakterna utsätts för yttre 
påtryckningar att förhindra att en 
djupgående konsumentprofilering görs till 
branschstandard, med tanke på att 
potentiella nya aktörer eller nystartade 
leverantörer inte kan få tillgång till data i 
samma utsträckning och djup, och i samma 
omfattning. Ökad transparens bör göra det 
möjligt för andra leverantörer av centrala 
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plattformstjänster att differentiera sig bättre 
genom att använda överlägsen utrustning 
som tryggar den personliga integriteten. 
För att säkerställa en miniminivå av 
effektivitet hos den här 
transparensskyldigheten bör grindvakterna 
åtminstone tillhandahålla en beskrivning av 
på vilken grund profileringen utförs, 
inbegripet om personuppgifter och data 
som härrör från användaraktiviteter 
används, vilken behandling som görs, för 
vilka ändamål profilen förbereds och 
slutligen används, hur profileringen 
påverkar grindvakternas tjänster, samt 
vilka åtgärder som vidtagits för att göra det 
möjligt för slutanvändarna att få kännedom 
om den relevanta användningen av sådan 
profilering, och för att begära deras 
samtycke.

plattformstjänster att differentiera sig bättre 
genom att använda överlägsen utrustning 
som tryggar den personliga integriteten. 
För att säkerställa en miniminivå av 
effektivitet hos den här 
transparensskyldigheten bör grindvakterna 
åtminstone tillhandahålla en beskrivning av 
på vilken grund profileringen utförs, 
inbegripet om personuppgifter och data 
som härrör från användaraktiviteter 
används, vilken behandling som görs, för 
vilka ändamål profilen förbereds och 
slutligen används, hur profileringen 
påverkar grindvakternas tjänster, samt 
vilka åtgärder som vidtagits för att göra det 
möjligt för slutanvändarna att få kännedom 
om den relevanta användningen av sådan 
profilering, och för att begära deras 
samtycke. Kommissionen ska i samråd 
med Europeiska datatillsynsmannen, 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, det civila 
samhället och experter utarbeta 
standarder och förfaranden för 
revisionen. Kommissionen ska med varje 
behörig tillsynsmyndighet som är 
företrädd i Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, på begäran av 
tillsynsmyndigheten, dela 
revisionsbeskrivningen och allt relevant 
material som samlas in i samband med 
övervakningen av grindvakterna och som 
hänför sig till behandlingen av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 256
Eva Maydell, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

61. Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 

61. Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 
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effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. En lämplig grad 
av transparens i de profileringsmetoder 
som grindvakterna använder gör det lättare 
att konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna genom att 
grindvakterna utsätts för yttre 
påtryckningar att förhindra att en 
djupgående konsumentprofilering görs till 
branschstandard, med tanke på att 
potentiella nya aktörer eller nystartade 
leverantörer inte kan få tillgång till data i 
samma utsträckning och djup, och i samma 
omfattning. Ökad transparens bör göra det 
möjligt för andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster att differentiera sig bättre 
genom att använda överlägsen utrustning 
som tryggar den personliga integriteten. 
För att säkerställa en miniminivå av 
effektivitet hos den här 
transparensskyldigheten bör grindvakterna 
åtminstone tillhandahålla en beskrivning av 
på vilken grund profileringen utförs, 
inbegripet om personuppgifter och data 
som härrör från användaraktiviteter 
används, vilken behandling som görs, för 
vilka ändamål profilen förbereds och 
slutligen används, hur profileringen 
påverkar grindvakternas tjänster, samt 
vilka åtgärder som vidtagits för att göra det 
möjligt för slutanvändarna att få kännedom 
om den relevanta användningen av sådan 
profilering, och för att begära deras 
samtycke.

effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. En lämplig grad 
av transparens i de profileringsmetoder 
som grindvakterna använder gör det lättare 
att konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna genom att 
grindvakterna utsätts för yttre 
påtryckningar att förhindra att en 
djupgående konsumentprofilering görs till 
branschstandard, med tanke på att 
potentiella nya aktörer eller nystartade 
leverantörer inte kan få tillgång till data i 
samma utsträckning och djup, och i samma 
omfattning. Ökad transparens bör göra det 
möjligt för andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster att differentiera sig bättre 
genom att använda överlägsen utrustning 
som tryggar den personliga integriteten. 
För att säkerställa en miniminivå av 
effektivitet hos den här 
transparensskyldigheten bör grindvakterna 
åtminstone tillhandahålla en beskrivning av 
på vilken grund profileringen utförs, 
inbegripet om personuppgifter och data 
som härrör från användaraktiviteter 
används, vilken behandling som görs, för 
vilka ändamål profilen förbereds och 
slutligen används, hur profileringen 
påverkar grindvakternas tjänster, samt 
vilka åtgärder som vidtagits för att göra det 
möjligt för slutanvändarna att få kännedom 
om den relevanta användningen av sådan 
profilering, och för att begära deras 
samtycke. Artificiell intelligens skulle 
kunna användas för att få användarna att 
engagera sig i vissa åtgärder eller förutse 
deras åtgärder utan att nödvändigtvis 
profilera dem. Den kraft som stordata och 
artificiell intelligens har, som uteslutande 
utvecklas eller anammas av företag som 
ägnar sig åt positioner och praxis som 
grindvakter bör inte försummas.

Or. en
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Ändringsförslag 257
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 
effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. En lämplig grad 
av transparens i de profileringsmetoder 
som grindvakterna använder gör det lättare 
att konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna genom att 
grindvakterna utsätts för yttre 
påtryckningar att förhindra att en 
djupgående konsumentprofilering görs till 
branschstandard, med tanke på att 
potentiella nya aktörer eller nystartade 
leverantörer inte kan få tillgång till data i 
samma utsträckning och djup, och i samma 
omfattning. Ökad transparens bör göra det 
möjligt för andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster att differentiera sig bättre 
genom att använda överlägsen utrustning 
som tryggar den personliga integriteten. 
För att säkerställa en miniminivå av 
effektivitet hos den här 
transparensskyldigheten bör grindvakterna 
åtminstone tillhandahålla en beskrivning av 
på vilken grund profileringen utförs, 
inbegripet om personuppgifter och data 
som härrör från användaraktiviteter 
används, vilken behandling som görs, för 
vilka ändamål profilen förbereds och 
slutligen används, hur profileringen 
påverkar grindvakternas tjänster, samt 
vilka åtgärder som vidtagits för att göra det 
möjligt för slutanvändarna att få kännedom 
om den relevanta användningen av sådan 
profilering, och för att begära deras 
samtycke.

(61) Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 
effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. En lämplig grad 
av transparens i de profileringsmetoder 
som grindvakterna använder gör det lättare 
att konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna genom att 
grindvakterna utsätts för yttre 
påtryckningar att förhindra att en 
djupgående konsumentprofilering görs till 
branschstandard, med tanke på att 
potentiella nya aktörer eller nystartade 
leverantörer inte kan få tillgång till data i 
samma utsträckning och djup, och i samma 
omfattning. Ökad transparens bör göra det 
möjligt för andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster att differentiera sig bättre 
genom att använda överlägsen utrustning 
som tryggar den personliga integriteten. 
För att säkerställa en miniminivå av 
effektivitet hos den här 
transparensskyldigheten bör grindvakterna 
åtminstone tillhandahålla en beskrivning av 
på vilken grund profileringen utförs, 
inbegripet om personuppgifter och data 
som härrör från användaraktiviteter 
används, vilken behandling som görs, för 
vilka ändamål profilen förbereds och 
slutligen används, hur profileringen 
påverkar grindvakternas tjänster, samt 
vilka åtgärder som vidtagits för att göra det 
möjligt för slutanvändarna att få kännedom 
om den relevanta användningen av sådan 
profilering, och för att begära deras 
samtycke. Om inget sådant 
samtyckesförfarande fastställs bör 
användarna vara skyddade mot riktad 
annonsering samt kommersiell spårning 
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och profilering.

Or. ro

Ändringsförslag 258
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

61. Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 
effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. En lämplig grad 
av transparens i de profileringsmetoder 
som grindvakterna använder gör det 
lättare att konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna genom att 
grindvakterna utsätts för yttre 
påtryckningar att förhindra att en 
djupgående konsumentprofilering görs till 
branschstandard, med tanke på att 
potentiella nya aktörer eller nystartade 
leverantörer inte kan få tillgång till data i 
samma utsträckning och djup, och i samma 
omfattning. Ökad transparens bör göra 
det möjligt för andra leverantörer av 
centrala plattformstjänster att differentiera 
sig bättre genom att använda överlägsen 
utrustning som tryggar den personliga 
integriteten. För att säkerställa en 
miniminivå av effektivitet hos den här 
transparensskyldigheten bör 
grindvakterna åtminstone tillhandahålla en 
beskrivning av på vilken grund 
profileringen utförs, inbegripet om 
personuppgifter och data som härrör från 
användaraktiviteter används, vilken 
behandling som görs, för vilka ändamål 
profilen förbereds och slutligen används, 
hur profileringen påverkar grindvakternas 
tjänster, samt vilka åtgärder som vidtagits 
för att göra det möjligt för slutanvändarna 

61. Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 
effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. För att 
säkerställa en lämplig grad av dataskydd 
och konsumentskydd bör grindvakterna 
utsättas för yttre påtryckningar att 
förhindra att en djupgående 
konsumentprofilering görs till 
branschstandard, framför allt med tanke på 
att potentiella nya aktörer eller nystartade 
leverantörer inte kan få tillgång till data i 
samma utsträckning och djup, och i samma 
omfattning. Leverantörer av centrala 
plattformstjänster bör förbinda sig att 
använda överlägsen utrustning som tryggar 
den personliga integriteten. 
Företagsmodeller som bygger på 
kommersiell spårning och profilering av 
konsumenter bör vara förbjudna. Därför 
bör det vara förbjudet att blanda data från 
olika tjänster. Grindvakterna bör 
tillhandahålla en beskrivning av på vilken 
grund profileringen utförs, inbegripet om 
personuppgifter och data som härrör från 
användaraktiviteter används, vilken 
behandling som görs, för vilka ändamål 
profilen förbereds och slutligen används, 
hur profileringen påverkar grindvakternas 
tjänster, samt vilka åtgärder som vidtagits 
för att göra det möjligt för slutanvändarna 
att få kännedom om den relevanta 
användningen av sådan profilering, och för 
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att få kännedom om den relevanta 
användningen av sådan profilering, och för 
att begära deras samtycke.

att begära deras samtycke. Dessa 
upplysningar bör delas med andra 
berörda verkställighetsmyndigheter, 
framför allt dataskyddsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 259
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

62. För att säkerställa ett fullständigt 
och varaktigt uppnående av målen för 
denna förordning bör kommissionen kunna 
bedöma om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt utan att den uppnår de 
kvantitativa tröskelvärden som fastställs i 
denna förordning, om en grindvakts 
systematiskt bristande fullgörande 
motiverar att ytterligare korrigerande 
åtgärder vidtas, och om förteckningen över 
skyldigheter för att ta itu ,med orättvisa 
metoder av grindvakter bör ses över och 
ytterligare metoder som är lika orättvisa 
och begränsar de digitala marknadernas 
öppenhet bör identifieras. En sådan 
bedömning bör baseras på 
marknadsundersökningar som ska 
genomföras inom en lämplig tidsram, med 
hjälp av tydliga förfaranden och tidsfrister, 
för att stödja denna förordnings 
förhandseffekt på öppenheten och rättvisan 
inom den digitala sektorn, och för att ge 
den rättssäkerhet som krävs.

62. För att säkerställa ett fullständigt 
och varaktigt uppnående av målen för 
denna förordning bör kommissionen kunna 
bedöma om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt utan att den uppnår de 
kvantitativa tröskelvärden som fastställs i 
denna förordning, om en grindvakts 
systematiskt bristande fullgörande 
motiverar att ytterligare korrigerande 
åtgärder vidtas, och om förteckningen över 
skyldigheter för att ta itu ,med orättvisa 
metoder av grindvakter bör ses över och 
ytterligare metoder som är lika orättvisa 
och begränsar de digitala marknadernas 
öppenhet bör identifieras. En sådan 
bedömning bör baseras på 
marknadsundersökningar som ska 
genomföras inom en lämplig tidsram, med 
hjälp av tydliga förfaranden och rättsligt 
bindande tidsfrister, för att stödja denna 
förordnings förhandseffekt på öppenheten 
och rättvisan inom den digitala sektorn, 
och för att ge den rättssäkerhet som krävs.

Or. en

Ändringsförslag 260
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni
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Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

63. På grundval av en 
marknadsundersökning skulle ett företag 
som tillhandahåller en central 
plattformstjänst kunna anses uppfylla alla 
övergripande kvalitativa kriterier för att 
identifieras som grindvakt. Det måste då i 
princip fullgöra alla relevanta skyldigheter 
som fastställs i denna förordning. För 
grindvakter som av kommissionen har 
pekats ut som företag som sannolikt 
kommer att nå en fast förankrad och 
varaktig ställning inom en nära framtid 
bör kommissionen dock endast införa 
sådana skyldigheter som är nödvändiga 
och lämpliga för att förhindra att de 
berörda grindvakterna uppnår en fast och 
varaktig ställning i sin verksamhet. När 
det gäller sådana nya grindvakter bör 
kommissionen ta hänsyn till att denna 
status i princip är av tillfällig natur, och 
det bör därför vid en given tidpunkt 
beslutas om huruvida en sådan leverantör 
av centrala plattformstjänster bör 
omfattas av alla skyldigheter för 
grindvakter, eftersom den har uppnått en 
etablerad och varaktig ställning, eller om 
villkoren för betecknandet i slutändan 
inte uppfylls och att alla tidigare ålagda 
skyldigheter därför borde undantas.

63. På grundval av en 
marknadsundersökning skulle ett företag 
som tillhandahåller en central 
plattformstjänst kunna anses uppfylla alla 
övergripande kvalitativa kriterier för att 
identifieras som grindvakt. Det måste då i 
princip fullgöra alla relevanta skyldigheter 
som fastställs i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 261
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

63. På grundval av en 
marknadsundersökning skulle ett företag 

63. På grundval av en 
marknadsundersökning skulle en 
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som tillhandahåller en central 
plattformstjänst kunna anses uppfylla alla 
övergripande kvalitativa kriterier för att 
identifieras som grindvakt. Det måste då i 
princip fullgöra alla relevanta skyldigheter 
som fastställs i denna förordning. För 
grindvakter som av kommissionen har 
pekats ut som företag som sannolikt 
kommer att nå en fast förankrad och 
varaktig ställning inom en nära framtid bör 
kommissionen dock endast införa sådana 
skyldigheter som är nödvändiga och 
lämpliga för att förhindra att de berörda 
grindvakterna uppnår en fast och varaktig 
ställning i sin verksamhet. När det gäller 
sådana nya grindvakter bör kommissionen 
ta hänsyn till att denna status i princip är av 
tillfällig natur, och det bör därför vid en 
given tidpunkt beslutas om huruvida en 
sådan leverantör av centrala 
plattformstjänster bör omfattas av alla 
skyldigheter för grindvakter, eftersom den 
har uppnått en etablerad och varaktig 
ställning, eller om villkoren för 
betecknandet i slutändan inte uppfylls och 
att alla tidigare ålagda skyldigheter därför 
borde undantas.

leverantör av en central plattformstjänst 
kunna anses uppfylla alla övergripande 
kvalitativa kriterier för att identifieras som 
grindvakt. Det måste då i princip fullgöra 
alla relevanta skyldigheter som fastställs i 
denna förordning. För grindvakter som av 
kommissionen har pekats ut som företag 
som sannolikt kommer att nå en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
nära framtid bör kommissionen dock 
endast införa sådana skyldigheter som är 
nödvändiga och lämpliga för att förhindra 
att de berörda grindvakterna uppnår en fast 
och varaktig ställning i sin verksamhet. När 
det gäller sådana nya grindvakter bör 
kommissionen ta hänsyn till att denna 
status i princip är av tillfällig natur, och det 
bör därför vid en given tidpunkt beslutas 
om huruvida en sådan leverantör av 
centrala plattformstjänster bör omfattas av 
alla skyldigheter för grindvakter, eftersom 
den har uppnått en etablerad och varaktig 
ställning, eller om villkoren för 
betecknandet i slutändan inte uppfylls och 
att alla tidigare ålagda skyldigheter därför 
borde undantas.

Or. en

Ändringsförslag 262
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

64. Kommissionen bör undersöka och 
bedöma om ytterligare beteendemässiga 
korrigerande åtgärder eller, i 
förekommande fall, strukturella 
korrigerande åtgärder är motiverade för att 
säkerställa att grindvakten inte kan 
motverka målen i denna förordning genom 
systematiskt bristande fullgörande av en 
eller flera av de skyldigheter som fastställs 

64. Kommissionen bör undersöka och 
bedöma om strukturella korrigerande 
åtgärder eller lika effektiva 
beteendemässiga korrigerande åtgärder är 
motiverade för att säkerställa att 
grindvakten inte kan motverka målen i 
denna förordning genom bristande 
fullgörande av en eller flera av de 
skyldigheter som fastställs i denna 
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i denna förordning, vilket ytterligare stärkt 
dess ställning som grindvakt. Detta skulle 
vara fallet om grindvakternas storlek på 
den inre marknaden har ökat ytterligare, 
företagsanvändarnas och slutanvändarnas 
ekonomiska beroende av grindvakternas 
centrala plattformstjänster har stärkts 
ytterligare, eftersom deras antal har ökat 
ytterligare och grindvakten gynnas av att 
dess ställning befästs. Kommissionen bör 
därför i sådana fall ha befogenhet att införa 
eventuella korrigerande åtgärder, vare sig 
de är beteendemässiga eller strukturella, 
med vederbörlig hänsyn till 
proportionalitetsprincipen. Strukturella 
korrigerande åtgärder, såsom juridisk, 
funktionell eller strukturell separation, 
inbegripet avyttring av en verksamhet 
eller delar av den, bör införas endast om 
det inte finns någon lika effektiv 
beteendemässig åtgärd eller om en lika 
effektiv beteendemässig åtgärd skulle vara 
mer betungande för det berörda företaget 
än den strukturella korrigerande 
åtgärden. Ändringar av ett företags 
struktur som förelåg innan det 
systematiskt bristande fullgörandet 
fastställdes är endast proportionerliga om 
det finns en betydande risk för att det 
systematiskt bristande fullgörandet beror 
på det berörda företagets struktur.

förordning, vilket ytterligare stärkt dess 
ställning som grindvakt. Detta skulle vara 
fallet om grindvakternas storlek på den inre 
marknaden har ökat ytterligare, 
företagsanvändarnas och slutanvändarnas 
ekonomiska beroende av grindvakternas 
centrala plattformstjänster har stärkts 
ytterligare, eftersom deras antal har ökat 
ytterligare och grindvakten gynnas av att 
dess ställning befästs. Kommissionen bör 
därför i sådana fall ha befogenhet att införa 
eventuella korrigerande åtgärder, vare sig 
de är beteendemässiga eller strukturella, 
med vederbörlig hänsyn till 
proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 263
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

64. Kommissionen bör undersöka och 
bedöma om ytterligare beteendemässiga 
korrigerande åtgärder eller, i 
förekommande fall, strukturella 

64. Kommissionen bör undersöka och 
bedöma om ytterligare beteendemässiga 
korrigerande åtgärder eller, i 
förekommande fall, strukturella 
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korrigerande åtgärder är motiverade för att 
säkerställa att grindvakten inte kan 
motverka målen i denna förordning genom 
systematiskt bristande fullgörande av en 
eller flera av de skyldigheter som fastställs 
i denna förordning, vilket ytterligare stärkt 
dess ställning som grindvakt. Detta skulle 
vara fallet om grindvakternas storlek på 
den inre marknaden har ökat ytterligare, 
företagsanvändarnas och slutanvändarnas 
ekonomiska beroende av grindvakternas 
centrala plattformstjänster har stärkts 
ytterligare, eftersom deras antal har ökat 
ytterligare och grindvakten gynnas av att 
dess ställning befästs. Kommissionen bör 
därför i sådana fall ha befogenhet att införa 
eventuella korrigerande åtgärder, vare sig 
de är beteendemässiga eller strukturella, 
med vederbörlig hänsyn till 
proportionalitetsprincipen. Strukturella 
korrigerande åtgärder, såsom juridisk, 
funktionell eller strukturell separation, 
inbegripet avyttring av en verksamhet eller 
delar av den, bör införas endast om det inte 
finns någon lika effektiv beteendemässig 
åtgärd eller om en lika effektiv 
beteendemässig åtgärd skulle vara mer 
betungande för det berörda företaget än 
den strukturella korrigerande åtgärden. 
Ändringar av ett företags struktur som 
förelåg innan det systematiskt bristande 
fullgörandet fastställdes är endast 
proportionerliga om det finns en betydande 
risk för att det systematiskt bristande 
fullgörandet beror på det berörda företagets 
struktur.

korrigerande åtgärder är motiverade för att 
säkerställa att grindvakten inte kan 
motverka målen i denna förordning genom 
systematiskt bristande fullgörande av en 
eller flera av de skyldigheter som fastställs 
i denna förordning. När dessa åtgärder 
införs bör kommissionen överväga om 
grindvakternas storlek på den inre 
marknaden har ökat ytterligare, 
företagsanvändarnas och slutanvändarnas 
ekonomiska beroende av grindvakternas 
centrala plattformstjänster har stärkts 
ytterligare, eftersom deras antal har ökat 
ytterligare och grindvakten gynnas av att 
dess ställning befästs. Kommissionen bör 
därför i sådana fall ha befogenhet att införa 
eventuella korrigerande åtgärder, vare sig 
de är beteendemässiga eller strukturella, 
med vederbörlig hänsyn till 
proportionalitetsprincipen. Strukturella 
korrigerande åtgärder, såsom juridisk, 
funktionell eller strukturell separation, 
inbegripet avyttring av en verksamhet eller 
delar av den, bör införas endast om det inte 
finns någon lika effektiv beteendemässig 
åtgärd eller om en lika effektiv 
beteendemässig åtgärd skulle vara mer 
betungande för det berörda företaget än 
den strukturella korrigerande åtgärden. 
Ändringar av ett företags struktur som 
förelåg innan det systematiskt bristande 
fullgörandet fastställdes är endast 
proportionerliga om det finns en betydande 
risk för att det systematiskt bristande 
fullgörandet beror på det berörda företagets 
struktur.

Or. en

Ändringsförslag 264
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 65
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

65. Tjänsterna och praxisen på de 
centrala plattformstjänsterna och de 
marknaderna där dessa ingriper kan 
förändras snabbt och i betydande 
utsträckning. För att säkerställa att denna 
förordning förblir aktuell och utgör ett 
effektivt och heltäckande svar på de 
problem som orsakas av grindvakterna är 
det viktigt att föreskriva en regelbunden 
översyn av förteckningarna över centrala 
plattformstjänster samt av de skyldigheter 
som föreskrivs i denna förordning. Detta är 
särskilt viktigt för att säkerställa att 
beteenden som kan begränsa de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet eller är 
orättvisa identifieras. Även om det är 
viktigt att regelbundet göra en översyn, 
med tanke på den digitala sektorns 
dynamiskt föränderliga karaktär, för att 
säkerställa rättssäkerheten när det gäller de 
rättsliga villkoren, bör eventuella översyner 
genomföras inom en rimlig och lämplig 
tidsram. Genom marknadsundersökningar 
bör det också säkerställas att 
kommissionen har en solid bevisgrund som 
gör det möjligt för den att bedöma 
huruvida den bör föreslå en ändring av 
denna förordning för att utöka, eller 
ytterligare specificera, förteckningarna 
över centrala plattformstjänster. De bör 
också säkerställa att kommissionen har en 
solid bevisgrund som gör det möjligt för 
den att bedöma huruvida den bör föreslå 
ändringar av de skyldigheter som fastställs 
i denna förordning eller om den bör anta 
en delegerad akt om uppdatering av 
sådana skyldigheter.

65. Tjänsterna och praxisen på de 
centrala plattformstjänsterna och de 
marknaderna där dessa ingriper kan 
förändras snabbt och i betydande 
utsträckning. För att säkerställa att denna 
förordning förblir aktuell och utgör ett 
effektivt och heltäckande svar på de 
problem som orsakas av grindvakterna är 
det viktigt att föreskriva en regelbunden 
översyn av förteckningarna över centrala 
plattformstjänster samt av de skyldigheter 
som föreskrivs i denna förordning. Detta är 
särskilt viktigt för att säkerställa att 
beteenden som kan begränsa de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet eller är 
orättvisa identifieras. Även om det är 
viktigt att regelbundet göra en översyn, 
med tanke på den digitala sektorns 
dynamiskt föränderliga karaktär, för att 
säkerställa rättssäkerheten när det gäller de 
rättsliga villkoren, bör eventuella översyner 
genomföras inom en rimlig och lämplig 
tidsram. Genom marknadsundersökningar 
bör det också säkerställas att 
kommissionen har en solid bevisgrund som 
gör det möjligt för den att bedöma 
huruvida den bör föreslå en ändring av 
denna förordning för att utöka, eller 
ytterligare specificera, förteckningarna 
över centrala plattformstjänster. De bör 
också säkerställa att kommissionen har en 
solid bevisgrund som gör det möjligt för 
den att bedöma huruvida den bör föreslå 
ändringar av de skyldigheter som fastställs 
i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 265
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 66
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

66. Om grindvakterna beter sig på ett 
sätt som är orättvist eller som begränsar 
möjligheten att konkurrera med de 
centrala plattformstjänster som redan har 
betecknats enligt denna förordning, men 
utan att detta beteende uttryckligen 
omfattas av skyldigheterna, bör 
kommissionen kunna uppdatera denna 
förordning genom delegerade akter. 
Sådana uppdateringar genom delegerade 
akter bör omfattas av samma 
utredningsstandard och därför föregås av 
en marknadsundersökning. 
Kommissionen bör också tillämpa en 
fördefinierad standard för att identifiera 
sådana beteenden. Denna rättsliga 
standard bör säkerställa att den typ av 
skyldigheter som grindvakter när som 
helst kan komma att åläggas enligt denna 
förordning är tillräckligt förutsägbara.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 266
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

66. Om grindvakterna beter sig på ett 
sätt som är orättvist eller som begränsar 
möjligheten att konkurrera med de centrala 
plattformstjänster som redan har betecknats 
enligt denna förordning, men utan att detta 
beteende uttryckligen omfattas av 
skyldigheterna, bör kommissionen kunna 
uppdatera denna förordning genom 
delegerade akter. Sådana uppdateringar 
genom delegerade akter bör omfattas av 
samma utredningsstandard och därför 
föregås av en marknadsundersökning. 
Kommissionen bör också tillämpa en 

66. Om grindvakterna beter sig på ett 
sätt som är orättvist eller som begränsar 
möjligheten att konkurrera med de centrala 
plattformstjänster som redan har betecknats 
enligt denna förordning, men utan att detta 
beteende uttryckligen omfattas av 
skyldigheterna, bör kommissionen kunna 
uppdatera denna förordning genom 
lagstiftningsakter i enlighet med artikel 
294 i EUF-fördraget. Sådana 
uppdateringar genom delegerade akter bör 
omfattas av samma utredningsstandard och 
därför föregås av en 
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fördefinierad standard för att identifiera 
sådana beteenden. Denna rättsliga standard 
bör säkerställa att den typ av skyldigheter 
som grindvakter när som helst kan komma 
att åläggas enligt denna förordning är 
tillräckligt förutsägbara.

marknadsundersökning. Kommissionen bör 
också tillämpa en fördefinierad standard 
för att identifiera sådana beteenden. Denna 
rättsliga standard bör säkerställa att den typ 
av skyldigheter som grindvakter när som 
helst kan komma att åläggas enligt denna 
förordning är tillräckligt förutsägbara.

Or. en

Ändringsförslag 267
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

66. Om grindvakterna beter sig på ett 
sätt som är orättvist eller som begränsar 
möjligheten att konkurrera med de centrala 
plattformstjänster som redan har 
betecknats enligt denna förordning, men 
utan att detta beteende uttryckligen 
omfattas av skyldigheterna, bör 
kommissionen kunna uppdatera denna 
förordning genom delegerade akter. Sådana 
uppdateringar genom delegerade akter bör 
omfattas av samma utredningsstandard och 
därför föregås av en 
marknadsundersökning. Kommissionen bör 
också tillämpa en fördefinierad standard 
för att identifiera sådana beteenden. Denna 
rättsliga standard bör säkerställa att den typ 
av skyldigheter som grindvakter när som 
helst kan komma att åläggas enligt denna 
förordning är tillräckligt förutsägbara.

66. Om grindvakterna beter sig på ett 
sätt som är orättvist eller som begränsar 
möjligheten att konkurrera med de centrala 
plattformstjänster, men utan att detta 
beteende uttryckligen omfattas av 
skyldigheterna, bör kommissionen kunna 
uppdatera denna förordning genom 
delegerade akter. Sådana uppdateringar 
genom delegerade akter bör omfattas av 
samma utredningsstandard och därför 
föregås av en marknadsundersökning. 
Kommissionen bör också tillämpa en 
fördefinierad standard för att identifiera 
sådana beteenden. Denna rättsliga standard 
bör säkerställa att den typ av skyldigheter 
som grindvakter när som helst kan komma 
att åläggas enligt denna förordning är 
tillräckligt förutsägbara.

Or. en

Ändringsförslag 268
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 67
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

67. Om en grindvakt under ett 
förfarande avseende bristande 
fullgörande eller en undersökning av 
systemiskt bristande fullgörande erbjuder 
kommissionen åtaganden, bör 
kommissionen ha möjlighet att anta ett 
beslut som gör dessa åtaganden bindande 
för den berörda grindvakten, om den 
konstaterar att åtagandena säkerställer att 
skyldigheterna i denna förordning 
fullgörs effektivt. I det beslutet bör det 
också konstateras att det inte längre finns 
skäl för kommissionen att ingripa.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 269
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

68. För att säkerställa ett effektivt 
genomförande och en effektiv efterlevnad 
av denna förordning bör kommissionen ha 
starka utrednings- och 
tillsynsbefogenheter, så att den kan utreda, 
genomdriva och övervaka bestämmelserna 
i denna förordning, samtidigt som den 
säkerställer respekten för den 
grundläggande rätten att höras och få 
tillgång till handlingarna i ärendet i 
samband med genomdrivandeförfarandena. 
Kommissionen bör ha dessa 
utredningsbefogenheter även för att 
genomföra marknadsundersökningar i syfte 
att uppdatera och se över denna förordning.

68. För att säkerställa ett effektivt 
genomförande och en effektiv efterlevnad 
av denna förordning bör kommissionen ha 
starka utrednings- och 
tillsynsbefogenheter, så att den kan utreda, 
genomdriva och övervaka bestämmelserna 
i denna förordning, samtidigt som den 
säkerställer respekten för den 
grundläggande rätten att höras och få 
tillgång till handlingarna i ärendet i 
samband med genomdrivandeförfarandena. 
Kommissionen bör ha dessa 
utredningsbefogenheter även för att 
genomföra marknadsundersökningar i syfte 
att uppdatera och se över denna förordning. 
Nationella behöriga myndigheter bör 
hjälpa kommissionen med att övervaka 
och verkställa skyldigheter som fastställs i 
denna förordning genom att 
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tillhandahålla kommissionen stöd och 
expertis eller genom att begära att 
kommissionen inleder en 
marknadsundersökning på grundval av 
insamlade bevis. 

Or. en

Ändringsförslag 270
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

68. För att säkerställa ett effektivt 
genomförande och en effektiv efterlevnad 
av denna förordning bör kommissionen ha 
starka utrednings- och 
tillsynsbefogenheter, så att den kan utreda, 
genomdriva och övervaka bestämmelserna 
i denna förordning, samtidigt som den 
säkerställer respekten för den 
grundläggande rätten att höras och få 
tillgång till handlingarna i ärendet i 
samband med genomdrivandeförfarandena. 
Kommissionen bör ha dessa 
utredningsbefogenheter även för att 
genomföra marknadsundersökningar i syfte 
att uppdatera och se över denna förordning.

68. För att säkerställa ett effektivt 
genomförande och en effektiv efterlevnad 
av denna förordning bör kommissionen, 
med stöd av medlemsstaternas 
myndigheter, ha starka utrednings- och 
tillsynsbefogenheter, så att den kan utreda, 
genomdriva och övervaka bestämmelserna 
i denna förordning, samtidigt som den 
säkerställer respekten för den 
grundläggande rätten att höras och få 
tillgång till handlingarna i ärendet i 
samband med genomdrivandeförfarandena. 
Kommissionen bör ha dessa 
utredningsbefogenheter även för att 
genomföra marknadsundersökningar i syfte 
att uppdatera och se över denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 271
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 68a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68a) För att säkerställa effektivt 
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verkställande och effektiv efterlevnad av 
denna förordning bör det vara möjligt för 
berörda tredje parter att lämna in ett 
klagomål när det föreligger tillräckliga 
tvivel angående en grindvakts bristande 
efterlevnad av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning. 
Kommissionen bör inom en lämplig 
tidsfrist besluta om ytterligare åtgärder på 
grundval av de inlämnade bevisen. 

Or. en

Ändringsförslag 272
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 70a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70a) Det bör också vara möjligt för 
ansvariga institutioner, behöriga 
myndigheter och alla relevanta organ i 
varje medlemsstat att till kommissionen 
vidarebefordra all information som kan 
vara relevant i detta sammanhang.

Or. ro

Ändringsförslag 273
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

71. Kommissionen bör också ges 
befogenhet att genomföra inspektioner på 
plats och att intervjua alla personer som 
kan ha tillgång till användbar 
information och att protokollföra de 
uttalanden som gjorts.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 274
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 71a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71a) Kommissionen bör ges befogenhet 
att begära bistånd från medlemsstaternas 
myndigheter. Relevanta nationella 
myndigheter kan inbegripa 
konkurrensmyndigheter, 
konsumentskyddsmyndigheter och 
dataskyddsmyndigheter samt andra 
relevanta nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 275
Eva Maydell, Lídia Pereira, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

72. Kommissionen bör kunna vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och fullgörandet 
av de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. Sådana åtgärder bör inbegripa 
en förmåga för kommissionen att utse 
oberoende externa experter, till exempel 
revisorer, för att bistå kommissionen i 
denna process, i förekommande fall även 
från behöriga oberoende myndigheter, 
såsom dataskydds- eller 
konsumentskyddsmyndigheter.

72. Kommissionen bör kunna vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och fullgörandet 
av de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. Sådana åtgärder bör inbegripa 
en förmåga för kommissionen att utse 
oberoende externa experter, till exempel 
revisorer, för att bistå kommissionen i 
denna process, i förekommande fall även 
från behöriga oberoende myndigheter, 
såsom dataskydds- eller 
konsumentskyddsmyndigheter. Med tanke 
på det stora antalet företags- och 
slutanvändare av grindvakternas centrala 
plattformstjänster som leder till 
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exponentiellt större antal metoder, fall 
och scenarier av bristande efterlevnad, 
skulle en rapporteringsmekanism för 
företag och slutanvändare underlätta för 
kommissionen att snabbt identifiera 
systematiska överträdelser av grindvakter. 
En sådan rapporteringsmetod skulle 
dessutom minska behovet av formella 
rättsliga förfaranden och därmed minska 
bördan för nationella domstolar och EU-
domstolar.

Or. en

Ändringsförslag 276
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

72. Kommissionen bör kunna vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och fullgörandet 
av de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. Sådana åtgärder bör inbegripa 
en förmåga för kommissionen att utse 
oberoende externa experter, till exempel 
revisorer, för att bistå kommissionen i 
denna process, i förekommande fall även 
från behöriga oberoende myndigheter, 
såsom dataskydds- eller 
konsumentskyddsmyndigheter.

72. Kommissionen bör kunna vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och fullgörandet 
av de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. Sådana åtgärder bör inbegripa 
en förmåga för kommissionen att utse 
oberoende externa experter, till exempel 
revisorer, för att bistå kommissionen i 
denna process, i förekommande fall även 
från behöriga oberoende myndigheter, 
såsom dataskydds- eller 
konsumentskyddsmyndigheter. Experterna 
kan vara inbäddade i grindvakten för att 
säkerställa övervakningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 277
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 72a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72a) Kommissionen bör ha tillräckliga 
personalresurser för att säkerställa 
framgångsrikt införande och 
framgångsrik efterlevnad av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 278
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 74a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74a) Konsumenterna bör ha rätt att 
åberopa sina rättigheter i relation till de 
skyldigheter som infördes för grindvakter 
under denna förordning genom kollektiv 
prövning i enlighet med direktiv (EU) 
2020/1818.

Or. en

Ändringsförslag 279
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

75. I samband med förfaranden som 
genomförs enligt denna förordning bör de 
berörda företagen ges rätt att höras av 
kommissionen, och de beslut som fattas 
bör ges stor spridning. Samtidigt som de 
berörda företagens rätt till god förvaltning 
och rätt till försvar, särskilt rätten att få 
tillgång till handlingarna i ärendet och 
rätten att bli hörd, säkerställs är det 

utgår
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viktigt att konfidentiella uppgifter 
skyddas. Dessutom bör kommissionen, 
med respekt för sekretesskyddet av 
informationen, se till att all information 
som åberopas i samband med beslutet 
lämnas ut i en omfattning som gör det 
möjligt för den som beslutet riktar sig till 
att förstå de omständigheter och 
överväganden som lett fram till beslutet. 
Slutligen kan på vissa villkor vissa 
affärshandlingar, såsom kommunikation 
mellan advokater och deras klienter, 
betraktas som konfidentiella om de 
relevanta villkoren är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 280
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

75. I samband med förfaranden som 
genomförs enligt denna förordning bör de 
berörda företagen ges rätt att höras av 
kommissionen, och de beslut som fattas 
bör ges stor spridning. Samtidigt som de 
berörda företagens rätt till god förvaltning 
och rätt till försvar, särskilt rätten att få 
tillgång till handlingarna i ärendet och 
rätten att bli hörd, säkerställs är det viktigt 
att konfidentiella uppgifter skyddas. 
Dessutom bör kommissionen, med respekt 
för sekretesskyddet av informationen, se 
till att all information som åberopas i 
samband med beslutet lämnas ut i en 
omfattning som gör det möjligt för den 
som beslutet riktar sig till att förstå de 
omständigheter och överväganden som lett 
fram till beslutet. Slutligen kan på vissa 
villkor vissa affärshandlingar, såsom 
kommunikation mellan advokater och 
deras klienter, betraktas som konfidentiella 

75. I samband med förfaranden som 
genomförs enligt denna förordning bör de 
berörda företagen ges rätt att höras av 
kommissionen, och de beslut som fattas 
bör ges stor spridning. Fysiska eller 
juridiska personer med tillräckligt intresse 
bör också ha rätt att bli hörda. Parter som 
påverkas direkt av skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 ska anses ha tillräckligt 
intresse, men även organisationer som 
representerar konsumentintressen, där 
förfarandet avser produkter eller tjänster 
som tillhandahålls slutanvändarna. 
Samtidigt som de berörda företagens rätt 
till god förvaltning och rätt till försvar, 
särskilt rätten att få tillgång till 
handlingarna i ärendet och rätten att bli 
hörd, säkerställs är det viktigt att 
konfidentiella uppgifter skyddas. Dessutom 
bör kommissionen, med respekt för 
sekretesskyddet av informationen, se till att 
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om de relevanta villkoren är uppfyllda. all information som åberopas i samband 
med beslutet lämnas ut i en omfattning som 
gör det möjligt för den som beslutet riktar 
sig till att förstå de omständigheter och 
överväganden som lett fram till beslutet. 
Slutligen kan på vissa villkor vissa 
affärshandlingar, såsom kommunikation 
mellan advokater och deras klienter, 
betraktas som konfidentiella om de 
relevanta villkoren är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 281
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

77. Den rådgivande kommitté som 
inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 
182/2011 bör också yttra sig om vissa 
enskilda kommissionsbeslut som utfärdats 
enligt denna förordning. I syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn överallt i 
unionen där grindvakter finns bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen för att kunna komplettera 
denna förordning. Delegerade akter bör 
framför allt antas när det gäller metoden 
för att fastställa kvantitativa tröskelvärden 
för betecknande av grindvakter enligt 
denna förordning och när det gäller 
uppdateringen av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning, om 
kommissionen på grundval av en 
marknadsundersökning har fastställt 
behovet av att uppdatera skyldigheterna 
för att åtgärda metoder som begränsar 
centrala plattformstjänsters öppenhet eller 
som är orättvisa. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
och att dessa samråd genomförs i enlighet 

77. Den rådgivande kommitté som 
inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 
182/2011 bör också yttra sig om vissa 
enskilda kommissionsbeslut som utfärdats 
enligt denna förordning. När 
medlemsstaterna utformar den 
rådgivande kommittén ska de också 
överväga att ta med synpunkter från 
berörda parter, såsom små och medelstora 
företag, konsumentskyddsexperter och 
behöriga sammanslutningar. I syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn överallt i 
unionen där grindvakter finns bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen för att kunna komplettera 
denna förordning. Delegerade akter bör 
framför allt antas när det gäller metoden 
för att fastställa kvantitativa tröskelvärden 
för betecknande av grindvakter enligt 
denna förordning. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
och att dessa samråd genomförs i enlighet 
med principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
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med principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
april 201636. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

april 201636. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________ _________________
36 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

36 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 282
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 79a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79a) Ett litet antal företag utvecklade 
marknadsdominans genom att förvärva 
en informationsmängd utan motstycke om 
människors liv och bytte ut tjänster i ett 
diversifierat och decentraliserat system 
med öppna standarder mot ”inhägnade 
områden” (walled gardens) med slutna 
användargrupper. Genom denna 
förordning bör det därför införas 
ytterligare skyldigheter i fråga om 
dataskydd, transparens, användarnas 
valfrihet och driftskompatibilitet för att 
garantera lika villkor och 
konsumenternas välfärd.

Or. en
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Ändringsförslag 283
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 79b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79b) För att garantera korrekt 
tillämpning av denna förordning bör 
kommissionen utrustas med tillräckliga 
personalresurser för att garantera ett 
harmoniserat genomförande, korrekt 
övervakning av grindvakternas 
efterlevande och kvalitativa 
marknadsundersökningar över hela EU. 
Därför bör den preliminära budgeten för 
antalet medarbetare ökas för att ge 
kommissionen tillräckliga medel för att 
hantera alla uppgifter som tillhör denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 284
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 79c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79c) Förslaget om ett auktoriserat och 
strategiskt organ för digitalt samarbete, 
genom flerpartsforum på hög nivå inom 
FN:s färdplan för digitalt samarbete, är 
motsägande och efterfrågar strängare 
regleringen av digitala företag. Medan 
internationellt samarbete är av högsta vikt 
bör en genuint demokratisk ansats för ett 
globalt digitalt styre upprätthållas. Därför 
bör skyldigheterna för grindvakter och 
efterlevnadsåtgärderna i denna 
förordning bidra till utvecklingen av 
lämpliga globala normer och policyer.

Or. en
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Ändringsförslag 285
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
harmoniserade regler som säkerställer 
öppna och rättvisa marknader inom den 
digitala sektorn i hela unionen där 
grindvakter finns.

1. I denna förordning fastställs 
harmoniserade regler som säkerställer 
öppna och rättvisa marknader inom den 
digitala sektorn i hela unionen där 
grindvakter finns för att bidra till att 
skydda grundläggande rättigheter och den 
demokratiska processens integritet, liksom 
för att främja innovation, öka 
konsumenternas valfrihet och säkerställa 
bättre standarder för konsumentskydd.

Or. en

Ändringsförslag 286
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
harmoniserade regler som säkerställer 
öppna och rättvisa marknader inom den 
digitala sektorn i hela unionen där 
grindvakter finns.

1. I denna förordning fastställs 
harmoniserade regler som säkerställer 
öppna, hållbara och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn i hela unionen 
där grindvakter förhindrar lika villkor med 
sina monopoliserade ekosystem.

Or. en

Ändringsförslag 287
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
harmoniserade regler som säkerställer 
öppna och rättvisa marknader inom den 
digitala sektorn i hela unionen där 
grindvakter finns.

1. I denna förordning fastställs 
harmoniserade regler som säkerställer 
öppna och rättvisa marknader inom den 
digitala sektorn och mediepluralism i hela 
unionen där grindvakter finns.

Or. en

Ändringsförslag 288
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska tillämpas på 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls eller erbjuds av grindvakter 
till företagsanvändare som är etablerade i 
unionen eller slutanvändare som är 
etablerade eller belägna i unionen, oavsett 
grindvakternas etablerings- eller 
bosättningsort och oberoende av vilken lag 
som annars skulle vara tillämplig på 
tillhandahållandet av tjänster.

2. Denna förordning ska tillämpas på 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls eller erbjuds av grindvakter 
till företagsanvändare som är etablerade i 
unionen eller slutanvändare som är 
etablerade eller belägna i unionen, oavsett 
grindvakternas etablerings- eller 
bosättningsort och oberoende av vilken lag 
som annars skulle vara tillämplig på 
tillhandahållandet av tjänster.

Denna förordning överensstämmer med 
de grundläggande rättigheter och 
principer som särskilt betonas i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 11, 16, 47 och 50. Denna 
förordning ska således tolkas och 
tillämpas med beaktande av dessa 
rättigheter och principer.

Or. en
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Ändringsförslag 289
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska tillämpas på 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls eller erbjuds av grindvakter 
till företagsanvändare som är etablerade i 
unionen eller slutanvändare som är 
etablerade eller belägna i unionen, oavsett 
grindvakternas etablerings- eller 
bosättningsort och oberoende av vilken lag 
som annars skulle vara tillämplig på 
tillhandahållandet av tjänster.

2. För att stärka den inre 
marknadens korrekta funktion ska denna 
förordning tillämpas på centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls eller 
erbjuds av grindvakter till 
företagsanvändare som är etablerade i 
unionen eller slutanvändare som är 
etablerade eller belägna i unionen, oavsett 
grindvakternas etablerings- eller 
bosättningsort och oberoende av vilken lag 
som annars skulle vara tillämplig på 
tillhandahållandet av tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 290
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 
grindvakter ytterligare skyldigheter genom 
lagar och andra författningar i syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader. 
Detta påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelser som syftar till att främja 
andra legitima allmänintressen, i 
överensstämmelse med unionsrätten. I 
synnerhet finns det inget i denna 
förordning som hindrar medlemsstaterna 
från att införa skyldigheter, som är 
förenliga med unionsrätten, för företag 
inbegripet leverantörer av centrala 
plattformstjänster, om dessa skyldigheter 
inte har något samband med de berörda 
företag som har status som grindvakt i 

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 
grindvakter ytterligare skyldigheter genom 
lagar och andra författningar i syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader.
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den mening som avses i denna 
förordning, i syfte att skydda 
konsumenterna eller bekämpa illojal 
konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 291
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 
grindvakter ytterligare skyldigheter 
genom lagar och andra författningar i 
syfte att säkerställa öppna och rättvisa 
marknader. Detta påverkar inte 
tillämpningen av bestämmelser som syftar 
till att främja andra legitima 
allmänintressen, i överensstämmelse med 
unionsrätten. I synnerhet finns det inget i 
denna förordning som hindrar 
medlemsstaterna från att införa 
skyldigheter, som är förenliga med 
unionsrätten, för företag inbegripet 
leverantörer av centrala plattformstjänster, 
om dessa skyldigheter inte har något 
samband med de berörda företag som har 
status som grindvakt i den mening som 
avses i denna förordning, i syfte att skydda 
konsumenterna eller bekämpa illojal 
konkurrens.

5. Inget i denna förordning hindrar 
medlemsstaterna från att införa 
skyldigheter, som är förenliga med 
unionsrätten, för företag inbegripet 
leverantörer av centrala plattformstjänster, 
om dessa skyldigheter inte har något 
samband med de berörda företag som har 
status som grindvakt i den mening som 
avses i denna förordning, i syfte att skydda 
konsumenterna eller bekämpa illojal 
konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 292
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 
grindvakter ytterligare skyldigheter genom 
lagar och andra författningar i syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader. 
Detta påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelser som syftar till att främja 
andra legitima allmänintressen, i 
överensstämmelse med unionsrätten. I 
synnerhet finns det inget i denna 
förordning som hindrar medlemsstaterna 
från att införa skyldigheter, som är 
förenliga med unionsrätten, för företag 
inbegripet leverantörer av centrala 
plattformstjänster, om dessa skyldigheter 
inte har något samband med de berörda 
företag som har status som grindvakt i 
den mening som avses i denna 
förordning, i syfte att skydda 
konsumenterna eller bekämpa illojal 
konkurrens.

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 
grindvakter ytterligare skyldigheter genom 
lagar och andra författningar i syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader. 
Detta påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelser som syftar till att främja 
andra legitima allmänintressen, i 
överensstämmelse med unionsrätten. I 
synnerhet finns det inget i denna 
förordning som hindrar medlemsstaterna 
från att införa skyldigheter, som syftar till 
att främja ett berättigat allmänintresse, 
för företag inbegripet leverantörer av 
centrala plattformstjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 293
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 
grindvakter ytterligare skyldigheter genom 
lagar och andra författningar i syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader. 
Detta påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelser som syftar till att främja 
andra legitima allmänintressen, i 
överensstämmelse med unionsrätten. I 
synnerhet finns det inget i denna 
förordning som hindrar medlemsstaterna 
från att införa skyldigheter, som är 
förenliga med unionsrätten, för företag 
inbegripet leverantörer av centrala 
plattformstjänster, om dessa skyldigheter 

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 
grindvakter ytterligare skyldigheter genom 
lagar och andra författningar i syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader. I 
synnerhet finns det inget i denna 
förordning som hindrar medlemsstaterna 
från att införa skyldigheter, som är 
förenliga med unionsrätten, för företag 
inbegripet leverantörer av centrala 
plattformstjänster, för frågor som ligger 
utanför denna förordnings 
tillämpningsområde och om dessa 
skyldigheter inte har något samband med 
de berörda företag som har status som 



PE696.537v01-00 160/166 AM\1238608SV.docx

SV

inte har något samband med de berörda 
företag som har status som grindvakt i den 
mening som avses i denna förordning, i 
syfte att skydda konsumenterna eller 
bekämpa illojal konkurrens.

grindvakt i den mening som avses i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 294
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Utan att det påverkar 
tillämpningen av föregående punkt ska en 
medlemsstat, om den anser det nödvändigt 
att behålla eller införa nationella 
bestämmelser på grund av sådana 
väsentliga behov som avses i artikel 36 i 
EUF-fördraget, för att säkerställa en hög 
konsumentskyddsnivå eller bekämpa 
illojal konkurrens och otillbörliga 
handelsmetoder i relationer mellan 
företag, anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen samt skälen för att 
upprätthålla dem.

Or. en

Ändringsförslag 295
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Kommissionen ska inom sex 
månader efter en sådan anmälan 
godkänna eller förkasta de ifrågavarande 
nationella bestämmelserna sedan den 
konstaterat huruvida dessa utgör ett 
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medel för godtycklig diskriminering eller 
innebär förtäckta handelshinder mellan 
medlemsstaterna samt huruvida de 
kommer att utgöra ett hinder för den inre 
marknadens funktion.

Om kommissionen inte fattar beslut inom 
denna tidsfrist ska de nationella 
bestämmelserna anses vara godkända.

Om det är motiverat på grund av frågans 
komplexitet får kommissionen underrätta 
den berörda medlemsstaten om att den 
period som avses i denna punkt kan 
förlängas med ytterligare högst sex 
månader.

Or. en

Ändringsförslag 296
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. När en medlemsstat har tillstånd 
att behålla eller införa nämnda nationella 
bestämmelser ska kommissionen 
omedelbart undersöka om den ska föreslå 
en anpassning till denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 297
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
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EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån de 
tillämpas på andra företag än grindvakter 
eller innebär att grindvakter åläggs 
ytterligare skyldigheter, rådets förordning 
(EG) nr 139/200438 och nationella 
bestämmelser om koncentrationskontroll, 
samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../...39.

EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån de 
tillämpas på andra företag än grindvakter 
eller innebär att grindvakter åläggs 
ytterligare skyldigheter, rådets förordning 
(EG) nr 139/200438 och nationella 
bestämmelser om koncentrationskontroll, 
samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../...39. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1150, 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG och 2005/29/EG eller rådets 
direktiv 93/13/EEG.

_________________ _________________
38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

Or. en

Ändringsförslag 298
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån de 
tillämpas på andra företag än grindvakter 
eller innebär att grindvakter åläggs 
ytterligare skyldigheter, rådets förordning 
(EG) nr 139/200438 och nationella 
bestämmelser om koncentrationskontroll, 
samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../...39.

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån de 
tillämpas på andra företag än grindvakter 
eller innebär att grindvakter åläggs 
ytterligare skyldigheter, rådets förordning 
(EG) nr 139/200438 och nationella 
bestämmelser om koncentrationskontroll, 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG38a, Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2019/88238b, samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1150 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) .../...39.

_________________ _________________
38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).
38a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1) och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 
juli 2002 om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom 
sektorn för elektronisk kommunikation 
(direktiv om integritet och elektronisk 
kommunikation). 
38b Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 
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2019 om tillgänglighetskrav för produkter 
och tjänster. 

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

Or. en

Ändringsförslag 299
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån de 
tillämpas på andra företag än grindvakter 
eller innebär att grindvakter åläggs 
ytterligare skyldigheter, rådets förordning 
(EG) nr 139/200438 och nationella 
bestämmelser om koncentrationskontroll, 
samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../...39.

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån de 
tillämpas på andra företag än grindvakter 
eller innebär att grindvakter åläggs 
ytterligare skyldigheter, rådets förordning 
(EG) nr 139/200438 och nationella 
bestämmelser om koncentrationskontroll, 
samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../...39, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/67939a och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG39b, och påverkar inte heller 
tillämpningen av unionsrätten om 
konsumentskydd och produktsäkerhet.

_________________ _________________
38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 

38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
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företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.
39a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1).
39b Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk 
kommunikation). 

Or. en

Ändringsförslag 300
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån de 
tillämpas på andra företag än grindvakter 

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende, inbegripet att 
grindvakter åläggs ytterligare skyldigheter, 
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eller innebär att grindvakter åläggs 
ytterligare skyldigheter, rådets förordning 
(EG) nr 139/200438 och nationella 
bestämmelser om koncentrationskontroll, 
samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../...39.

rådets förordning (EG) nr 139/200438 och 
nationella bestämmelser om 
koncentrationskontroll, samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1150 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) .../...39.

_________________ _________________
38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

Or. en


