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Ändringsförslag 301
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) rättvisa och öppna marknader: 
ingen marknadsaktör får använda sin 
marknadsposition för att utnyttja andra. 
Inom den digitala sektorn inkluderar 
begreppet ”exploaterande missbruk” av 
leverantörer av plattformstjänster, utan 
att begränsas till, följande:
a) Oskäliga avgifter som debiteras för de 
tjänster som erbjuds.
b) Överdriven insamling av uppgifter som 
används till nackdel för slutanvändaren.
c) Missbruk av nätverkseffekter.

Or. en

Ändringsförslag 302
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Webbläsare.

Or. en

Ändringsförslag 303
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Onlinebaserade audiovisuella 
medietjänster på begäran.

Or. en

Ändringsförslag 304
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Onlinebaserade 
audiomedietjänster på begäran.

Or. en

Ändringsförslag 305
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Röstassistenter.

Or. en

Ändringsförslag 306
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Mobila betaltjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 307
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Molntjänster. g) Molntjänster, inklusive moln 
mellan företag.

Or. en

Ändringsförslag 308
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Molntjänster. g) Programvara som en tjänst, 
inklusive molntjänster.

Or. en

Ändringsförslag 309
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga)  Strömningstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 310
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Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Inbäddade digitala tjänster i 
fordon.

Or. en

Ändringsförslag 311
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) Webbläsare.

Or. en

Ändringsförslag 312
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led gd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gd) Röstassistent.

Or. en

Ändringsförslag 313
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led ge (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ge) Internetansluten tv.

Or. en

Ändringsförslag 314
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led gf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gf)  Delningsekonomitjänster.

Or. en

Ändringsförslag 315
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Annonseringstjänster, inbegripet 
annonseringsnätverk, annonsutbyten och 
andra annonsförmedlingstjänster, som 
tillhandahålls av en leverantör av någon av 
de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i leden a–g.

h) Annonseringstjänster, inbegripet 
annonseringsnätverk, annonsutbyten och 
andra annonsförmedlingstjänster, som 
tillhandahålls av något företag som tillhör 
leverantören av någon av de centrala 
plattformstjänster som förtecknas i leden 
a–g.

Or. en

Ändringsförslag 316
Ondřej Kovařík
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Om betaltjänster erbjuds av en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
ska dessa tjänster själva behandlas som 
centrala plattformstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 317
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) tjänster för aggregerade 
betalningar,

Or. es

Ändringsförslag 318
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Virtuella eller röstaktiverade 
assistenter.

Or. en

Ändringsförslag 319
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led ha (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Webbläsare.

Or. fr

Ändringsförslag 320
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Webbläsare.

Or. de

Ändringsförslag 321
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Strömningstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 322
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) Röststyrda virtuella assistenter.

Or. en
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Ändringsförslag 323
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) Röstassistenter.

Or. fr

Ändringsförslag 324
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led hc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hc) Webbläsare.

Or. en

Ändringsförslag 325
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Icke-kommersiella och icke-
vinstdrivande samarbetsprojekt som är 
organiserade på frivillig basis bör inte 
betraktas som centrala tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 326
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) webbläsare: programvara som 
används av klientdatoranvändare, 
smarttelefoner och andra enheter för 
åtkomst till och interaktion med 
webbinnehåll som finns på servrar som är 
anslutna till nätverk som internet, 
inbegripet fristående webbläsare och 
webbläsare som är integrerade eller 
inbäddade i programvara eller liknande.

Or. en

Ändringsförslag 327
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) onlinebaserade audiovisuella 
medietjänster på begäran: en tjänst enligt 
definitionen i artikel 1.1 g i direktiv 
(EU) 2010/13.

Or. en

Ändringsförslag 328
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) onlinebaserad audiomedietjänst på 
begäran (dvs. en icke-linjär 
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audiomedietjänst): en audiovisuell 
medietjänst som tillhandahålls av en 
leverantör av medietjänster för att ge 
möjlighet att lyssna på program vid en 
tidpunkt som användaren väljer, och på 
dennes egen begäran, utifrån en katalog 
med program som valts ut av leverantören 
av medietjänster.

Or. en

Ändringsförslag 329
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) röstassistent: programvara som 
svarar på muntliga eller skriftliga 
kommandon och utför uppgifter såsom att 
utföra sökningar och få tillgång till och 
interagera med andra digitala tjänster för 
slutanvändarens räkning.

Or. en

Ändringsförslag 330
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) mobil betaltjänst: en betaltjänst 
som utförs från eller via en mobil enhet.

Or. en

Ändringsförslag 331
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) operativsystem: systemprogramvara 
som kontrollerar maskinvarans eller 
programvarans grundläggande funktioner 
och gör det möjligt för programvara att 
köras på den.

(10) operativsystem: systemprogramvara 
som kontrollerar grundläggande funktioner 
hos all maskinvara som kan anslutas till 
internet eller programvara som gör det 
möjligt för programvara att köras på den, 
inbegripet fasta och mobila enheter, tv-
apparater eller annan bärbar teknik eller 
infotainmentsystem i bilar.

Or. en

Ändringsförslag 332
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) programvara som en tjänst: en 
metod för tillhandahållande av 
programvara, där åtkomsten till den sker 
via internet på grundval av ett 
abonnemang.

Or. en

Ändringsförslag 333
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) webbläsare: programvara som 
används av klientdatoranvändare, 
smarttelefoner och andra enheter för 
åtkomst till och interaktion med 
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webbinnehåll som finns på servrar som är 
anslutna till nätverk som internet, 
inbegripet fristående webbläsare och 
webbläsare som är integrerade eller 
inbäddade i programvara eller liknande.

Or. en

Ändringsförslag 334
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) inbäddade digitala tjänster i 
fordon: programvara som är inbäddad i 
fordon, inbegripet i syfte att skapa insikt 
om fordonets prestanda och förarens 
beteende, eller i syfte att få tillgång till 
audiovisuellt medieinnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 335
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) webbläsare: ett klientprogram som 
gör det möjligt för en användare att 
navigera på webben för att få åtkomst till 
och visa data eller interagera med 
innehåll som finns på servrar som är 
anslutna till detta nätverk, inklusive 
fristående webbläsare, samt webbläsare 
som är integrerade eller inbäddade i 
programvara.
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Or. en

Ändringsförslag 336
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 13c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13c) virtuell assistent: en programvara 
som ger möjlighet till muntlig dialog med 
en användare på ett naturligt språk och 
som interagerar mellan slutanvändare 
och företagsanvändare som erbjuder 
röstbaserade appar.

Or. en

Ändringsförslag 337
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 13d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13d) internetansluten tv: en tv-apparat 
som är ansluten till internet och som ger 
användaren möjlighet att utföra 
onlineverksamhet, inbegripet strömning 
av musik och film, eller titta på bilder.

Or. en

Ändringsförslag 338
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 13e (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13e) delningsekonomi: affärsmodeller 
vars verksamhet underlättas genom 
delningsplattformar som skapar en öppen 
marknadsplats för tillfällig användning av 
varor eller tjänster, som ofta 
tillhandahålls av privatpersoner.

Or. en

Ändringsförslag 339
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) kompletterande tjänst: tjänst som 
tillhandahålls i samband med eller 
tillsammans med centrala 
plattformstjänster, inbegripet betaltjänster 
enligt definitionen i artikel 4.3 och tekniska 
tjänster som stöder tillhandahållandet av 
betaltjänster enligt definitionen i artikel 3 j 
i direktiv (EU) 2015/2366 samt tjänster för 
fullgörande, identifiering eller annonsering.

(14) kompletterande tjänst: tjänst som 
tillhandahålls i samband med eller 
tillsammans med centrala 
plattformstjänster, inbegripet betaltjänster 
enligt definitionen i artikel 4.3 och tekniska 
tjänster som stöder tillhandahållandet av 
betaltjänster enligt definitionen i artikel 3 j 
i direktiv (EU) 2015/2366 samt tjänster för 
fullgörande, paketleveranstjänster enligt 
definitionen i artikel 2.2 i förordning 
(EU) 2018/644, frakt, identifiering eller 
annonsering.

Or. en

Ändringsförslag 340
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) företagsanvändare: varje fysisk 
eller juridisk person som affärs- eller 
yrkesmässigt använder centrala 

(17) företagsanvändare: varje fysisk 
eller juridisk person som affärs- eller 
yrkesmässigt använder centrala 
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plattformstjänster i syfte att eller i samband 
med att tillhandahålla varor eller tjänster 
till slutanvändare.

plattformstjänster på grundval av 
avtalsförhållanden med leverantören av 
sådana tjänster i syfte att eller i samband 
med att tillhandahålla varor eller tjänster 
till slutanvändare.

Or. en

Ändringsförslag 341
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) företagsanvändare av små 
presspublikationer: varje fysisk eller 
juridisk person som affärs- eller 
yrkesmässigt använder centrala 
plattformstjänster i syfte eller i samband 
med att tillhandahålla presspublikationer 
och som kvalificerar sig som mikroföretag 
eller små företag i den mening som avses i 
bilagan till rekommendation 
2003/361/EG.

Or. en

Ändringsförslag 342
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) rangordning: den relativa position 
som tilldelas varor eller tjänster som 
erbjuds via onlinebaserade 
förmedlingstjänster eller sociala 
nätverkstjänster, eller den relevans som 
sökresultat ges av sökmotorer, såsom dessa 
presenteras, organiseras eller 

(18) rangordning: den relativa position 
som tilldelas varor eller tjänster som 
erbjuds eller tillhandahålls via 
onlinebaserade förmedlingstjänster, 
operativsystem, 
videodelningsplattformstjänster, 
webbläsare eller sociala nätverkstjänster, 
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vidarebefordras av leverantörerna av 
onlinebaserade förmedlingstjänster eller 
sociala nätverkstjänster eller av 
leverantörer av sökmotorer, oavsett vilka 
tekniska medel som används för sådan 
presentation, organisation eller 
vidarebefordran.

eller den relevans som sökresultat ges av 
sökmotorer, såsom dessa presenteras, 
organiseras eller vidarebefordras av 
leverantörerna av onlinebaserade 
förmedlingstjänster, operativsystem, 
videodelningsplattformstjänster, 
webbläsare eller sociala nätverkstjänster 
eller av leverantörer av sökmotorer, oavsett 
vilka tekniska medel som används för 
sådan presentation, organisation eller 
vidarebefordran.

Or. en

Ändringsförslag 343
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) rangordning: den relativa position 
som tilldelas varor eller tjänster som 
erbjuds via onlinebaserade 
förmedlingstjänster eller sociala 
nätverkstjänster, eller den relevans som 
sökresultat ges av sökmotorer, såsom dessa 
presenteras, organiseras eller 
vidarebefordras av leverantörerna av 
onlinebaserade förmedlingstjänster eller 
sociala nätverkstjänster eller av 
leverantörer av sökmotorer, oavsett vilka 
tekniska medel som används för sådan 
presentation, organisation eller 
vidarebefordran.

(18) rangordning: den relativa position 
som tilldelas varor eller tjänster som 
erbjuds eller tillhandahålls via 
onlinebaserade förmedlingstjänster, sociala 
nätverkstjänster, videodelningsplattformar, 
operativsystem, webbläsare, eller den 
relevans som sökresultat ges av 
sökmotorer, såsom dessa presenteras, 
organiseras eller vidarebefordras av 
leverantörerna av sådana tjänster, oavsett 
vilka tekniska medel som används för 
sådan presentation, organisation eller 
vidarebefordran.

Or. en

Ändringsförslag 344
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 18a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) sökresultat: all information i vilket 
format som helst, inbegripet text, grafik, 
röst eller andra utdata, som returneras av 
leverantören av centrala 
plattformstjänster som svar på och med 
anknytning till en skriftlig eller muntlig 
sökning, oavsett om informationen utgör 
ett organiskt resultat, en betald placering, 
ett direkt svar eller en produkt, en tjänst 
eller information som erbjuds i samband 
med, eller visas tillsammans med, eller 
helt eller delvis inbäddas i de organiska 
resultaten.

Or. en

Ändringsförslag 345
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) profilering: varje form av 
automatisk behandling av personuppgifter 
enligt definitionen i artikel 4.4 i 
förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 346
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) samtycke: varje slag av frivillig, 
specifik, informerad och otvetydig 
viljeyttring av den registrerade enligt 
definitionen i artikel 4.11 i förordning 
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(EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 347
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 21c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21c) dataportabilitet: effektiv 
portabilitet för data enligt artikel 6.1 h i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 348
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) betaltjänster: tekniska tjänster i 
den mening som avses i artikel 3 j i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 som gör det möjligt för 
slutanvändare att registrera och utföra 
betaltjänster i den mening som avses i 
artikel 4.3 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/2366, som 
tillhandahålls av olika 
betaltjänstleverantörer på grundval av ett 
avtalsförhållande mellan 
betaltjänstleverantören och de 
tredjepartsleverantörer vars betaltjänster 
aggregeras.

Or. en
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Ändringsförslag 349
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) tjänster för aggregerade 
betalningar: tekniska tjänster i den 
mening som avses i artikel 3 j i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 som gör det möjligt för 
slutanvändare att registrera och utföra 
betalningstjänster i den mening som avses 
i artikel 4.3 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/2366, på 
grundval av ett avtalsförhållande mellan 
leverantören av tjänster för aggregerade 
betalningar och de tredjepartsleverantörer 
vars betalningstjänster aggregeras.

Or. es

Ändringsförslag 350
Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) sökresultat: all information i vilket 
format som helst, inbegripet text, grafik, 
video, röst eller andra utdata, som 
returneras som svar på och med 
anknytning till en skriftlig, muntlig eller 
likvärdig sökning, oavsett om 
informationen utgör ett organiskt resultat, 
en betald placering, ett direkt svar eller en 
produkt, en tjänst eller information som 
erbjuds i samband med, eller visas 
tillsammans med, eller helt eller delvis 
inbäddas i resultatgränssnittet.

Or. en
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Ändringsförslag 351
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) webbläsare: programvara som 
används av användare av persondatorer, 
mobila enheter och andra enheter för att 
få åtkomst till och interagera med 
webbinnehåll på servrar som är anslutna 
till nätverk som exempelvis internet.

Or. fr

Ändringsförslag 352
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) leverantör av en central 
plattformstjänst: en eller flera enheter 
eller en del av en sådan, oavsett juridisk 
form, som tillhandahåller någon av de 
centrala plattformstjänster som anges i 
punkt 2 till företagsanvändare eller 
slutanvändare.

Or. en

Ändringsförslag 353
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(23a) samtycke: varje slag av frivillig, 
specifik, informerad och otvetydig 
viljeyttring av den registrerade enligt 
definitionen i artikel 4.11 i förordning 
(EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 354
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) personer med 
funktionsnedsättning: personer i den 
mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 
(EU) 2019/882.

Or. en

Ändringsförslag 355
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) röstassistenter: 
programvaruapplikationer med förmåga 
till muntlig dialog med en användare på 
ett naturligt språk och som fungerar som 
mellanhand mellan slutanvändare och 
yrkesmässiga användare som erbjuder 
röstbaserade appar.

Or. fr

Ändringsförslag 356
Kira Marie Peter-Hansen
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) profilering: varje form av 
automatisk behandling av personuppgifter 
enligt definitionen i artikel 4.4 i 
förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 357
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3 Betecknande som grindvakt 3 Att betraktas som grindvakt

Or. en

Motivering

Leverantörer av centrala plattformstjänster som uppfyller vissa kvantitativa tröskelvärden ska 
automatiskt anses vara grindvakter. Eftersom de kvantitativa tröskelvärdena motsvarar 
objektiva krav behövs inget ytterligare betecknande från kommissionens sida.

Ändringsförslag 358
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En leverantör av centrala 
plattformstjänster ska betecknas som 
grindvakt om

1. En leverantör av centrala 
plattformstjänster ska betecknas som 
grindvakt om två av följande kriterier 
uppfylls:
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Or. en

Ändringsförslag 359
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En leverantör av centrala 
plattformstjänster ska betecknas som 
grindvakt om

1. En leverantör av centrala 
plattformstjänster är en grindvakt om

Or. en

Motivering

Leverantörer av centrala plattformstjänster som uppfyller vissa kvantitativa tröskelvärden ska 
automatiskt anses vara grindvakter. Eftersom de kvantitativa tröskelvärdena motsvarar 
objektiva krav behövs inget ytterligare betecknande från kommissionens sida.

Ändringsförslag 360
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den driver en central 
plattformstjänst som fungerar som en 
viktig nätport för företagsanvändare för att 
nå ut till slutanvändare, och

b) den driver en central 
plattformstjänst som fungerar som en 
viktig nätport för företagsanvändare för att 
nå ut till slutanvändare eller för 
slutanvändare för att nå ut till andra 
slutanvändare eller företagsanvändare, 
och

Or. en

Ändringsförslag 361
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den driver en central 
plattformstjänst som fungerar som en 
viktig nätport för företagsanvändare för att 
nå ut till slutanvändare, och

b) den driver en central 
plattformstjänst som fungerar som en 
viktig nätport för företagsanvändare eller 
slutanvändare för att nå ut till andra 
slutanvändare, och

Or. en

Ändringsförslag 362
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) den har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet eller det 
kan förutses att den kommer att ha en 
sådan ställning inom en nära framtid.

c) den har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 363
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En leverantör av centrala 
plattformstjänster ska förutsättas uppfylla 
följande krav:

2. En leverantör av centrala 
plattformstjänster ska anses uppfylla 
följande krav:

Or. en
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Motivering

Leverantörer av centrala plattformstjänster som uppfyller vissa kvantitativa tröskelvärden ska 
automatiskt anses vara grindvakter. Eftersom de kvantitativa tröskelvärdena motsvarar 
objektiva krav behövs inget ytterligare betecknande från kommissionens sida.

Ändringsförslag 364
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet i punkt 1 a, om det företag 
som den tillhör uppnått en årlig omsättning 
inom EES på minst 6,5 miljarder eurounder 
de senaste tre räkenskapsåren, eller om det 
genomsnittliga börsvärdet eller 
motsvarande rättvisa marknadsvärde för 
det företag det tillhör uppgick till minst 65 
miljarder euro under det senaste 
räkenskapsåret, och det tillhandahåller en 
central plattformstjänst i minst tre 
medlemsstater.

a) Kravet i punkt 1 a, om det företag 
som den tillhör uppnått en årlig omsättning 
inom EES på minst 5 miljarder euro under 
de senaste tre räkenskapsåren, eller om det 
genomsnittliga börsvärdet eller 
motsvarande rättvisa marknadsvärde för 
det företag den tillhör uppgick till minst 
65 miljarder euro under det senaste 
räkenskapsåret.

Or. en

Ändringsförslag 365
Eva Maydell, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet i punkt 1 a, om det företag 
som den tillhör uppnått en årlig omsättning 
inom EES på minst 6,5 miljarder euro 
under de senaste tre räkenskapsåren, eller 
om det genomsnittliga börsvärdet eller 
motsvarande rättvisa marknadsvärde för 
det företag det tillhör uppgick till minst 65 
miljarder euro under det senaste 
räkenskapsåret, och det tillhandahåller en 
central plattformstjänst i minst tre 

a) Kravet i punkt 1 a, om det företag 
som den tillhör uppnått en årlig omsättning 
inom EES på minst 6,5 miljarder euro 
under de senaste tre räkenskapsåren, eller 
om det genomsnittliga börsvärdet eller 
motsvarande rättvisa marknadsvärde för 
det företag den tillhör uppgick till minst 
65 miljarder euro under det senaste 
räkenskapsåret, och den tillhandahåller en 
central plattformstjänst i minst 



PE696.538v01-00 28/141 AM\1238609SV.docx

SV

medlemsstater. två medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 366
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet i punkt 1 a, om det företag 
som den tillhör uppnått en årlig omsättning 
inom EES på minst 6,5 miljarder eurounder 
de senaste tre räkenskapsåren, eller om det 
genomsnittliga börsvärdet eller 
motsvarande rättvisa marknadsvärde för 
det företag det tillhör uppgick till minst 65 
miljarder euro under det senaste 
räkenskapsåret, och det tillhandahåller en 
central plattformstjänst i minst tre 
medlemsstater.

a) Kravet i punkt 1 a, om det företag 
som den tillhör uppnått en årlig omsättning 
inom EES på minst 5 miljarder euro under 
de senaste tre räkenskapsåren, eller om det 
genomsnittliga börsvärdet eller 
motsvarande rättvisa marknadsvärde för 
det företag den tillhör uppgick till minst 
65 miljarder euro under det senaste 
räkenskapsåret, och den tillhandahåller en 
central plattformstjänst i minst 
en medlemsstat.

Or. en

Motivering

För att garantera att alla relevanta företag betraktas som grindvakter bör de kvantitativa 
tröskelvärdena sänkas. Om en grindvakt uppfyller samtliga villkor bör den automatiskt anses 
vara en grindvakt. Inget ytterligare ”beteckningsförfarande” bör krävas.

Ändringsförslag 367
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet i punkt 1 a, om det företag 
som den tillhör uppnått en årlig omsättning 
inom EES på minst 6,5 miljarder eurounder 
de senaste tre räkenskapsåren, eller om det 

a) Kravet i punkt 1 a, om det företag 
som den tillhör uppnått en årlig omsättning 
inom EES på minst 5 miljarder euro under 
de senaste tre räkenskapsåren, eller om det 
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genomsnittliga börsvärdet eller 
motsvarande rättvisa marknadsvärde för 
det företag det tillhör uppgick till minst 65 
miljarder euro under det senaste 
räkenskapsåret, och det tillhandahåller en 
central plattformstjänst i minst tre 
medlemsstater.

genomsnittliga börsvärdet eller 
motsvarande rättvisa marknadsvärde för 
det företag den tillhör uppgick till minst 
65 miljarder euro under det senaste 
räkenskapsåret, och den tillhandahåller en 
central plattformstjänst i minst 
två medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 368
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
i fråga tillhandahåller en central 
plattformstjänst som har mer än 45 
miljoner aktiva slutanvändare i månaden 
som är etablerade eller belägna i unionen 
och mer än 10 000 aktiva 
företagsanvändare per år som varit 
etablerade i unionen under det senaste 
räkenskapsåret.

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
i fråga tillhandahåller en central 
plattformstjänst som har mer än 
45 miljoner aktiva slutanvändare i 
månaden som är etablerade eller belägna i 
unionen och mer än 10 000 aktiva 
företagsanvändare per år som varit 
etablerade i unionen under det senaste 
räkenskapsåret. Aktiva slutanvändare per 
månad och aktiva företagsanvändare per 
år ska mätas med beaktande av de 
indikatorer som anges i bilagan till denna 
förordning.

Or. es

Ändringsförslag 369
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
i fråga tillhandahåller en central 

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
i fråga tillhandahåller en eller flera 
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plattformstjänst som har mer än 45 
miljoner aktiva slutanvändare i månaden 
som är etablerade eller belägna i unionen 
och mer än 10 000 aktiva 
företagsanvändare per år som varit 
etablerade i unionen under det senaste 
räkenskapsåret.

centrala plattformstjänster som har mer än 
30 miljoner aktiva slutanvändare i 
månaden som är etablerade eller belägna i 
unionen eller mer än 10 000 aktiva 
företagsanvändare per år som varit 
etablerade i unionen under det senaste 
räkenskapsåret.

Or. en

Ändringsförslag 370
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
i fråga tillhandahåller en central 
plattformstjänst som har mer än 45 
miljoner aktiva slutanvändare i månaden 
som är etablerade eller belägna i unionen 
och mer än 10 000 aktiva 
företagsanvändare per år som varit 
etablerade i unionen under det senaste 
räkenskapsåret.

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
i fråga tillhandahåller en eller flera 
centrala plattformstjänster som har mer än 
23 miljoner slutanvändare i månaden som 
är etablerade eller belägna i unionen och 
mer än 7 000 företagsanvändare per år som 
varit etablerade i unionen under det senaste 
räkenskapsåret.

Or. en

Motivering

För att garantera att alla relevanta företag betraktas som grindvakter bör de kvantitativa 
tröskelvärdena sänkas. Om en grindvakt uppfyller samtliga villkor bör den automatiskt anses 
vara en grindvakt. Inget ytterligare ”beteckningsförfarande” bör krävas.

Ändringsförslag 371
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
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i fråga tillhandahåller en central 
plattformstjänst som har mer än 45 
miljoner aktiva slutanvändare i månaden 
som är etablerade eller belägna i unionen 
och mer än 10 000 aktiva 
företagsanvändare per år som varit 
etablerade i unionen under det senaste 
räkenskapsåret.

i fråga tillhandahåller en central 
plattformstjänst som har mer än 
20 miljoner aktiva slutanvändare i 
månaden som är etablerade eller belägna i 
unionen och mer än 7 000 aktiva 
företagsanvändare per år som varit 
etablerade i unionen under det senaste 
räkenskapsåret.

Or. en

Ändringsförslag 372
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska aktiva 
användare per månad avse det 
genomsnittliga antalet aktiva användare per 
månad under den största delen av det 
senaste räkenskapsåret.

Vid tillämpning av första stycket ska aktiva 
användare per månad avse det 
genomsnittliga antalet aktiva användare per 
månad under det senaste räkenskapsåret.

Or. en

Ändringsförslag 373
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska aktiva 
användare per månad avse det 
genomsnittliga antalet aktiva användare per 
månad under den största delen av det 
senaste räkenskapsåret.

Vid tillämpning av första stycket ska aktiva 
användare per månad avse det 
genomsnittliga antalet aktiva användare per 
månad under det senaste räkenskapsåret.

Or. en
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Motivering

Strykningen minskar tvetydigheten.

Ändringsförslag 374
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kravet i punkt 1 c, om 
tröskelvärdena i led b uppnåddes under 
vart och ett av de tre senaste 
räkenskapsåren.

c) Kravet i punkt 1 c, om 
tröskelvärdena i led b uppnåddes under 
vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren.

Or. en

Ändringsförslag 375
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kravet i punkt 1 c, om 
tröskelvärdena i led b uppnåddes under 
vart och ett av de tre senaste 
räkenskapsåren.

c) Kravet i punkt 1 c, om 
tröskelvärdena i led b uppnåddes under 
vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren.

Or. en

Ändringsförslag 376
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kravet i punkt 1 c, om 
tröskelvärdena i led b uppnåddes under 

c) Kravet i punkt 1 c, om 
tröskelvärdena i led b uppnåddes under 
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vart och ett av de tre senaste 
räkenskapsåren.

vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren.

Or. en

Ändringsförslag 377
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta 
kommissionen om detta inom tre månader 
efter det att dessa tröskelvärden har 
uppnåtts och tillhandahålla den relevanta 
information som anges i punkt 2. 
Underrättelsen ska innehålla den 
relevanta information som anges i punkt 
2 för var och en av de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
den leverantör som uppfyller 
tröskelvärdena i punkt 2 b. Underrättelsen 
ska uppdateras när andra centrala 
plattformstjänster individuellt uppfyller 
tröskelvärdena i punkt 2 b.

3. Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den betraktas som grindvakt 
och ska fullgöra alla skyldigheter i 
enlighet med den aktuella förordningen.

Or. en

Motivering

För att garantera att alla relevanta företag betraktas som grindvakter bör de kvantitativa 
tröskelvärdena sänkas. Om en grindvakt uppfyller samtliga villkor bör den automatiskt anses 
vara en grindvakt. Inget ytterligare ”beteckningsförfarande” bör krävas.

Ändringsförslag 378
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta inom tre månader efter det att 
dessa tröskelvärden har uppnåtts och 
tillhandahålla den relevanta information 
som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

3. Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta inom tre månader efter det att 
dessa tröskelvärden har uppnåtts och 
tillhandahålla den relevanta information 
som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2. 
Underrättelsen ska uppdateras vad gäller 
andra centrala plattformstjänster senast 
tre månader efter att de individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2. Om 
centrala plattformstjänster hamnar under 
de tröskelvärdena efter att ha meddelats, 
ska leverantören underrätta 
kommissionen om detta inom tre månader 
efter att dessa tröskelvärden inte längre är 
tillämpliga.

Or. en

Ändringsförslag 379
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta inom tre månader efter det att 
dessa tröskelvärden har uppnåtts och 
tillhandahålla den relevanta information 
som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av den leverantör som 

3. Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta utan onödigt dröjsmål och senast 
en månad efter det att dessa tröskelvärden 
har uppnåtts och tillhandahålla den 
relevanta information som anges i punkt 2. 
Underrättelsen ska innehålla den relevanta 
information som anges i punkt 2 för var 
och en av de centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av den leverantör som 
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uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

Or. en

Ändringsförslag 380
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta inom tre månader efter det att 
dessa tröskelvärden har uppnåtts och 
tillhandahålla den relevanta information 
som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

3. Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta inom två månader efter det att 
dessa tröskelvärden har uppnåtts och 
tillhandahålla den relevanta information 
som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

Or. en

Ändringsförslag 381
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta inom tre månader efter det att 

3. Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta inom 10 dagar efter det att dessa 
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dessa tröskelvärden har uppnåtts och 
tillhandahålla den relevanta information 
som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

tröskelvärden har uppnåtts och 
tillhandahålla den relevanta information 
som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

Or. en

Ändringsförslag 382
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en relevant leverantör av centrala 
plattformstjänster underlåter att anmäla 
den information som krävs enligt denna 
punkt ska detta inte hindra kommissionen 
från att när som helst beteckna dessa 
leverantörer som grindvakter i enlighet 
med punkt 4.

utgår

Or. en

Motivering

För att garantera att alla relevanta företag betraktas som grindvakter bör de kvantitativa 
tröskelvärdena sänkas. Om en grindvakt uppfyller samtliga villkor bör den automatiskt anses 
vara en grindvakt. Inget ytterligare ”beteckningsförfarande” bör krävas.

Ändringsförslag 383
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en relevant leverantör av centrala 
plattformstjänster underlåter att anmäla 
den information som krävs enligt denna 
punkt ska detta inte hindra kommissionen 
från att när som helst beteckna dessa 
leverantörer som grindvakter i enlighet 
med punkt 4.

Om kommissionen anser att ett företag 
som tillhandahåller centrala 
plattformstjänster uppfyller alla 
tröskelvärden som anges i punkt 2, men 
har underlåtit att anmäla den information 
som krävs enligt första stycket i denna 
punkt ska kommissionen kräva att 
företaget i enlighet med 
artikel 19 tillhandahåller den relevanta 
informationen om de kvantitativa 
tröskelvärden som identifieras i 
punkt 2 inom 30 dagar. Om det företag 
som tillhandahåller centrala 
plattformstjänster inte uppfyller 
kommissionens begäran enligt 
artikel 19 ska detta inte hindra 
kommissionen från att beteckna det 
företaget som grindvakt baserat på annan 
information som finns tillgänglig för 
kommissionen. Om det företag som 
tillhandahåller centrala plattformstjänster 
uppfyller begäran ska kommissionen 
tillämpa det förfarande som beskrivs i 
punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 384
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en relevant leverantör av centrala 
plattformstjänster underlåter att anmäla den 
information som krävs enligt denna punkt 
ska detta inte hindra kommissionen från att 
när som helst beteckna dessa leverantörer 
som grindvakter i enlighet med punkt 4.

Om en relevant leverantör av centrala 
plattformstjänster underlåter att anmäla den 
information som krävs enligt denna punkt 
ska detta inte hindra kommissionen från att 
när som helst beteckna dessa leverantörer 
som grindvakter i enlighet med punkt 4 
eller anta ett beslut i enlighet med artikel 
7.2.

Or. en
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Ändringsförslag 385
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utan onödigt 
dröjsmål och senast 60 dagar efter att ha 
mottagit den fullständiga information som 
avses i punkt 3 beteckna den leverantör av 
centrala plattformstjänster som uppfyller 
alla tröskelvärden i punkt 2 som 
grindvakt, såvida inte den leverantören, 
tillsammans med sin anmälan, lägger 
fram tillräckligt underbyggda argument 
som visar att leverantören, under de 
omständigheter i vilka den relevanta 
centrala plattformstjänsten är verksam 
och med beaktande av de faktorer som 
förtecknas i punkt 6, inte uppfyller kraven 
i punkt 1.

utgår

Om grindvakten lägger fram sådana 
tillräckligt underbyggda argument som 
visar att leverantören inte uppfyller 
kraven i punkt 1 ska kommissionen 
tillämpa punkt 6 för att bedöma om 
kriterierna i punkt 1 är uppfyllda.

Or. en

Motivering

För att garantera att alla relevanta företag betraktas som grindvakter bör de kvantitativa 
tröskelvärdena sänkas. Om en grindvakt uppfyller samtliga villkor bör den automatiskt anses 
vara en grindvakt. Inget ytterligare ”beteckningsförfarande” bör krävas.

Ändringsförslag 386
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – inledningen



AM\1238609SV.docx 39/141 PE696.538v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utan onödigt 
dröjsmål och senast 60 dagar efter att ha 
mottagit den fullständiga information som 
avses i punkt 3 beteckna den leverantör av 
centrala plattformstjänster som uppfyller 
alla tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt, 
såvida inte den leverantören, tillsammans 
med sin anmälan, lägger fram tillräckligt 
underbyggda argument som visar att 
leverantören, under de omständigheter i 
vilka den relevanta centrala 
plattformstjänsten är verksam och med 
beaktande av de faktorer som förtecknas i 
punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.

4. Kommissionen ska utan onödigt 
dröjsmål och senast 60 dagar efter att ha 
mottagit den fullständiga information som 
avses i punkt 3 beteckna den leverantör av 
centrala plattformstjänster som uppfyller 
alla tröskelvärden i punkterna 1 och 2 som 
grindvakt.

Or. en

Ändringsförslag 387
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utan onödigt 
dröjsmål och senast 60 dagar efter att ha 
mottagit den fullständiga information som 
avses i punkt 3 beteckna den leverantör av 
centrala plattformstjänster som uppfyller 
alla tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt, 
såvida inte den leverantören, tillsammans 
med sin anmälan, lägger fram tillräckligt 
underbyggda argument som visar att 
leverantören, under de omständigheter i 
vilka den relevanta centrala 
plattformstjänsten är verksam och med 
beaktande av de faktorer som förtecknas i 
punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.

4. Kommissionen ska utan onödigt 
dröjsmål och senast 60 dagar efter att ha 
mottagit den fullständiga information som 
avses i punkt 3 anta ett beslut för att 
beteckna den leverantör av centrala 
plattformstjänster som uppfyller alla 
tröskelvärden i punkt 2, såvida inte den 
leverantören, tillsammans med sin 
anmälan, lägger fram tillräckligt 
underbyggda argument som visar att 
leverantören, under de omständigheter i 
vilka den relevanta centrala 
plattformstjänsten är verksam och med 
beaktande av de faktorer som förtecknas i 
punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.

Or. en
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Ändringsförslag 388
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utan onödigt 
dröjsmål och senast 60 dagar efter att ha 
mottagit den fullständiga information som 
avses i punkt 3 beteckna den leverantör av 
centrala plattformstjänster som uppfyller 
alla tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt, 
såvida inte den leverantören, tillsammans 
med sin anmälan, lägger fram tillräckligt 
underbyggda argument som visar att 
leverantören, under de omständigheter i 
vilka den relevanta centrala 
plattformstjänsten är verksam och med 
beaktande av de faktorer som förtecknas i 
punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.

4. Kommissionen ska utan onödigt 
dröjsmål och senast 40 dagar efter att ha 
mottagit den fullständiga information som 
avses i punkt 3 beteckna den leverantör av 
centrala plattformstjänster som uppfyller 
alla tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt, 
såvida inte den leverantören, tillsammans 
med sin anmälan, lägger fram tillräckligt 
underbyggda argument som visar att 
leverantören, under de omständigheter i 
vilka den relevanta centrala 
plattformstjänsten är verksam och med 
beaktande av de faktorer som förtecknas i 
punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 389
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utan onödigt 
dröjsmål och senast 60 dagar efter att ha 
mottagit den fullständiga information som 
avses i punkt 3 beteckna den leverantör av 
centrala plattformstjänster som uppfyller 
alla tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt, 
såvida inte den leverantören, tillsammans 
med sin anmälan, lägger fram tillräckligt 
underbyggda argument som visar att 
leverantören, under de omständigheter i 
vilka den relevanta centrala 
plattformstjänsten är verksam och med 
beaktande av de faktorer som förtecknas i 
punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.

4. Kommissionen ska utan onödigt 
dröjsmål och senast 30 dagar efter att ha 
mottagit den fullständiga information som 
avses i punkt 3 beteckna den leverantör av 
centrala plattformstjänster som uppfyller 
alla tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt, 
såvida inte den leverantören, tillsammans 
med sin anmälan, lägger fram tillräckligt 
underbyggda argument som visar att 
leverantören, under de omständigheter i 
vilka den relevanta centrala 
plattformstjänsten är verksam och med 
beaktande av de faktorer som förtecknas i 
punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.
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Or. en

Ändringsförslag 390
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om grindvakten lägger fram sådana 
tillräckligt underbyggda argument som 
visar att leverantören inte uppfyller 
kraven i punkt 1 ska kommissionen 
tillämpa punkt 6 för att bedöma om 
kriterierna i punkt 1 är uppfyllda.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 391
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om grindvakten lägger fram sådana 
tillräckligt underbyggda argument som 
visar att leverantören inte uppfyller 
kraven i punkt 1 ska kommissionen 
tillämpa punkt 6 för att bedöma om 
kriterierna i punkt 1 är uppfyllda.

utgår

Or. en

Motivering

För att garantera att alla relevanta företag betraktas som grindvakter bör de kvantitativa 
tröskelvärdena sänkas. Om en grindvakt uppfyller samtliga villkor bör den automatiskt anses 
vara en grindvakt. Inget ytterligare ”beteckningsförfarande” bör krävas.

Ändringsförslag 392
Kira Marie Peter-Hansen
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om grindvakten lägger fram sådana 
tillräckligt underbyggda argument som 
visar att leverantören inte uppfyller kraven 
i punkt 1 ska kommissionen tillämpa 
punkt 6 för att bedöma om kriterierna i 
punkt 1 är uppfyllda.

Om grindvakten lägger fram sådana 
tillräckligt underbyggda argument som 
visar att leverantören inte uppfyller kraven 
i punkt 1 ska kommissionen, inom den 
tidsfrist som fastställs i första stycket, 
bedöma de argument som lagts fram av en 
grindvakt för att visa att den inte uppfyller 
de kvalitativa kraven i punkt 1.
Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 
underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår 
efter det att leverantören har uppmanats 
att uppfylla kraven inom rimlig tid och 
lämna synpunkter, ska kommissionen ha 
rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt.

Or. en

Ändringsförslag 393
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 37 för att specificera metoden för 
att avgöra om de kvantitativa 
tröskelvärden som fastställs i punkt 2 har 
uppnåtts och regelbundet anpassa dem till 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen vid behov, särskilt när det 
gäller tröskelvärdet i punkt 2 a.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 394
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får, i enlighet med 
förfarandet i artikel 15, som grindvakt utse 
varje leverantör av centrala 
plattformstjänster som uppfyller vart och 
ett av kraven i punkt 1, men som inte 
uppfyller vart och ett av tröskelvärdena i 
punkt 2, eller har lagt fram tillräckligt 
underbyggda argument i enlighet med 
punkt 4.

6. Kommissionen får, i enlighet med 
förfarandet i artikel 15, som grindvakt utse 
varje leverantör av centrala 
plattformstjänster som uppfyller vart och 
ett av kraven i punkt 1, men som inte 
uppfyller vart och ett av tröskelvärdena i 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 395
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får, i enlighet med 
förfarandet i artikel 15, som grindvakt utse 
varje leverantör av centrala 
plattformstjänster som uppfyller vart och 
ett av kraven i punkt 1, men som inte 
uppfyller vart och ett av tröskelvärdena i 
punkt 2, eller har lagt fram tillräckligt 
underbyggda argument i enlighet med 
punkt 4.

6. Kommissionen får, i enlighet med 
förfarandet i artikel 15, som grindvakt utse 
varje leverantör av centrala 
plattformstjänster som uppfyller vart och 
ett av kraven i punkt 1, men som inte 
uppfyller vart och ett av tröskelvärdena i 
punkt 2.

Or. en
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Motivering

För att garantera att alla relevanta företag betraktas som grindvakter bör de kvantitativa 
tröskelvärdena sänkas. Om en grindvakt uppfyller samtliga villkor bör den automatiskt anses 
vara en grindvakt. Inget ytterligare ”beteckningsförfarande” bör krävas.

Ändringsförslag 396
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Storleken, inbegripet omsättning 
och börsvärde, verksamhet och ställning 
för leverantören av centrala 
plattformstjänster.

a) Storleken, inbegripet omsättning 
och börsvärde, verksamhet och ställning 
för leverantören av centrala 
plattformstjänster, liksom deras 
marknadsandel av relevans för deras 
centrala plattformstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 397
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Storleken, inbegripet omsättning 
och börsvärde, verksamhet och ställning 
för leverantören av centrala 
plattformstjänster.

a) Storleken, inbegripet omsättning 
och börsvärde, verksamhet och ställning 
för leverantören av centrala 
plattformstjänster, faktisk eller potentiell 
marknadsandel och dominerande 
ställning på de relevanta marknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 398
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Storleken, inbegripet omsättning 
och börsvärde, verksamhet och ställning 
för leverantören av centrala 
plattformstjänster.

a) Storleken, inbegripet omsättning 
och börsvärde, verksamhet och ställning 
för leverantören av centrala 
plattformstjänster, med beaktande av alla 
planerade koncentrationer i enlighet med 
artikel 12.1.

Or. en

Ändringsförslag 399
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Antalet företagsanvändare som är 
beroende av den centrala plattformstjänsten 
för att nå slutanvändare och antalet 
slutanvändare.

b) Antalet företagsanvändare som är 
beroende av den centrala plattformstjänsten 
för att nå slutanvändare och antalet 
slutanvändare och tillgången till 
alternativa metoder som 
företagsanvändare kan använda för att nå 
slutanvändare.

Or. en

Ändringsförslag 400
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Inlåsning av företagsanvändare 
eller slutanvändare.

e) Inlåsning av företagsanvändare 
eller slutanvändare och deras möjlighet att 
använda liknande tjänster samtidigt.

Or. en
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Ändringsförslag 401
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Inlåsning av företagsanvändare 
eller slutanvändare.

e) Upprepad brist på valfrihet, 
inlåsning av företagsanvändare eller 
slutanvändare eller deras beroende.

Or. en

Ändringsförslag 402
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Företagets kontroll av 
plattformsekosystem genom 
tillhandahållande av olika centrala 
plattformstjänster.

Or. es

Ändringsförslag 403
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Villkoren för åtkomst till 
konkurrensrelevanta data för potentiella 
konkurrenter.

Or. de
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Motivering

Åtkomsten till data möjliggör för potentiella konkurrenter att ta sig in på marknaden, den 
sänker alltså inträdesbarriären och är därför relevant för en varaktigt fungerande 
konkurrens.

Ändringsförslag 404
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Andra strukturella 
marknadsegenskaper.

f) Andra strukturella relevanta affärs- 
eller tjänsteegenskaper på marknaden, 
såsom en företagsstruktur i form av ett 
konglomerat eller vertikal integration av 
det företag som tillhandahåller de 
centrala plattformstjänsterna, till exempel 
genom att möjliggöra 
korssubventionering eller kombinerande 
av uppgifter från olika källor.

Or. es

Ändringsförslag 405
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Andra strukturella 
marknadsegenskaper.

f) Andra strukturella 
marknadsegenskaper, inbegripet huruvida 
det finns andra grindvakter som 
identifierats i enlighet med punkt 2 inom 
samma företag.

Or. en

Ändringsförslag 406
Martin Schirdewan, José Gusmão
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Användning av 
informationsunderrättelser för att 
samordna, organisera och kontrollera all 
verksamhet och alla aktörer, något som 
ofta beskrivs som digitala ekosystem.

Or. en

Ändringsförslag 407
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om andra grindvakter inte identifieras i 
enlighet med punkt 2 inom det företag 
som leverantören av centrala 
plattformstjänster tillhör, får 
ovannämnda detaljer endast i 
undantagsfall tillåta att en sådan 
leverantör av centrala plattformstjänster 
identifieras om en grindvakt i enlighet 
med förfarandet i artikel 15. Denna 
process ska också beakta huruvida det 
finns andra grindvakter som identifierats i 
enlighet med punkt 2 inom företaget.

Or. en

Ändringsförslag 408
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Vid sin bedömning ska kommissionen ta 
hänsyn till den förutsebara utvecklingen 
av dessa faktorer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 409
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på 
ett betydande sätt underlåter att efterleva 
de utredningsåtgärder som kommissionen 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår 
efter det att leverantören har uppmanats 
att uppfylla kraven inom rimlig tid och 
lämna synpunkter, ska kommissionen ha 
rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 410
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på 
ett betydande sätt underlåter att efterleva 
de utredningsåtgärder som kommissionen 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår 
efter det att leverantören har uppmanats 
att uppfylla kraven inom rimlig tid och 

utgår
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lämna synpunkter, ska kommissionen ha 
rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt.

Or. en

Ändringsförslag 411
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 
betydande sätt underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och lämna 
synpunkter, ska kommissionen ha rätt att 
beteckna den leverantören som grindvakt.

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i 
punkt 2 underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och lämna 
synpunkter, ska kommissionen ha rätt att 
beteckna den leverantören som grindvakt.

Or. en

Ändringsförslag 412
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som inte uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på 
ett betydande sätt underlåter att efterleva 
de utredningsåtgärder som kommissionen 
har beordrat, och underlåtenheten 
kvarstår efter det att leverantören har 
uppmanats att uppfylla kraven inom 
rimlig tid och att lämna synpunkter, ska 
kommissionen ha rätt att beteckna den 

utgår
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leverantören som grindvakt på grundval 
av tillgängliga uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 413
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som inte uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på 
ett betydande sätt underlåter att efterleva 
de utredningsåtgärder som kommissionen 
har beordrat, och underlåtenheten 
kvarstår efter det att leverantören har 
uppmanats att uppfylla kraven inom 
rimlig tid och att lämna synpunkter, ska 
kommissionen ha rätt att beteckna den 
leverantören som grindvakt på grundval av 
tillgängliga uppgifter.

Om leverantören av en central 
plattformstjänst underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen har 
beordrat, ska kommissionen ha rätt att 
beteckna den leverantören som grindvakt 
på grundval av tillgängliga uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 414
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som inte uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 
betydande sätt underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen har 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och att 
lämna synpunkter, ska kommissionen ha 

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som inte uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 
underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen har 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och att 
lämna synpunkter, ska kommissionen ha 
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rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt på grundval av tillgängliga 
uppgifter.

rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt på grundval av tillgängliga 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 415
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som inte uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 
betydande sätt underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen har 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och att 
lämna synpunkter, ska kommissionen ha 
rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt på grundval av tillgängliga 
uppgifter.

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som inte uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 
underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen har 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och att 
lämna synpunkter, ska kommissionen ha 
rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt på grundval av tillgängliga 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 416
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För varje grindvakt som identifieras 
i enlighet med punkt 4 eller punkt 6 ska 
kommissionen identifiera det relevanta 
företag som denna grindvakt tillhör och 
förteckna de relevanta centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls inom 
samma företag och som enskilt fungerar 

7. För varje grindvakt som identifieras 
i enlighet med punkt 4 eller punkt 6 ska 
kommissionen identifiera det relevanta 
företag som denna grindvakt tillhör och 
förteckna de relevanta centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls inom 
samma företag och som enskilt fungerar 
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som en viktig nätport för 
företagsanvändare att nå slutanvändare i 
enlighet med punkt 1 b.

som en viktig nätport för 
företagsanvändare att nå slutanvändare i 
enlighet med punkt 1 b.

För varje central plattformstjänst som 
identifieras ska kommissionen specificera 
vilka skyldigheter enligt artiklarna 5 och 
6 som grindvakten måste uppfylla.

Or. en

Ändringsförslag 417
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För varje grindvakt som identifieras 
i enlighet med punkt 4 eller punkt 6 ska 
kommissionen identifiera det relevanta 
företag som denna grindvakt tillhör och 
förteckna de relevanta centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls inom 
samma företag och som enskilt fungerar 
som en viktig nätport för 
företagsanvändare att nå slutanvändare i 
enlighet med punkt 1 b.

7. För varje grindvakt som identifieras 
i enlighet med punkt 4 eller punkt 6 ska 
kommissionen inom den tidsfrist som 
fastställs i punkt 4 identifiera det relevanta 
företag som denna grindvakt tillhör och 
förteckna de relevanta centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls inom 
samma företag och som enskilt fungerar 
som en viktig nätport för 
företagsanvändare och slutanvändare att 
nå slutanvändare i enlighet med punkt 1 b.

Or. en

Ändringsförslag 418
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För varje grindvakt som 
identifieras i enlighet med punkt 4 eller 
punkt 6 ska kommissionen identifiera det 
relevanta företag som denna grindvakt 

7. För varje grindvakt i enlighet med 
punkt 1 eller som identifieras i enlighet 
med punkt 6 ska kommissionen identifiera 
det relevanta företag som denna grindvakt 
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tillhör och förteckna de relevanta centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls inom 
samma företag och som enskilt fungerar 
som en viktig nätport för 
företagsanvändare att nå slutanvändare i 
enlighet med punkt 1 b.

tillhör och förteckna de relevanta centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls inom 
samma företag och som enskilt fungerar 
som en viktig nätport för 
företagsanvändare att nå slutanvändare i 
enlighet med punkt 1 b.

Or. en

Ändringsförslag 419
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom sex månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

8. Grindvakten ska underrätta 
kommissionen om vilka åtgärder som 
denne planerar att vidta för att uppfylla de 
relevanta skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 efter det att en central 
plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel och ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 
5 och 6 inom sex månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 420
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom sex månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 
5 och 6 så snart som möjligt och i vart fall 
senast två månader efter det att en central 
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förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel. Om en grindvakt inte 
uppfyller skyldigheterna inom dessa 
två månader är artiklarna 25 och 
26 tillämpliga.

Or. en

Ändringsförslag 421
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom sex månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom tre månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 422
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom sex månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom tre månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

Or. en
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Ändringsförslag 423
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom sex månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom fyra månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 424
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom sex månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom två månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 425
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Grindvakten bör hindras från att 
ta sig in på marknader för kompletterande 
centrala plattformstjänster till de 
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marknader där den har betecknats som 
grindvakt.

Or. en

Ändringsförslag 426
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska regelbundet, 
och minst vartannat år, kontrollera om de 
betecknade grindvakterna fortsätter att 
uppfylla kraven i artikel 3.1 eller om nya 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
uppfyller dessa krav. Vid den regelbundna 
översynen ska det också undersökas om 
grindvaktens förteckning över berörda 
centrala plattformstjänster behöver 
justeras.

2. Kommissionen ska regelbundet, 
och minst vart fjärde år, kontrollera om de 
betecknade grindvakterna i enlighet med 
artikel 3.6 fortsätter att uppfylla kraven i 
artikel 3.1 och minst en gång per år eller 
om nya leverantörer av centrala 
plattformstjänster uppfyller dessa krav. Vid 
den regelbundna översynen ska det också 
undersökas om grindvaktens förteckning 
över berörda centrala plattformstjänster 
behöver justeras. Översynen ska inte ha 
någon tillfälligt uppskjutande effekt på 
skyldigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 427
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen, på grundval av denna 
översyn enligt första stycket, konstaterar 
att de sakförhållanden som låg till grund 
för att beteckna leverantörerna av centrala 
plattformstjänster som grindvakter har 
ändrats, ska den anta ett motsvarande 
beslut.

Om kommissionen, på grundval av denna 
översyn enligt första stycket, konstaterar 
att de sakförhållanden som låg till grund 
för att beteckna leverantörerna av centrala 
plattformstjänster som grindvakter har 
ändrats, ska den anta ett motsvarande 
beslut och offentliggöra det.
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Or. en

Ändringsförslag 428
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fortlöpande 
offentliggöra och uppdatera förteckningen 
över grindvakter och förteckningen över de 
centrala plattformstjänster för vilka 
grindvakterna måste uppfylla de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6.

3. Kommissionen ska fortlöpande 
offentliggöra och uppdatera förteckningen 
över grindvakter och förteckningen över de 
centrala plattformstjänster för vilka 
grindvakterna måste uppfylla de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6. Kommissionen ska offentliggöra en 
årlig rapport om resultaten av sin 
övervakningsverksamhet och lägga fram 
den för Europaparlamentet och 
Europeiska unionens råd.

Or. en

Ändringsförslag 429
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För var och en av sina centrala 
plattformstjänster som fastställts i enlighet 
med artikel 3.7 ska en grindvakt

För var och en av sina centrala 
plattformstjänster och kompletterande 
tjänster som fastställts i enlighet med 
artikel 3.7 respektive artikel 2.1.14 ska en 
grindvakt

Or. en

Ändringsförslag 430
Raffaele Fitto
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Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679, 

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från någon av dennes 
centrala plattformstjänster med 
personuppgifter från andra centrala 
plattformstjänster eller tjänster som 
erbjuds av grindvakten eller med 
personuppgifter från tredjepartstjänster, 
och från att anmäla slutanvändare till andra 
tjänster som tillhandahålls av grindvakten 
för att kombinera personuppgifter, såvida 
inte slutanvändaren har presenterats med 
det specifika valet och gett sitt samtycke i 
den mening som avses i artikel 6.1 a i 
förordning (EU) 2016/679, och under 
förutsättning att de resulterande 
uppgifterna görs tillgängliga av 
grindvakten för tredje parter som 
tillhandahåller konkurrerande 
annonseringstjänster, och ingen 
datafördel ges till grindvaktens egna 
centrala plattformstjänster till följd av 
detta; grindvakten kan i tillämpliga fall 
använda sig av den rättsliga grund som 
anges i artikel 6.1 c eller d i förordning 
(EU) 2016/679,

Or. en

Ändringsförslag 431
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
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slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679, 

slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning 
(EU) 2016/679 och i synnerhet har fått 
möjlighet att välja för vilka specifika 
ändamål denne samtycker till att dennes 
personuppgifter behandlas, inklusive var 
de personuppgifter som ska kombineras 
hämtas från, utan att ett sådant val 
påverkar kvaliteten på dess förbindelser 
med de centrala plattformstjänsterna,

Or. en

Ändringsförslag 432
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679, .

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, avstå från att kräva att 
slutanvändare och företagsanvändare 
delar med sig av uppgifter utöver vad som 
är strikt nödvändigt för att tjänsten ska 
fungera i linje med kraven på 
uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i 
förordning (EU) 2016/679 och från att 
anmäla slutanvändare till andra tjänster 
som tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning 
(EU) 2016/679, 

Or. en
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Ändringsförslag 433
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679, 

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning 
(EU) 2016/679, och under förutsättning 
att de resulterande uppgifterna görs 
tillgängliga av grindvakten för 
tredje parter som tillhandahåller 
konkurrerande annonseringstjänster, och 
att ingen datafördel ges till grindvaktens 
egna centrala plattformstjänster till följd 
av detta,

Or. en

Ändringsförslag 434
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 

a) avstå från att kombinera och/eller 
korsanvända personuppgifter från dessa 
centrala plattformstjänster med 
personuppgifter från andra tjänster som 
erbjuds av grindvakten eller med 
personuppgifter från tredjepartstjänster, 
och från att anmäla slutanvändare till andra 
tjänster som tillhandahålls av grindvakten 
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kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679, 

för att kombinera personuppgifter, såvida 
inte slutanvändaren har presenterats med 
det specifika valet och gett sitt samtycke i 
den mening som avses i förordning (EU) 
2016/679; det specifika valet ska inte 
upphäva eller försämra konsumenternas 
autonomi, beslutsfattande eller valfrihet 
genom strukturen, funktionen eller 
driftsmetoden för onlinegränssnittet eller 
någon del av det,

Or. en

Ändringsförslag 435
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679,

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, utan att det 
påverkar att data utlämnas till tredje part 
som utses av en eller flera yrkesmässiga 
användare för att tillhandahålla en 
oberoende publikmätning för att 
säkerställa insyn i marknadsandelar och 
för att försvara allmänna och/eller 
offentliga intressen,

Or. fr

Ändringsförslag 436
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, 
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
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Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679, 

a) inte kombinera personuppgifter 
från dessa centrala plattformstjänster med 
personuppgifter från andra centrala 
plattformstjänster och andra tjänster som 
erbjuds av grindvakten eller från 
tredjepartstjänster, och inte anmäla 
företagsanvändare och slutanvändare till 
andra tjänster som tillhandahålls av 
grindvakten,

Or. en

Ändringsförslag 437
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679, 

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter,

Or. en
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Ändringsförslag 438
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679, .

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter,

Or. en

Ändringsförslag 439
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679, 

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter,
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Or. en

Ändringsförslag 440
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679, 

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och har gett sitt samtycke i 
den mening som avses i förordning 
(EU) 2016/679, 

Or. en

Ändringsförslag 441
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har delgetts kombinationen 
och gett sitt samtycke i den mening som 
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mening som avses i förordning (EU) 
2016/679, 

avses i förordning (EU) 2016/679,

Or. en

Ändringsförslag 442
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) avstå från att leverera och visa 
annonser som inriktar sig eller 
mikroinriktar sig på personer eller 
segment av personer baserat på deras 
beteende, spårning av deras aktiviteter 
eller på profilering i den mening som 
avses i artikel 4.4 i förordning 
(EU) 2016/679,

Or. en

Ändringsförslag 443
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) avstå från att kombinera 
personuppgifter för annonseringssyften 
eller i syfte att förutspå beteenden,

Or. en

Ändringsförslag 444
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq
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Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part till 
priser eller villkor som skiljer sig från dem 
som erbjuds via grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster,

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part eller 
via sina egna onlinebaserade tjänster eller 
distributionskanaler till priser eller villkor 
som skiljer sig från dem som erbjuds via 
grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster,

Or. en

Ändringsförslag 445
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part till 
priser eller villkor som skiljer sig från dem 
som erbjuds via grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster,

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part och via 
företagsanvändarens egna direkta 
onlinebaserade försäljningskanaler till 
priser eller villkor som skiljer sig från dem 
som erbjuds via grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster,

Or. en

Ändringsförslag 446
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part till 
priser eller villkor som skiljer sig från dem 
som erbjuds via grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster,

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part eller 
via direkta affärskanaler till priser eller 
villkor som skiljer sig från dem som 
erbjuds via grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster,

Or. en

Ändringsförslag 447
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part till 
priser eller villkor som skiljer sig från dem 
som erbjuds via grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster,

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare att själva eller via 
onlinebaserade förmedlingstjänster från 
tredje part och till andra priser eller villkor 
tillhandahålla slutanvändare samma 
produkter eller tjänster som de som 
erbjuds via grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster,

Or. de

Ändringsförslag 448
Billy Kelleher

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att marknadsföra 
erbjudanden till slutanvändare som 

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att marknadsföra 
erbjudanden till slutanvändare som 
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förvärvats via den centrala 
plattformstjänsten och att ingå avtal med 
dessa slutanvändare, oavsett om de för 
detta ändamål använder grindvaktens 
centrala plattformstjänster eller inte, och ge 
slutanvändare möjlighet att via 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
få tillgång till och låta dem använda 
innehåll, abonnemang, funktioner eller 
andra produkter med hjälp av en 
företagsanvändares 
programvaruapplikation, om 
slutanvändarna har förvärvat dessa 
produkter från den berörda 
företagsanvändaren utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster,

förvärvats via den centrala 
plattformstjänsten och att ingå avtal med 
dessa slutanvändare, oavsett om de för 
detta ändamål använder grindvaktens 
centrala plattformstjänster eller inte, och ge 
slutanvändare möjlighet att via 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
få tillgång till och låta dem använda 
innehåll, abonnemang, funktioner eller 
andra produkter med hjälp av en 
företagsanvändares 
programvaruapplikation, om 
slutanvändarna har förvärvat dessa 
produkter från den berörda 
företagsanvändaren utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster, 
och inte äventyrar de åtgärder som vidtas 
av grindvaktaren i första hand för att 
säkerställa användarsäkerhet och 
dataskydd,

Or. en

Ändringsförslag 449
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att marknadsföra 
erbjudanden till slutanvändare som 
förvärvats via den centrala 
plattformstjänsten och att ingå avtal med 
dessa slutanvändare, oavsett om de för 
detta ändamål använder grindvaktens 
centrala plattformstjänster eller inte, och ge 
slutanvändare möjlighet att via 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
få tillgång till och låta dem använda 
innehåll, abonnemang, funktioner eller 
andra produkter med hjälp av en 
företagsanvändares 
programvaruapplikation, om 
slutanvändarna har förvärvat dessa 

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att marknadsföra 
erbjudanden till slutanvändare och att ingå 
avtal med dessa slutanvändare, oavsett om 
de för detta ändamål använder 
grindvaktens centrala plattformstjänster 
eller inte, och ge slutanvändare möjlighet 
att via grindvakternas centrala 
plattformstjänster få tillgång till och låta 
dem använda innehåll, abonnemang, 
funktioner eller andra produkter med hjälp 
av en företagsanvändares 
programvaruapplikation, om 
slutanvändarna har förvärvat dessa 
produkter från den berörda 
företagsanvändaren utan att använda 
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produkter från den berörda 
företagsanvändaren utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster,

grindvaktens centrala plattformstjänster,

Or. en

Ändringsförslag 450
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter,

d) avstå från att direkt eller indirekt 
hindra eller begränsa företagsanvändare 
och slutanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter, inbegripet genom den 
rapporteringsmekanism för yrkesmässiga 
användare och slutanvändare som avses i 
artikel 18a,

Or. fr

Ändringsförslag 451
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter,

d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter, bland annat genom 
avtalsmässiga skyldigheter mellan 
grindvakten och företagsanvändare som 
utgör en tredje part,

Or. en
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Ändringsförslag 452
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter,

d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare eller slutanvändare från 
att med relevanta offentliga eller 
nationella rättsliga myndigheter ta upp 
frågor som gäller metoder som används av 
grindvakter,

Or. en

Ändringsförslag 453
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter,

d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter, bland annat genom 
avtalsvillkor,

Or. en

Ändringsförslag 454
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att hindra eller begränsa d) varken direkt eller indirekt hindra 
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företagsanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter,

eller begränsa företagsanvändare och 
slutanvändare från att med relevanta 
offentliga eller rättsliga myndigheter ta 
upp frågor som gäller metoder som 
används av grindvakter,

Or. en

Ändringsförslag 455
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter,

d) avstå från att hindra, begränsa eller 
avskräcka företagsanvändare från att med 
relevanta offentliga myndigheter ta upp 
frågor som gäller metoder som används av 
grindvakter,

Or. en

Ändringsförslag 456
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter,

d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare eller slutanvändare från 
att med relevanta offentliga myndigheter ta 
upp frågor som gäller metoder som 
används av grindvakter,

Or. en

Ändringsförslag 457
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni
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Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens identifieringstjänst i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens identifieringstjänst eller 
andra kompletterande tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten själv eller 
av någon tredje part som tillhör samma 
företag, i samband med tjänster som 
företagsanvändarna eller slutanvändarna 
tillhandahåller genom att använda 
grindvakternas centrala plattformstjänster,

Or. en

Ändringsförslag 458
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens identifieringstjänst i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

e) inte kräva att företagsanvändare 
eller slutanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens identifieringstjänst eller 
någon annan kompletterande tjänst som 
tillhandahålls av grindvakten själv eller 
av tredje parter som tillhör samma 
företag, i samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

Or. en

Motivering

Skyldigheten att avstå från att kräva att företagsanvändare använder eller tillhandahåller 
grindvaktens identifieringstjänster i samband med de tjänster som företagsanvändarna 
tillhandahåller slutanvändarna bör utökas till samtliga kompletterande tjänster som 
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grindvakten tillhandahåller, inklusive sådana som tillhandahålls av tredje parter som tillhör 
samma företag.

Ändringsförslag 459
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens identifieringstjänst i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens identifieringstjänst, 
betaltjänst eller någon annan 
kompletterande tjänst i samband med 
tjänster som företagsanvändarna 
tillhandahåller genom att använda 
grindvakternas centrala plattformstjänster,

Or. en

Ändringsförslag 460
Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens identifieringstjänst i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med någon 
av grindvaktarens kompletterande 
identifieringstjänster i samband med 
tjänster som företagsanvändarna 
tillhandahåller genom att använda 
grindvakternas centrala plattformstjänster,

Or. en



AM\1238609SV.docx 75/141 PE696.538v01-00

SV

Ändringsförslag 461
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens identifieringstjänst i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med någon 
av grindvaktarens kompletterande tjänster 
i samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

Or. en

Ändringsförslag 462
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens identifieringstjänst i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens kompletterande tjänst i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

Or. en

Ändringsförslag 463
Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
abonnerar på eller registrerar sig för andra 
centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3 eller 
som uppfyller tröskelvärdena i artikel 3.2 
b som ett villkor för åtkomst till, anslutning 
till eller registrering hos någon av deras 
centrala plattformstjänster som identifierats 
i enlighet med den artikeln, och

f) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
abonnerar på, registrerar sig för eller 
använder andra digitala tjänster som ett 
villkor för åtkomst till. anslutning till, 
registrering hos eller användning av någon 
av deras centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3.2 b 
eller som ett villkor för att få ett bättre pris 
för användningen av sådana centrala 
plattformstjänster eller några produkter 
eller tjänster som erbjuds genom sådana 
centrala plattformar, och

Or. en

Ändringsförslag 464
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
abonnerar på eller registrerar sig för 
andra centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3 eller 
som uppfyller tröskelvärdena i artikel 3.2 
b som ett villkor för åtkomst till, 
anslutning till eller registrering hos någon 
av deras centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med den artikeln, 
och

f) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
använder andra produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av grindvakten som ett 
villkor för att använda någon av deras 
centrala plattformstjänster som identifierats 
i enlighet med artikel 3, och

Or. en

Ändringsförslag 465
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
abonnerar på eller registrerar sig för andra 
centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3 eller 
som uppfyller tröskelvärdena i artikel 3.2 
b som ett villkor för åtkomst till, anslutning 
till eller registrering hos någon av deras 
centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med den artikeln, 
och

f) inte kräva att företagsanvändare 
eller slutanvändare använder, abonnerar på 
eller registrerar sig för andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten som ett 
villkor för åtkomst till, anslutning till eller 
registrering hos någon av deras centrala 
plattformstjänster, eller för att uppnå 
samma resultat genom produktens 
utformning, eller automatiskt registrera 
användare av en central plattformstjänst 
för sådana tjänster som ägs eller 
kontrolleras av grindvakten, och

Or. en

Ändringsförslag 466
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
abonnerar på eller registrerar sig för andra 
centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3 eller 
som uppfyller tröskelvärdena i artikel 3.2 
b som ett villkor för åtkomst till, anslutning 
till eller registrering hos någon av deras 
centrala plattformstjänster som identifierats 
i enlighet med den artikeln, och

f) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
abonnerar på eller registrerar sig för andra 
centrala plattformstjänster eller någon 
kompletterande tjänst som ett villkor för 
åtkomst till, anslutning till eller registrering 
hos någon av deras centrala 
plattformstjänster som identifierats i 
enlighet med den artikeln, och

Or. en

Ändringsförslag 467
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) avstå från att kräva godtagande av 
kompletterande villkor som på grund av 
sin art eller kommersiella användning 
inte har någon koppling till och inte är 
nödvändiga för tillhandahållandet av 
plattformen eller tjänsterna till dess 
företagsanvändare,

Or. en

Motivering

Rättsakten om digitala marknader och artikel 5.1 f omfattar för närvarande paketförsäljning, 
där (företags)användare måste registrera sig med en tjänst för att kunna använda en annan 
tjänst. Rättsakten om digitala marknader måste dock ta itu med plattformarnas andra 
orättvisa paketförsäljningsmetoder. Företagsanvändare kan till exempel behöva 
tillhandahålla sina tjänster på en prenumerationsbaserad plattformstjänst för att kunna 
tillhandahålla sina tjänster på en kostnadsfri plattformstjänst. Användare kan behöva 
använda en röstassistent som tillhandahålls av en grindvaktares plattform för att hämta en 
applikation.

Ändringsförslag 468
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare till 
vilka den tillhandahåller 
annonseringstjänster, på deras begäran, 
information om det pris som annonsören 
och utgivaren betalar samt det belopp eller 
den ersättning som betalas till utgivaren, 
för utgivningen av en viss annons och för 
var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

g) ge varje annonsör och utgivare till 
vilka den tillhandahåller 
annonseringstjänster kostnadsfri, 
högkvalitativ, detaljerad, effektiv och 
kontinuerlig tillgång i realtid, likvärdig 
den som ges grindvakten själv, till 
information om annonsportföljens 
synlighet och tillgänglighet samt 
prisvillkoren för de bud som läggs av 
annonsörer och annonsförmedlingar, det 
pris som annonsören eller 
annonsförmedlaren och utgivaren betalar 
samt det belopp och den ersättning som 
betalas till utgivaren, för utgivningen av en 
viss annons och för var och en av de 
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relevanta annonseringstjänster som 
tillhandahålls av grindvakten, och på en 
grund som möjliggör en tydlig förståelse 
av kostnaden för de tjänster som 
tillhandahålls och en jämförelse med 
kostnaden för tredjepartstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 469
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare till 
vilka den tillhandahåller 
annonseringstjänster, på deras begäran, 
information om det pris som annonsören 
och utgivaren betalar samt det belopp eller 
den ersättning som betalas till utgivaren, 
för utgivningen av en viss annons och för 
var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

g) ge varje annonsör och utgivare till 
vilka den tillhandahåller 
annonseringstjänster kostnadsfri, 
högkvalitativ, detaljerad, effektiv och 
kontinuerlig tillgång i realtid, likvärdig 
den som ges grindvakten själv, till 
information om annonsportföljens 
synlighet och tillgänglighet samt 
prisvillkoren för de bud som läggs av 
annonsörer och annonsförmedlare, det 
pris som annonsören eller 
annonsförmedlaren betalar samt det 
belopp och den ersättning som betalas till 
utgivaren, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten, och på en grund som 
möjliggör en tydlig förståelse av 
kostnaden för de tjänster som 
tillhandahålls och en jämförelse med 
kostnaden för tredjepartstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 470
Carmen Avram

Förslag till förordning
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Artikel 5 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller annonseringstjänster, på 
deras begäran, information om det pris som 
annonsören och utgivaren betalar samt det 
belopp eller den ersättning som betalas till 
utgivaren, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller annonseringstjänster, på 
deras begäran, fullständig information om

i) det pris och dess komponenter, inklusive 
alla avgifter, inklusive eventuella 
tilläggsavgifter och avdrag, som 
annonsören och utgivaren betalar samt det 
belopp eller den ersättning som betalas till 
utgivaren, för utgivningen av en viss 
annons och för varje annonseringstjänst 
som tillhandahålls av grindvakten,
ii) metoden för beräkning av avgifterna 
och tilläggsavgifterna, inklusive dess 
tillämpning i förhållande till de bud som 
annonsören och utgivaren lämnat in för 
var och en av de annonseringstjänster 
som används,
iii) resultatet av en [årlig] oberoende 
revision av auktionerna för all eventuell 
matchning av annonsutbudet och 
annonsefterfrågan.

Or. en

Ändringsförslag 471
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller annonseringstjänster, på 
deras begäran, information om det pris 
som annonsören och utgivaren betalar samt 

g) ge enskilda annonsörer och 
utgivare till vilka den tillhandahåller 
annonseringstjänster kostnadsfri, 
högkvalitativ, effektiv och kontinuerlig 
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det belopp eller den ersättning som betalas 
till utgivaren, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

tillgång i realtid till information om 
annonsportföljens synlighet och 
tillgänglighet samt prisvillkoren för de 
bud som läggs av annonsörer och 
annonsförmedlare, det pris som 
annonsören och utgivaren betalar liksom 
det belopp och den ersättning som betalas 
till utgivaren och metoden för beräkning 
av annonsförmedlingsavgifterna och -
tilläggsavgifter, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

Or. en

Ändringsförslag 472
Linea Søgaard-Lidell

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare till 
vilka den tillhandahåller 
annonseringstjänster, på deras begäran, 
information om det pris som annonsören 
och utgivaren betalar samt det belopp eller 
den ersättning som betalas till utgivaren, 
för utgivningen av en viss annons och för 
var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

g) ge en annonsör eller utgivare till 
vilken den tillhandahåller 
annonseringstjänster, på begäran,

i) information om det pris som annonsören 
eller utgivaren i fråga betalar för var och 
en av de annonseringstjänster som 
tillhandahålls av grindvakten till den 
annonsören eller utgivaren, och
ii) all annan information som är 
nödvändig för att annonsörer och 
utgivare ska kunna bedöma värdet på den 
tjänst som tillhandahålls, vilket innebär 
att information som kan äventyra 
tjänstens integritet inte får lämnas ut.
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Or. en

Ändringsförslag 473
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller annonseringstjänster, på 
deras begäran, information om det pris 
som annonsören och utgivaren betalar samt 
det belopp eller den ersättning som betalas 
till utgivaren, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller annonseringstjänster 
kontinuerligt och i realtid fullständig 
information om 
prissättningsmekanismerna och systemen 
för beräkning av avgifterna samt det pris 
och de avgifter som annonsören och 
utgivaren betalar, inklusive eventuella 
avdrag och tilläggsavgifter, samt det 
belopp eller den ersättning som betalas till 
utgivaren, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

Or. en

Ändringsförslag 474
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller annonseringstjänster, på 
deras begäran, information om det pris som 
annonsören och utgivaren betalar samt det 
belopp eller den ersättning som betalas till 
utgivaren, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller riktade digitala 
annonseringstjänster baserade på 
bakgrundsinformation, på deras begäran, 
information om det pris som annonsören 
och utgivaren betalar samt det belopp eller 
den ersättning som betalas till utgivaren, 
för utgivningen av en viss annons och för 
var och en av de relevanta 
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annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

Or. en

Ändringsförslag 475
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller annonseringstjänster, på 
deras begäran, information om det pris som 
annonsören och utgivaren betalar samt det 
belopp eller den ersättning som betalas till 
utgivaren, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller annonseringstjänster, på 
deras begäran, information om alla 
kriterier som inte rör pris i 
auktionsprocessen, det pris som 
annonsören och utgivaren betalar samt det 
belopp eller den ersättning som betalas till 
utgivaren, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

Or. en

Ändringsförslag 476
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) utöver skyldigheterna enligt 
förordning (EU)2019/1150 säkerställa att 
den fullständiga kronologin i de avtal som 
ingås mellan grindvakten och en 
företagsanvändare samt motsvarande 
villkor är lättillgänglig för denna 
företagsanvändare i alla steg i 
affärsförbindelsen, även i minst fem år 
efter det att förbindelsen upphör,
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Or. en

Ändringsförslag 477
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) ge företagsanvändare möjlighet att 
neka nya, ändrade eller uppdaterade 
villkor som begärs av leverantören av 
centrala plattformstjänster om sådana 
ändringar av villkoren inte följer av 
befintliga eller nya rättsliga krav, och 
säkerställa att företagsanvändare 
fortsätter att vara förtecknade på den 
centrala plattformstjänsten utan att 
uppleva att servicenivåerna minskar eller 
nedgraderas,

Or. en

Ändringsförslag 478
Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) avstå från att göra en 
företagsanvändares indexering, 
rangordning eller visning i en central 
plattformstjänst beroende av att denna 
företagsanvändare abonnerar på, 
registrerar sig för eller använder någon 
av de centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3 eller 
som uppfyller tröskelvärdena i artikel 3.2 
b,

Or. en
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Ändringsförslag 479
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) avstå från att kommunicera och 
för egna ändamål använda den känsliga 
information som erhållits inom ramen för 
en annonseringstjänst och från att 
använda den i andra syften än vad som 
avses i det avtal om tjänster som ingåtts, 
med undantag av vad som fastställs 
mellan grindvakten och kunden.

Or. fr

Ändringsförslag 480
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) inte utnyttja samtycke genom 
avsteg från förordning (EU) 2016/679 
som en rättslig grund för behandlingen av 
personuppgifter i syfte att inrikta sig på 
fysiska personer i samband med digital 
annonsering,

Or. en

Ändringsförslag 481
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) göra det möjligt för slutanvändare 
att avinstallera eventuella förinstallerade 
programvaruapplikationer i sitt 
operativsystem,

Or. en

Ändringsförslag 482
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) avstå från allt annat 
konkurrenshämmande beteende.

Or. en

Ändringsförslag 483
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) göra det möjligt för användare att 
avinstallera alla eventuella förinstallerade 
programvaruapplikationer eller ändra 
standardinställningarna i sin centrala 
plattformstjänst utan att detta påverkar 
möjligheten för en grindvakt att begränsa 
en sådan avinstallation med avseende på 
programvaruapplikationer som är 
nödvändiga för operativsystemets eller 
enhetens funktion och som inte tekniskt 
kan erbjudas fristående av tredje parter,

Or. en
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Ändringsförslag 484
Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) utöver skyldigheterna enligt 
förordning (EU)2019/1150 säkerställa att 
den fullständiga kronologin i de avtal som 
ingås mellan grindvakten och en 
företagsanvändare samt motsvarande 
villkor är lättillgänglig för denna 
företagsanvändare i alla steg i 
affärsförbindelsen, även i minst fem år 
efter det att förbindelsen upphör,

Or. en

Ändringsförslag 485
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) ge slutanvändare och 
företagsanvändare av nummeroberoende 
interpersonella kommunikationstjänster 
och sociala nätverkstjänster möjlighet att 
nå och samverka med grindvakternas 
tjänster genom att tillhandahålla öppna 
standarder och öppna protokoll inklusive 
programmeringsgränssnitt,

Or. en

Ändringsförslag 486
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led gb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) inte använda data som har 
genererats i förbindelsen mellan 
företagsanvändare och slutanvändare och 
som inte även är tillgängliga för 
företagsanvändaren själv,

Or. en

Ändringsförslag 487
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
genom verksamhet som bedrivs av dessa 
företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av 
dess centrala plattformstjänster eller som 
tillhandahålls av dessa företagsanvändare 
av dess centrala plattformstjänster eller av 
dessa företagsanvändares slutanvändare,

Or. en

Ändringsförslag 488
Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) avstå från att tillgängliggöra 
uppgifter som inte är offentligt 
tillgängliga och som kan påverka 
resultatet av annonsförmedlingstjänster 
och som kommer från en av grindvaktens 
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annonseringstjänster för någon annan 
annonseringstjänst som tillhör samma 
företag på en annan nivå i 
annonseringsvärdekedjan.

Or. en

Ändringsförslag 489
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, 
Alfred Sant, Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) inte installera några 
programvaruapplikationer i sina centrala 
plattformstjänster såvida inte dessa 
applikationer är nödvändiga för tjänstens, 
operativsystemets eller enhetens integritet 
och inte tekniskt kan erbjudas fristående 
av tredje parter,

Or. en

Motivering

Bevisbördan för att en applikation är nödvändig måste helt och hållet ligga på grindvakten 
för att förhindra att tillhandahållandet kringgås genom att öka den tekniska integreringen av 
en tjänst i dennes centrala plattformstjänst.

Ändringsförslag 490
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led gd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gd) avstå från att bädda in eller 
behandla tjänster och produkter som, när 
det gäller rangordning och andra 
inställningar samt tillgång till och villkor 
för användning av tjänster, funktioner 
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eller tekniska gränssnitt som erbjuds av 
grindvakten själv eller av någon 
tredje part förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från andra parter, 
och tillämpa rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor för 
rangordningar, visningar eller 
inställningar,

Or. en

Motivering

Har flyttats från artikel 6 eftersom detta förbud inte kräver någon närmare teknisk 
beskrivning.

Ändringsförslag 491
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheter för grindvakter som kan 
komma att anges närmare

Tekniska skyldigheter för grindvakter som 
kan komma att anges närmare

Or. en

Ändringsförslag 492
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
genom verksamhet som bedrivs av dessa 
företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av 
dess centrala plattformstjänster eller som 
tillhandahålls av dessa företagsanvändare 

utgår
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av dess centrala plattformstjänster eller av 
dessa företagsanvändares slutanvändare,

Or. en

Ändringsförslag 493
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
genom verksamhet som bedrivs av dessa 
företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av 
dess centrala plattformstjänster eller som 
tillhandahålls av dessa företagsanvändare 
av dess centrala plattformstjänster eller av 
dessa företagsanvändares slutanvändare,

utgår

Or. en

Motivering

Har flyttats till artikel 5 eftersom detta förbud inte kräver någon närmare teknisk beskrivning.

Ändringsförslag 494
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
genom verksamhet som bedrivs av dessa 
företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av dess 
centrala plattformstjänster eller som 

a) avstå från att direkt eller genom en 
tredje part som tillhör samma företag, i 
konkurrens med företagsanvändare och 
leverantörer av kompletterande tjänster, 
använda data som inte är allmänt 
tillgängliga och som genereras genom 
verksamhet som bedrivs av dessa 
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tillhandahålls av dessa företagsanvändare 
av dess centrala plattformstjänster eller av 
dessa företagsanvändares slutanvändare,

företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av dess 
centrala plattformstjänster eller som 
tillhandahålls av dessa företagsanvändare 
av dess centrala plattformstjänster eller av 
dessa företagsanvändares slutanvändare,

Or. en

Ändringsförslag 495
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
genom verksamhet som bedrivs av dessa 
företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av dess 
centrala plattformstjänster eller som 
tillhandahålls av dessa företagsanvändare 
av dess centrala plattformstjänster eller av 
dessa företagsanvändares slutanvändare,

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
genom verksamhet som bedrivs av dessa 
företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av dess 
centrala plattformstjänster eller 
kompletterande tjänster eller som 
tillhandahålls av dessa företagsanvändare 
av dess centrala plattformstjänster eller av 
dessa företagsanvändares slutanvändare via 
centrala plattformstjänster eller 
kompletterande tjänster,

Or. fr

Ändringsförslag 496
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
genom verksamhet som bedrivs av dessa 

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
genom verksamhet som bedrivs av dessa 
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företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av dess 
centrala plattformstjänster eller som 
tillhandahålls av dessa företagsanvändare 
av dess centrala plattformstjänster eller av 
dessa företagsanvändares slutanvändare,

företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av dess 
centrala plattformstjänster eller 
kompletterande tjänster som tillhandahålls 
av dessa företagsanvändare av dess 
centrala plattformstjänster eller av dessa 
företagsanvändares slutanvändare,

Or. en

Ändringsförslag 497
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för slutanvändare 
att avinstallera alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer 
i sin centrala plattformstjänst utan att det 
påverkar möjligheten för en grindvakt att 
begränsa sådan avinstallering med 
avseende på programvaruapplikationer 
som är nödvändiga för operativsystemets 
eller enhetens funktion och som inte 
tekniskt kan erbjudas fristående av tredje 
parter,

utgår

Or. en

Motivering

Har flyttats till artikel 5 eftersom detta förbud inte kräver någon närmare teknisk beskrivning.

Ändringsförslag 498
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för slutanvändare utgår
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att avinstallera alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer 
i sin centrala plattformstjänst utan att det 
påverkar möjligheten för en grindvakt att 
begränsa sådan avinstallering med 
avseende på programvaruapplikationer 
som är nödvändiga för operativsystemets 
eller enhetens funktion och som inte 
tekniskt kan erbjudas fristående av tredje 
parter,

Or. en

Ändringsförslag 499
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för slutanvändare 
att avinstallera alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst utan att det 
påverkar möjligheten för en grindvakt att 
begränsa sådan avinstallering med 
avseende på programvaruapplikationer 
som är nödvändiga för operativsystemets 
eller enhetens funktion och som inte 
tekniskt kan erbjudas fristående av tredje 
parter,

b) göra det möjligt för slutanvändare 
att avinstallera alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst,

Or. en

Ändringsförslag 500
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för slutanvändare b) redan vid den första användningen 
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att avinstallera alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst utan att det 
påverkar möjligheten för en grindvakt att 
begränsa sådan avinstallering med 
avseende på programvaruapplikationer som 
är nödvändiga för operativsystemets eller 
enhetens funktion och som inte tekniskt 
kan erbjudas fristående av tredje parter,

ange för slutanvändare alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst och informera 
dem om att de kan avinstalleras utan att 
det påverkar möjligheten för en grindvakt 
att begränsa sådan avinstallering med 
avseende på programvaruapplikationer som 
är nödvändiga för operativsystemets eller 
enhetens funktion och som inte tekniskt 
kan erbjudas fristående av tredje parter,

Or. fr

Ändringsförslag 501
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för slutanvändare 
att avinstallera alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst utan att det 
påverkar möjligheten för en grindvakt att 
begränsa sådan avinstallering med 
avseende på programvaruapplikationer som 
är nödvändiga för operativsystemets eller 
enhetens funktion och som inte tekniskt 
kan erbjudas fristående av tredje parter,

b) göra det möjligt för slutanvändare 
att avinstallera eller avlägsna alla 
eventuella förinstallerade 
programvaruapplikationer i sin centrala 
plattformstjänst utan att det påverkar 
möjligheten för en grindvakt att begränsa 
sådan avinstallering eller ett sådant 
avlägsnande med avseende på 
programvaruapplikationer som är 
nödvändiga för operativsystemets eller 
enhetens funktion och som inte tekniskt 
kan erbjudas fristående av tredje parter,

Or. en

Ändringsförslag 502
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) möjliggöra installation och effektiv c) möjliggöra installation och effektiv 
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användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten,

och för alla andra parter likvärdig 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
dataskyddet, säkerheten och integriteten 
hos den hårdvara eller det operativsystem 
som tillhandahålls av grindvakten; om 
grindvakten vidtar sådana åtgärder ska 
den förse den tredje part som berörs av 
åtgärderna med en utförlig motivering 
och begränsa dem till vad som kan bevisas 
är absolut nödvändigt för målet att 
undvika att äventyra integriteten hos den 
hårdvara eller det operativsystem som 
tillhandahålls av grindvakten,

Or. en

Ändringsförslag 503
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 

c) möjliggöra och göra det tekniskt 
möjligt för företagsanvändare och 
slutanvändare att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och göra det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
och programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
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åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten,

plattformstjänster; slutanvändaren ska 
vara skyldig att avgöra vilken 
programvaruapplikation eller vilket 
programvarulager som ska bli 
standardalternativet; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten förutsatt att grindvakten kan 
visa att dessa åtgärder är nödvändiga, 
proportionella och motiverade för att 
skydda hårdvarans eller operativsystemets 
integritet,

Or. en

Ändringsförslag 504
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten,

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager eller kataloger som 
använder, eller är interoperabla med, den 
grindvaktens operativsystem och gör det 
möjligt att komma åt dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager eller kataloger på annat 
sätt än genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster,

Or. en
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Ändringsförslag 505
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten,

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten, utan att detta påverkar 
friheten för välunderrättade konsumenter 
att välja den programvaruapplikation 
eller de programvarulager som de 
föredrar,

Or. en

Ändringsförslag 506
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
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operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten,

operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten, och inte undergräver 
grindvaktens insatser för att säkerställa 
användarsäkerheten och dataskyddet,

Or. en

Ändringsförslag 507
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten,

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster om inte grindvakten kan 
visa att detta skulle undergräva eller 
äventyra användarsäkerheten, 
dataskyddet eller integriteten hos den 
hårdvara eller det operativsystem som 
tillhandahålls av grindvakten,

Or. en
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Ändringsförslag 508
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster 
och produkter som erbjuds av grindvakten 
själv eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part 
och tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande villkor för denna 
rangordning,

utgår

Or. en

Motivering

Har flyttats till artikel 5 eftersom detta förbud inte kräver någon närmare teknisk beskrivning.

Ändringsförslag 509
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

d) avstå från att, när det gäller 
åtkomst eller villkor för användning av 
tjänster, funktioner eller tekniska 
gränssnitt, behandla tjänster och produkter 
som erbjuds av grindvakten själv eller av 
någon tredje part som tillhör samma 
företag förmånligare eller olika än 
liknande tjänster eller produkter från 
annan part och tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande villkor när det gäller 
rangordning, åtkomst eller villkor för 
användning av tjänster, funktioner eller 
tekniska gränssnitt,

Or. fr
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Ändringsförslag 510
Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

d) avstå från att i samband med 
webbsökning, indexering, rangordning 
eller erhållande av information om 
kriterierna för sådana åtgärder behandla 
tjänster och produkter som erbjuds av 
grindvakten själv eller av någon part, som 
denna har ingått en överenskommelse 
med, förmånligare än liknande tjänster 
eller produkter från tredje parter och 
tillämpa rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor för denna 
webbsökning, indexering och rangordning,

Or. en

Ändringsförslag 511
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds genom dess 
centrala plattformstjänster av grindvakten 
själv eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter som erbjuds av 
tredje parter och tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande villkor för detta 
tillhandahållande för att skydda 
konsumenternas valmöjligheter.

Or. en
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Ändringsförslag 512
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

d) avstå från att rangordna tjänster 
och produkter som erbjuds av grindvakten 
själv eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare och ge dem 
en förmånligare synlighet än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning och 
synlighet,

Or. en

Ändringsförslag 513
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

d) avstå från att rangordna både 
grundläggande och kompletterande 
tjänster och produkter som erbjuds av 
grindvakten själv eller av någon tredje part 
som tillhör samma företag förmånligare än 
liknande tjänster eller produkter från tredje 
part och tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande villkor för denna 
rangordning,

Or. en

Ändringsförslag 514
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

d) avstå från att omotiverat rangordna 
tjänster och produkter som erbjuds av 
grindvakten själv eller av någon tredje part 
som tillhör samma företag förmånligare än 
liknande tjänster eller produkter från en 
tredje part och tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande villkor för denna 
rangordning,

Or. en

Ändringsförslag 515
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

d) avstå från att rangordna tjänster 
och produkter som erbjuds av grindvakten 
själv eller av någon tredje part 
förmånligare eller behandla deras 
synlighet eller standardinställningar 
förmånligare än liknande tjänster eller 
produkter från andra parter och tillämpa 
rättvisa och icke-diskriminerande villkor 
för denna rangordning, denna synlighet 
eller dessa standardinställningar,

Or. en

Ändringsförslag 516
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
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eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning, inbegripet 
synlighet,

Or. en

Ändringsförslag 517
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

d) avstå från att bädda in eller 
behandla tjänster och produkter som 
erbjuds av grindvakten själv eller av någon 
tredje part förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

Or. en

Motivering

Det finns andra incitament än provisionsavtal, till exempel intäktsdelning

Ändringsförslag 518
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) i sin onlinebaserade sökmotor, sin 
onlinebaserade sociala nätverkstjänst 
eller sin onlinebaserade 
förmedlingstjänst, visa annonsering eller 
grindvaktens egna tjänster på 
slutanvändarens begäran endast om 
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sökresultaten är relevanta samt genom en 
specifik och lätt identifierbar uppgift 
informera slutanvändaren om att 
sökresultatet kommer från annonsering 
eller från en av grindvaktens egna 
tjänster,

Or. fr

Ändringsförslag 519
Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) tillhandahålla tillräckligt med 
utrymme på resultatsidorna på sin 
centrala plattformstjänst för organiska 
sökresultat som genereras av en rent 
relevansbaserad förmedlingstjänst jämfört 
med betalda sökresultat eller egna 
erbjudanden som genereras av 
grindvakten, och ska tydligt visa att de 
sistnämnda är vinklade,

Or. en

Ändringsförslag 520
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) avstå från att i sökresultaten 
behandla sponsrade eller betalda 
onlinebaserade förmedlingstjänster 
förmånligare jämfört med organiska och 
rent relevansstyrda onlinebaserade 
förmedlingstjänster,

Or. en
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Ändringsförslag 521
Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) avstå från att införa mekanismer 
eller villkor som gör det mer betungande 
eller besvärligt att samla in och 
kombinera relevanta uppgifter från 
slutanvändare eller att erhålla samtycke 
för en företagsanvändares användning av 
sådana uppgifter i syfte att tillhandahålla 
intressebaserad annonsering inom en 
central plattformstjänst, om 
företagsanvändaren uppfyller alla 
lagstadgade krav för sådan annonsering, 
särskilt enligt förordning (EU) 2016/679,

Or. en

Ändringsförslag 522
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, 
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster som 
ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem, även när det gäller 
slutanvändarnas val av internetleverantör,

e) avstå från att tekniskt, kommersiellt 
och operativt begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att byta mellan och abonnera på 
olika programvaruapplikationer och 
tjänster som ska nås med hjälp av 
grindvaktens operativsystem, även när det 
gäller slutanvändarnas val av 
internetleverantör,

Or. en
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Ändringsförslag 523
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster 
som ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem, även när det gäller 
slutanvändarnas val av internetleverantör,

e) avstå från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika innehåll eller 
tjänster som ska nås med hjälp av 
grindvaktens centrala plattformstjänst, 
även när det gäller slutanvändarnas val av 
internetleverantör eller användning av en 
röstassistent,

Or. fr

Ändringsförslag 524
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster som 
ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem, även när det gäller 
slutanvändarnas val av internetleverantör,

e) avstå från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster, 
även när det gäller slutanvändarnas val av 
internetleverantör,

Or. en

Ändringsförslag 525
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster som 
ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem, även när det gäller 
slutanvändarnas val av internetleverantör,

e) avstå från att använda tekniska och 
icke-tekniska taktiker för att begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster som 
ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem, även när det gäller 
slutanvändarnas val av internetleverantör,

Or. en

Ändringsförslag 526
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster som 
ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem, även när det gäller 
slutanvändarnas val av internetleverantör,

e) inte tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster som 
ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem, även när det gäller 
slutanvändarnas val av internetleverantör,

Or. en

Ändringsförslag 527
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är 
tillgängliga eller används när grindvakten 

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster likvärdig 
tillgång till och interoperabilitet med de 
operativsystem eller hårdvarufunktioner 
och relaterade programvarufunktioner 
som är tillgängliga eller används när 
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tillhandahåller stödtjänster, grindvakten tillhandahåller stödtjänster; 
denna tillgång bör inte undergräva några 
åtgärder som grindvakten har vidtagit för 
att säkerställa användarsäkerhet eller 
dataskydd eller för att skydda integriteten 
hos den maskinvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten,

Or. en

Ändringsförslag 528
Billy Kelleher

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är 
tillgängliga eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster,

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster likvärdig 
tillgång till och interoperabilitet med de 
operativsystem eller hårdvarufunktioner 
och relaterade programvarufunktioner 
som är tillgängliga eller används när 
grindvakten tillhandahåller stödtjänster; 
dessa åtgärder får inte äventyra de 
åtgärder som vidtas av grindvakten i 
första hand för att säkerställa 
användarsäkerhet och dataskydd,

Or. en

Ändringsförslag 529
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster, på rättvisa och 
lika villkor, tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
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programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster,

operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten, direkt eller 
genom ett partnerskapsavtal, 
tillhandahåller stödtjänster och centrala 
plattformstjänster, om sådan tillgång eller 
interoperabilitet är nödvändig för att 
tillhandahålla stödtjänster till 
grindvaktens centrala plattformstjänst,

Or. en

Ändringsförslag 530
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster,

f) ge företagsanvändare, 
slutanvändare och leverantörer av tjänster, 
i så stor utsträckning som tekniskt sett 
kan stödjas, tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller centrala tjänster och 
stödtjänster genom att tillhandahålla 
fullständig och korrekt information, 
samtidigt som en hög nivå av säkerhet och 
personuppgiftsskydd garanteras,

Or. en

Motivering

Interoperabilitet är avgörande för att säkerställa öppenhet, rättvisa på marknaden och 
konsumentskydd då det väsentligt sänker hindren för inträde, eftersom konkurrenterna får 
tillgång till befintliga nätverk och möjlighet att delta i dem. Detta krav bör därför utsträckas 
till inte bara stödtjänster utan även centrala plattformstjänster.

Ändringsförslag 531
Frances Fitzgerald
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster,

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster, om inte 
grindvakten kan visa att detta skulle 
äventyra dennes insatser för att skydda 
användarsäkerheten, dataskyddet eller 
hårdvarans integritet,

Or. en

Ändringsförslag 532
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster,

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster, om denna 
interoperabilitet inte utgör ett 
oproportionerligt tekniskt hinder,

Or. en

Ändringsförslag 533
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster,

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
och stödtjänster likvärdig tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller centrala plattformstjänster 
och stödtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 534
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster,

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster; denna tillgång 
ska också ges utan kostnad,

Or. en

Ändringsförslag 535
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 

f) ge företagsanvändare, 
slutanvändare och leverantörer av 
stödtjänster eller centrala tjänster tillgång 
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operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster,

till och interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster eller centrala 
tjänster,

Or. en

Ändringsförslag 536
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster,

f) ge företagsanvändare, 
slutanvändare och leverantörer av tjänster 
kostnadsfri tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller tjänster,

Or. en

Ändringsförslag 537
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till 
grindvaktens resultatmätningsverktyg och 
den information som krävs för att 
annonsörer och utgivare ska kunna göra en 
egen, oberoende kontroll av 
annonsdatabasen,

g) ge annonsörer och utgivare, eller 
tredje parter som auktoriserats av 
annonsörer och utgivare, på deras begäran 
och kostnadsfritt, effektiv tillgång i realtid 
till samma detaljerade uppgifter som 
grindvakten har tillgång till, för att kunna 
mäta och kontrollera annonseringen, i ett 
format som överensstämmer med 



PE696.538v01-00 114/141 AM\1238609SV.docx

SV

likvärdiga data från andra källor, för att 
annonsörer, utgivare och/eller deras 
tredjepartsleverantörer av annonsteknik, 
ska kunna göra en egen, oberoende 
mätning och kontroll av annonsdatabasen, 
inklusive aggregerade data och 
prestandauppgifter på ett sätt som gör det 
möjligt för annonsörerna och utgivarna 
att använda sina egna kontroll- och 
mätningsverktyg för att utvärdera 
prestandan hos de centrala tjänster som 
grindvakterna tillhandahåller,

Or. en

Ändringsförslag 538
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till 
grindvaktens resultatmätningsverktyg och 
den information som krävs för att 
annonsörer och utgivare ska kunna göra en 
egen, oberoende kontroll av 
annonsdatabasen,

g) ge annonsörer och utgivare, eller 
tredje parter som auktoriserats av 
annonsörer och utgivare, på deras begäran 
och kostnadsfritt, effektiv tillgång i realtid 
till samma detaljerade uppgifter som 
grindvakten har tillgång till, för att kunna 
mäta och kontrollera annonseringen, i ett 
format som kan användas för likvärdiga 
data från andra källor, för att annonsörer, 
utgivare och/eller deras 
tredjepartsleverantörer av annonsteknik, 
ska kunna göra en egen, oberoende 
mätning och kontroll av annonsdatabasen, 
inklusive aggregerade data och 
prestandauppgifter på ett sätt som gör det 
möjligt för annonsörerna och utgivarna 
att använda sina egna kontroll- och 
mätningsverktyg för att utvärdera 
prestandan hos de centrala tjänster som 
grindvakterna tillhandahåller,

Or. en
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Ändringsförslag 539
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till 
grindvaktens resultatmätningsverktyg och 
den information som krävs för att 
annonsörer och utgivare ska kunna göra en 
egen, oberoende kontroll av 
annonsdatabasen,

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kontinuerligt, i realtid 
och kostnadsfritt, tillgång till grindvaktens 
resultatmätningsverktyg och erbjuda 
fullständig information om och insyn i de 
parametrar och data som används för 
beslutsfattandet, utförandet och 
mätningen av förmedlingstjänsterna:
en grindvakt ska vidare kostnadsfritt 
tillhandahålla de tillförlitliga, icke-
aggregerade, detaljerade och fullständiga 
uppgifter som krävs för att annonsörer och 
utgivare ska kunna göra en egen, 
oberoende och högkvalitativ utvärdering i 
realtid av förmedlingstjänsterna, 
inbegripet kontroll av annonsdatabasen,

Or. en

Ändringsförslag 540
Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till 
grindvaktens resultatmätningsverktyg och 
den information som krävs för att 
annonsörer och utgivare ska kunna göra en 
egen, oberoende kontroll av 
annonsdatabasen,

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till 
grindvaktens resultatmätningsverktyg och, 
via ett lämpligt gränssnitt, högkvalitativ 
och kontinuerlig tillgång i realtid till och 
användning av all den information och 
alla data som krävs för att annonsörer och 
utgivare samt oberoende tredje parter ska 
kunna göra en egen, oberoende kontroll av 
resultatmätningen av deras tjänster och 
de tjänster som grindvakten 
tillhandahåller, inklusive kontroll av 
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tillhandahållandet av de relevanta 
annonseringstjänsterna, annonsdatabasen 
och tilldelningen,

Or. en

Ändringsförslag 541
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kostnadsfritt, tillgång 
till grindvaktens resultatmätningsverktyg 
och den information som krävs för att 
annonsörer och utgivare ska kunna göra en 
egen, oberoende kontroll av 
annonsdatabasen,

g) kostnadsfritt ge annonsörer och 
utgivare och oberoende tredje parter som 
utsetts av annonsörer och utgivare 
tillgång till grindvaktens 
resultatmätningsverktyg och de 
tillförlitliga och detaljerade uppgifter som 
krävs för att annonsörer, utgivare och 
utsedda tredje parter ska kunna göra en 
egen, oberoende kontroll av 
annonsdatabasen,

Or. en

Ändringsförslag 542
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till 
grindvaktens resultatmätningsverktyg och 
den information som krävs för att 
annonsörer och utgivare ska kunna göra en 
egen, oberoende kontroll av 
annonsdatabasen,

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till 
grindvaktens resultatmätningsverktyg, i 
syfte att genomföra riktad digital 
annonsering baserad på 
bakgrundsinformation, och den 
information som krävs för att annonsörer 
och utgivare ska kunna göra en egen, 
oberoende kontroll av annonsdatabasen,
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Or. en

Ändringsförslag 543
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till 
grindvaktens resultatmätningsverktyg och 
den information som krävs för att 
annonsörer och utgivare ska kunna göra en 
egen, oberoende kontroll av 
annonsdatabasen,

g) ge annonsörer och utgivare, eller 
tredje part som auktoriserats av 
annonsörerna och utgivarna, på deras 
begäran och kostnadsfritt, tillgång till 
grindvaktens resultatmätningsverktyg och 
den information som krävs för att 
annonsörer och utgivare ska kunna göra en 
egen, oberoende kontroll av 
annonsdatabasen,

Or. fr

Ändringsförslag 544
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) etablera och på varaktig basis 
möjliggöra interoperabilitet för var och en 
av de tekniska komponenter som används 
av grindvakten för att tillhandahålla 
annonstjänster med var och en av de 
tekniska komponenter som används av 
tredjepartsleverantörer av annonstjänster; 
grindvakten måste säkerställa att 
användningen av dennes tekniska 
komponenter av en företagsanvändare i 
kombination med de tekniska 
komponenterna tillhörande en 
tredjepartsleverantör av annonstjänster är 
möjlig på samma villkor som de som 
tillämpas av grindvakten vid 
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tillhandahållandet av annonstjänster; 
denna skyldighet omfattar, men är inte 
begränsad till
i) en sömlös sammankoppling av 
annonsservrar, försäljningssidans 
plattformar, efterfrågesidans plattformar, 
datahanteringsplattformar och andra 
komponenter som används vid digital 
annonsering av grindvakten och/eller 
tredjepartsleverantörer av annonstjänster 
genom öppna, fullt fungerande och 
latensfria gränssnitt,
ii) skyldigheten att göra riktad 
information lagligt tillgänglig, inbegripet 
data som behandlas enligt förordning 
EU 2016/679; i detta syfte ska 
grindvakten se till att slutanvändaren har 
fått den specifika informationen och/eller 
valmöjligheten och lämnat sitt samtycke, 
om det är nödvändigt, till behandlingen av 
data på samma villkor som tillämpas och 
med samma ansträngningar som görs av 
grindvakten för dennes egna syften vid 
digital annonsering,
iii) skyldigheten att för en 
företagsanvändare som inte är grindvakt 
enligt artikel 3 för vidareförsäljning 
tillgängliggöra lager för riktad 
annonsering som genereras genom 
användning av en central plattformstjänst 
eller en tillhörande tjänst från 
grindvakten till rättvisa och 
konkurrenskraftiga grossistpriser och 
villkor,

Or. en

Ändringsförslag 545
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) tillhandahålla effektiv portabilitet h) kostnadsfritt tillhandahålla 
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för data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare 
för att underlätta utövandet av 
dataportabilitet, i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679, bland annat genom 
tillhandahållande av kontinuerlig åtkomst i 
realtid,

slutanvändare eller tredje parter som 
auktoriserats av en slutanvändare effektiv 
portabilitet och interoperabilitet för data 
som tillhandahålls slutanvändaren eller 
som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet i samband med deras 
användning av den relevanta 
plattformstjänsten, och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för att underlätta 
effektiv portabilitet för de personuppgifter 
som rör henne eller honom, inklusive 
personuppgifter som genereras via hennes 
eller hans verksamhet som slutanvändare 
av plattformstjänster i enlighet med 
artikel 20 i förordning (EU) 2016/679, 
bland annat genom tillhandahållande av 
kontinuerlig åtkomst i realtid, samtidigt 
som det säkerställs att ingen datafördel 
ges till grindvaktens egna centrala 
plattformstjänster till följd av detta, om så 
krävs genom att begränsa dennes egen 
tillgång till sådana uppgifter,

Or. en

Ändringsförslag 546
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare 
för att underlätta utövandet av 
dataportabilitet, i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679, bland annat genom 
tillhandahållande av kontinuerlig åtkomst i 
realtid,

h) utan kostnad för slutanvändare 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
slutanvändare tillhandahålla effektiv 
portabilitet och interoperabilitet för data 
som tillhandahålls av slutanvändaren 
eller som genereras genom dennes 
verksamhet när det gäller dennes 
användning av den berörda centrala 
plattformstjänsten, inbegripet genom att 
tillhandahålla kostnadsfria och tekniskt 
tillgängliga verktyg för 
företagsanvändare, eller för tredje parter 
som auktoriserats av en 
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företagsanvändare, och slutanvändare för 
att underlätta effektiv portabilitet och 
interoperabilitet, i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679, bland annat genom 
tillhandahållande av kontinuerlig åtkomst i 
realtid, samtidigt som det säkerställs att 
grindvaktens egna centrala 
plattformstjänster inte ges någon 
datafördel till följd av detta, om så krävs 
genom att begränsa dennes egen tillgång 
till sådana uppgifter,

Or. en

Ändringsförslag 547
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare för 
att underlätta utövandet av dataportabilitet, 
i enlighet med förordning (EU) 2016/679, 
bland annat genom tillhandahållande av 
kontinuerlig åtkomst i realtid,

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare för 
att underlätta utövandet av dataportabilitet 
för personuppgifter, i enlighet med och 
genom att bygga vidare på förordning 
(EU) 2016/679 och icke-personuppgifter, 
bland annat genom tillhandahållande av 
kontinuerlig åtkomst i realtid; 
kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa de tekniska 
metoder som är godtagbara för att 
säkerställa enkel, säker och kontinuerlig 
tillgång i realtid,

Or. en

Ändringsförslag 548
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
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Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare för 
att underlätta utövandet av dataportabilitet, 
i enlighet med förordning (EU) 2016/679, 
bland annat genom tillhandahållande av 
kontinuerlig åtkomst i realtid,

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data, inklusive genom att vidta 
lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder, som genereras genom eller i 
samband med en företagsanvändares eller 
slutanvändares verksamhet och ska i 
synnerhet tillhandahålla verktyg för 
slutanvändare för att underlätta utövandet 
av dataportabilitet som är tillräcklig, 
relevant och begränsad till det som är 
nödvändigt, i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679, bland annat genom 
tillhandahållande av kontinuerlig åtkomst i 
realtid,

Or. en

Ändringsförslag 549
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare för 
att underlätta utövandet av dataportabilitet, 
i enlighet med förordning (EU) 2016/679, 
bland annat genom tillhandahållande av 
kontinuerlig åtkomst i realtid,

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som tillhandahålls av eller 
genereras genom en företagsanvändares 
eller slutanvändares verksamhet och ska i 
synnerhet tillhandahålla kostnadsfria 
verktyg för slutanvändare för att underlätta 
utövandet av portabilitet för 
personuppgifter, i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679, och av icke-
personuppgifter, bland annat genom 
tillhandahållande av kontinuerlig åtkomst i 
realtid,

Or. en
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Ändringsförslag 550
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare för 
att underlätta utövandet av dataportabilitet, 
i enlighet med förordning (EU) 2016/679, 
bland annat genom tillhandahållande av 
kontinuerlig åtkomst i realtid,

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som tillhandahålls eller genereras 
genom en företagsanvändares eller 
slutanvändares verksamhet och ska i 
synnerhet kostnadsfritt tillhandahålla 
verktyg för företagsanvändare och 
slutanvändare för att underlätta utövandet 
av dataportabilitet, i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679, bland annat 
genom tillhandahållande av kontinuerlig 
åtkomst i realtid,

Or. fr

Ändringsförslag 551
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det 
har ett direkt samband med 
slutanvändarens användning av de 
produkter eller tjänster som tillhandahålls 

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
detaljerad, kontinuerlig tillgång i realtid, 
som motsvarar den som ges till 
grindvakten själv, och användning av icke-
aggregerade data, inklusive 
personuppgifter, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
eller av stödtjänster som tillhandahålls av 
grindvakten av dessa företagsanvändare 
och de slutanvändare som har förbindelser 
med dessa företagsanvändare via de 
centrala plattformstjänsterna; detta ska 
på företagsanvändarens begäran 
inkludera möjligheten och de verktyg som 
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av den berörda företagsanvändaren 
genom den relevanta centrala 
plattformstjänsten, och när slutanvändaren 
väljer att delta med samtycke i den mening 
som avses i förordning (EU) 2016/679, 

krävs för att få åtkomst till och analysera 
data på plats utan överföring från 
grindvakten; när det gäller 
personuppgifter, endast tillhandahålla 
åtkomst när slutanvändaren väljer att delta 
med samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679, samtidigt som 
det säkerställs att ingen datafördel ges till 
grindvaktens egna centrala 
plattformstjänster till följd av detta, och 
att vid behov även begränsa dennes egen 
tillgång till sådana uppgifter; 
funktionerna för att tillhandahålla 
information och erbjuda möjligheten att 
ge samtycke ska vara så användarvänliga 
som möjligt,

Or. en

Ändringsförslag 552
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det 
har ett direkt samband med 
slutanvändarens användning av de 
produkter eller tjänster som tillhandahålls 
av den berörda företagsanvändaren 
genom den relevanta centrala 
plattformstjänsten, och när slutanvändaren 

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
detaljerad, kontinuerlig tillgång i realtid, 
som motsvarar den som ges till 
grindvakten själv, och användning av icke-
aggregerade data, inklusive 
personuppgifter, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
eller av stödtjänster som erbjuds av 
grindvakten av dessa företagsanvändare 
och de slutanvändare som har förbindelser 
med dessa företagsanvändare via de 
centrala plattformstjänsterna; detta ska 
på företagsanvändarens begäran 
inkludera möjligheten och de verktyg som 
krävs för att få åtkomst till och analysera 
data på plats utan överföring från 
grindvakten; när det gäller 
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väljer att delta med samtycke i den mening 
som avses i förordning (EU) 2016/679, 

personuppgifter, endast tillhandahålla 
åtkomst när slutanvändaren väljer att delta 
med samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679, samtidigt som 
det säkerställs att ingen datafördel ges till 
grindvaktens egna centrala 
plattformstjänster till följd av detta, om så 
krävs även genom att begränsa tillgången 
till sådana uppgifter,

Or. en

Ändringsförslag 553
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det 
har ett direkt samband med 
slutanvändarens användning av de 
produkter eller tjänster som tillhandahålls 
av den berörda företagsanvändaren 
genom den relevanta centrala 
plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679, 

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data som inte är 
personuppgifter, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller,

Or. en
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Ändringsförslag 554
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge 
företagsanvändare, eller tredje parter som 
auktoriserats av en företagsanvändare, 
effektiv, högkvalitativ, kontinuerlig 
tillgång i realtid och användning av 
aggregerade eller icke-aggregerade data, 
som tillhandahålls eller genereras i 
samband med användningen av de 
relevanta centrala plattformstjänsterna av 
dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när 
det gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det 
har ett direkt samband med 
slutanvändarens användning av de 
produkter eller tjänster som tillhandahålls 
av den berörda företagsanvändaren 
genom den relevanta centrala 
plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679, 

i) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare 
för att underlätta utövandet av 
dataportabilitet för personuppgifter i 
enlighet med och genom att bygga vidare 
på förordning (EU) 2016/679 och för 
icke-personuppgifter, bland annat genom 
tillhandahållande av kontinuerlig tillgång 
i realtid; kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa de tekniska 
metoder som är godtagbara för att 
säkerställa enkel, säker och kontinuerlig 
tillgång i realtid,

Or. en

Ändringsförslag 555
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare 
och slutanvändare, eller tredje parter som 
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företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det har 
ett direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679, 

auktoriserats av en företagsanvändare eller 
slutanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid på ett 
användarvänligt sätt och användning av 
aggregerade och icke-aggregerade data, 
som tillhandahålls eller genereras i 
samband med användningen av de 
relevanta centrala plattformstjänsterna av 
dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, med den 
registrerades samtycke tillhandahålla 
åtkomst och användning av dessa uppgifter 
endast om det har ett direkt samband med 
slutanvändarens användning av de 
produkter eller tjänster som tillhandahålls 
av den berörda företagsanvändaren genom 
den relevanta centrala plattformstjänsten i 
linje med principerna om 
ändamålsbegränsning och 
dataminimering, och när slutanvändaren 
väljer att delta med samtycke i den mening 
som avses i förordning (EU) 2016/679,

Or. en

Ändringsförslag 556
Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
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företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det har 
ett direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679, 

företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning om det har ett 
samband med slutanvändarens användning 
av de produkter eller tjänster som 
tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom de centrala 
plattformstjänsterna,

Or. en

Ändringsförslag 557
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det har 
ett direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679,

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
eller stödtjänsterna som erbjuds av 
grindvakten av dessa företagsanvändare 
och de slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det har 
ett direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679,

Or. fr
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Ändringsförslag 558
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det har 
ett direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679, 

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, användarvänlig, 
effektiv, högkvalitativ, kontinuerlig 
tillgång i realtid och användning av 
aggregerade eller icke-aggregerade data, 
som tillhandahålls eller genereras i 
samband med användningen av de 
relevanta centrala plattformstjänsterna av 
dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det har 
ett direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679,

Or. en

Ändringsförslag 559
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) ge alla tredjepartsleverantörer av 
sökmotorer, på deras begäran, tillgång på 

j) ge alla tredjepartsleverantörer av 
sökmotorer, på deras begäran, tillgång på 
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rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor till rangordning, sökning, klickning 
och visning av data i samband med 
kostnadsfri och betald sökning som 
genereras av slutanvändare på 
grindvakternas sökmotorer, med förbehåll 
för anonymisering för sökningen, 
klickningen och visningen av sådana data 
som utgör personuppgifter, och

rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor till rangordning, sökning, klickning 
och visning av data i samband med 
kostnadsfri och betald sökning som 
genereras av slutanvändare på 
grindvakternas sökmotorer, med förbehåll 
för anonymisering för sökningen, 
klickningen och visningen av sådana data 
som utgör personuppgifter, förutsatt att 
grindvakterna kan visa att anonyma 
sökningar, klickningar och visningar av 
data har testats på ett tillfredsställande 
sätt mot möjliga risker för 
återidentifiering, och

Or. en

Ändringsförslag 560
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) ge alla tredjepartsleverantörer av 
sökmotorer, på deras begäran, tillgång på 
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor till rangordning, sökning, klickning 
och visning av data i samband med 
kostnadsfri och betald sökning som 
genereras av slutanvändare på 
grindvakternas sökmotorer, med förbehåll 
för anonymisering för sökningen, 
klickningen och visningen av sådana data 
som utgör personuppgifter, och

j) ge alla tredjepartsleverantörer av 
sökmotorer, på deras begäran, tillgång på 
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor till rangordning, sökning, klickning 
och visning av data i samband med 
kostnadsfri och betald sökning som 
genereras av slutanvändare på 
grindvakternas sökmotorer, med förbehåll 
för anonymisering för rangordningen, 
sökningen, klickningen och visningen av 
sådana data som utgör personuppgifter, och

Or. en

Ändringsförslag 561
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) ge alla tredjepartsleverantörer av 
sökmotorer, på deras begäran, tillgång på 
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor till rangordning, sökning, klickning 
och visning av data i samband med 
kostnadsfri och betald sökning som 
genereras av slutanvändare på 
grindvakternas sökmotorer, med förbehåll 
för anonymisering för sökningen, 
klickningen och visningen av sådana data 
som utgör personuppgifter, och

j) ge alla tredjepartsleverantörer av 
sökmotorer, på deras begäran, tillgång på 
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor till rangordning, sökning, klickning 
och visning av data i samband med 
kostnadsfri och betald sökning som 
genereras av slutanvändare på 
grindvakternas sökmotorer, med förbehåll 
för erfordrade skyddsåtgärder för 
användarsäkerhet, integritet, 
affärshemligheter och immateriell 
egendom, och

Or. en

Ändringsförslag 562
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) säkerställa att deras tjänster, 
inklusive användargränssnitten, är 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning i enlighet med 
artikel 13 i direktiv (EU) 2019/882,

Or. en

Ändringsförslag 563
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares tillträde till sitt 
programvarulager som betecknats i 

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
tillträde och behandling för 
företagsanvändare av sin centrala 
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enlighet med artikel 3 i denna förordning. plattformstjänst, i synnerhet för 
företagsanvändare av sitt 
programvarulager, sin sökmotor, sin 
onlinebaserade betaltjänst eller sin 
onlinebaserade sociala nätverkstjänst som 
betecknats i enlighet med artikel 3 i denna 
förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 564
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares tillträde till sitt 
programvarulager som betecknats i 
enlighet med artikel 3 i denna förordning.

k) tillämpa transparenta, rättvisa och 
icke-diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares tillträde till sitt 
programvarulager som betecknats i 
enlighet med artikel 3 i denna förordning 
och för små och medelstora företag som 
är företagsanvändare på en viss 
sektorsmarknad till sina onlinebaserade 
sökmotorer och sociala nätverkstjänster 
som betecknats i enlighet med artikel 3 i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 565
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares tillträde till sitt 
programvarulager som betecknats i 

k) tillämpa transparenta, rättvisa och 
icke-diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares och slutanvändares 
tillträde till grindvaktens alla centrala 



PE696.538v01-00 132/141 AM\1238609SV.docx

SV

enlighet med artikel 3 i denna förordning. plattformstjänster, genom att på sitt 
programvarulager som betecknats i 
enlighet med artikel 3 i denna förordning 
som standard tillämpa lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 566
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares tillträde till sitt 
programvarulager som betecknats i 
enlighet med artikel 3 i denna förordning.

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares behandling och 
tillträde till sina centrala 
plattformstjänster, i synnerhet sitt 
programvarulager, sin onlinebaserade 
sökmotor och sin onlinebaserade sociala 
nätverkstjänst som betecknats i enlighet 
med artikel 3 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 567
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares tillträde till sitt 
programvarulager som betecknats i 
enlighet med artikel 3 i denna förordning.

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares tillträde till sina 
centrala plattformstjänster som betecknats 
i enlighet med artikel 3 i denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 568
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) kostnadsfritt förse 
företagsanvändare, eller tredje parter som 
auktoriserats av en företagsanvändare, 
med all nödvändig teknisk information 
som de behöver för att optimera 
samverkan mellan sina produkter eller 
tjänster med grindvaktarnas centrala 
plattformstjänster och säkerställa att de 
har tillgång till samma informationsnivå, 
i samma format och samtidigt som 
grindvaktens egna särskilda produkter 
eller tjänster har tillgång till dem, för att 
kunna samverka med varandra,

Or. en

Ändringsförslag 569
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) kostnadsfritt förse 
företagsanvändare, eller tredje parter som 
auktoriserats av en företagsanvändare, 
med all nödvändig teknisk information 
som de behöver för att optimera 
samverkan mellan sina produkter eller 
tjänster med grindvaktarnas centrala 
plattformstjänster och säkerställa att de 
har tillgång till samma informationsnivå, 
i samma format och samtidigt som 
grindvaktens egna särskilda produkter 
eller tjänster har tillgång till dem, för att 
kunna samverka med varandra,

Or. en
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Ändringsförslag 570
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) säkerställa att dess tjänster, 
inklusive användargränssnitten, är 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning i enlighet med 
artikel 13 i direktiv (EU) 2019/882; den 
ska också säkerställa att 
företagsanvändare som använder sig av 
dess centrala plattformstjänster för att nå 
konsumenter i syfte att erbjuda tjänster 
och produkter som omfattas av 
tillämpningsområdet för direktiv 
(EU) 2019/882 uppfyller kraven i direktiv 
(EU) 2019/882,

Or. en

Ändringsförslag 571
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kb) säkerställa att dess tjänster, 
inklusive användargränssnitten, är 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning i enlighet med 
artikel 13 i direktiv (EU) 2019/882; den 
ska också säkerställa att 
företagsanvändare som använder sig av 
dess centrala plattformstjänster för att nå 
konsumenter i syfte att erbjuda tjänster 
och produkter som omfattas av 
tillämpningsområdet för direktiv 
(EU) 2019/882 uppfyller kraven i 
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direktiv (EU) 2019/882,

Or. en

Ändringsförslag 572
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) tillåta att företagsanvändare 
marknadsför erbjudanden även med olika 
villkor för slutanvändare som förvärvas 
genom den centrala plattformstjänsten 
eller genom andra kanaler, och ingår 
avtal med dessa slutanvändare oberoende 
av om de använder grindvaktens centrala 
plattformstjänster eller inte,

Or. en

Ändringsförslag 573
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) avstå från metoder som hindrar 
möjligheten att säga upp en central 
plattformstjänst, medan abonnemanget 
möjliggörs på ett enkelt sätt; i praktiken 
ska båda processerna vara lika krävande 
för företagsanvändare och slutanvändare,

Or. en

Ändringsförslag 574
Raffaele Fitto
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kb) i god tro verka för utvecklingen av 
branschstandarder, i överensstämmelse 
med konkurrenslagstiftningskraven, för 
att utveckla dataportabilitets- och 
interoperabilitetsprotokoll som uppfyller 
bestämmelserna i förordning 
(EU) 2016/679, bland annat gemensamma 
transaktions-ID och gemensamma 
protokoll för användar-ID,

Or. en

Ändringsförslag 575
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kb) i god tro verka för utvecklingen av 
branschstandarder, i överensstämmelse 
med konkurrenslagstiftningskraven, för 
att utveckla dataportabilitets- och 
interoperabilitetsprotokoll som uppfyller 
bestämmelserna i förordning 
(EU) 2016/679, bland annat gemensamma 
transaktions-ID och gemensamma 
protokoll för användar-ID,

Or. en

Ändringsförslag 576
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

kb) avstå från att använda 
subliminalteknik utan att en person är 
medveten om detta för att väsentligt 
snedvrida en persons beteende på ett sätt 
som kan leda denna person att göra vissa 
val genom psykologisk vinkling,

Or. en

Ändringsförslag 577
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kc) avstå från att 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,

Or. en

Ändringsförslag 578
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kc) tillåta och uppmuntra 
annonstjänster från tredje part att 
samverka med grindvaktens 
reklamtjänster på rimliga villkor och på 
ett obehindrat sätt, inbegripet 
konkurrerande teknik och tjänster, till 
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exempel programmatisk annonsering och 
header bidding,

Or. en

Ändringsförslag 579
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kc) tillåta och uppmuntra 
annonstjänster från tredje part att 
samverka med grindvaktarens 
annonstjänster på rimliga villkor och på 
ett obehindrat sätt, inbegripet 
konkurrerande teknik och tjänster,

Or. en

Ändringsförslag 580
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kd) avstå från att koppla samman och 
paketera särskilda produkter eller 
tjänster, eller om särskilda produkter eller 
tjänster paketeras, se till att produkterna 
också erbjuds separat till 
företagsanvändare på rimliga och icke-
diskriminerande villkor,

Or. en

Ändringsförslag 581
Raffaele Fitto
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kd) avstå från att koppla samman och 
paketera särskilda produkter eller 
tjänster, eller om särskilda produkter eller 
tjänster paketeras, se till att produkterna 
också erbjuds separat till 
företagsanvändare på rimliga och icke-
diskriminerande villkor,

Or. en

Ändringsförslag 582
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kd) avstå från all slags koncentration i 
den mening som avses i artikel 3 i 
förordning (EG) nr 139/2004, såvida inte 
grindvaktaren kan visa att 
koncentrationen främjar konkurrensen 
och konsumentskyddet på ett betydande 
sätt,

Or. en

Ändringsförslag 583
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ke (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ke) tillåta att tredjepartsleverantörer 
av digitala tjänster ges åtkomst till det 
annonsutbud som ägs och kontrolleras av 
grindvakten,
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Or. en

Ändringsförslag 584
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Berörda tredje parter som har ett 
legitimt intresse bör delta i dialogen om 
regleringsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 585
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ska 
data som inte är allmänt tillgängliga 
omfatta alla aggregerade och icke-
aggregerade data som tagits fram av 
företagsanvändare och som kan härledas 
från eller samlas in genom 
företagsanvändares eller deras kunders 
kommersiella verksamhet på 
grindvakternas centrala plattformstjänst.

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ska 
data som inte är allmänt tillgängliga 
omfatta alla aggregerade och icke-
aggregerade data som tagits fram av 
företagsanvändare och som kan härledas 
från eller samlas in genom 
företagsanvändares eller deras kunders 
kommersiella verksamhet på 
grindvakternas centrala plattformstjänst. 
Kommissionen ska offentliggöra de 
tekniska specifikationerna för enskilda 
grindvakter, utan att det påverkar 
affärshemligheter.

Or. en

Ändringsförslag 586
Ondřej Kovařík
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ska 
data som inte är allmänt tillgängliga 
omfatta alla aggregerade och icke-
aggregerade data som tagits fram av 
företagsanvändare och som kan härledas 
från eller samlas in genom 
företagsanvändares eller deras kunders 
kommersiella verksamhet på 
grindvakternas centrala plattformstjänst.

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ska 
data som inte är allmänt tillgängliga 
omfatta alla aggregerade och icke-
aggregerade data som tillhandahålls av 
eller observeras hos företagsanvändare 
eller slutanvändare genom den 
kommersiella verksamheten på 
grindvakternas centrala plattformstjänst.

Or. en


