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Ändringsförslag 587
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten. Grindvakten ska se till att 
dessa åtgärder genomförs i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG och med lagstiftningen om 
cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet.

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs fullt ut ska vara effektiva 
när det gäller att uppnå målet med den 
berörda skyldigheten. Grindvakten ska 
vara ansvarig för och kunna uppvisa full 
efterlevnad av dessa skyldigheter 
(”ansvarsskyldighet”). Bevisbördan för 
effektiviteten vilar på grindvakten. 
Grindvakten ska visa vilka åtgärder som 
har vidtagits för att uppfylla dessa 
skyldigheter. Grindvakten ska se till att 
dessa åtgärder genomförs i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG och med lagstiftningen om 
cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 11 om åtgärder mot kringgående.

Ändringsförslag 588
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten. Grindvakten ska se till att 

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten. Grindvakten ska se till att 
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dessa åtgärder genomförs i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG och med lagstiftningen om 
cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet.

dessa åtgärder genomförs i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG och med lagstiftningen om 
cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet. I genomförandet av 
dessa åtgärder måste grindvakten vidta 
skäliga, proportionella och tillräckligt 
motiverade åtgärder för att säkerställa 
tjänstens integritet, användarsäkerheten 
och de centrala funktionerna hos sina 
centrala plattformstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 589
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten. Grindvakten ska se till att 
dessa åtgärder genomförs i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG och med lagstiftningen om 
cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet.

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten och målen i denna 
förordning, närmare bestämt att skydda 
öppenheten och rättvisan för såväl 
företagsanvändarna som slutanvändarna. 
Grindvakten ska se till att dessa åtgärder 
genomförs i enlighet med förordning (EU) 
2016/679 och direktiv 2002/58/EG och 
förordning XX om en inre marknad för 
digitala tjänster samt med lagstiftningen 
om cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 590
Frances Fitzgerald
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten. Grindvakten ska se till att 
dessa åtgärder genomförs i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG och med lagstiftningen om 
cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet.

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten och målen i denna 
förordning, närmare bestämt att skydda 
öppenheten och rättvisan för såväl 
företagsanvändarna som slutanvändarna. 
Grindvakten ska se till att dessa åtgärder 
genomförs i enlighet med förordning (EU) 
2016/679 och direktiv 2002/58/EG och 
med lagstiftningen om cybersäkerhet, 
konsumentskydd och produktsäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 591
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten. Grindvakten ska se till att 
dessa åtgärder genomförs i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG och med lagstiftningen om 
cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet.

1. Grindvakten ska se till att de 
åtgärder som genomförs för att uppfylla 
artiklarna 5 och 6 genomförs i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679 och 
direktiv 2002/58/EG och med 
lagstiftningen om cybersäkerhet, 
konsumentskydd och produktsäkerhet.

Or. en
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Ändringsförslag 592
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten. Grindvakten ska se till att 
dessa åtgärder genomförs i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG och med lagstiftningen om 
cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet.

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara proportionella och 
effektiva när det gäller att uppnå målet med 
den berörda skyldigheten. Grindvakten ska 
se till att dessa åtgärder genomförs i 
enlighet med förordning (EU) 2016/679, 
direktiv 2002/58/EG och förordning XX 
om en inre marknad för digitala tjänster 
samt med lagstiftningen om cybersäkerhet, 
konsumentskydd och produktsäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 593
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten. Grindvakten ska se till att 
dessa åtgärder genomförs i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG och med lagstiftningen om 
cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet.

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten. Grindvakten ska underrätta 
kommissionen om dessa åtgärder och se 
till att de genomförs i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG och med lagstiftningen om 
cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet.

Or. en
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Ändringsförslag 594
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Samtidigt som de uppfyller 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 ska 
grindvakterna inte vara förhindrade att 
vidta strikt nödvändiga och proportionella 
åtgärder för att garantera integriteten, 
säkerheten och tryggheten för sina 
centrala plattformstjänster för att skydda 
slutanvändarna och företagsanvändarna. 
Sådana tjänster ska endast vara tillåtna 
om de tillämpas på tjänsterna som helhet i 
syfte att skydda alla slutanvändare och 
företagsanvändare.

Or. en

Ändringsförslag 595
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, ska den inleda 
förfaranden i enlighet med artikel 18, där 
den genom beslut, efter en dialog om 
regleringsfrågor för att underlätta 
grindvaktens efterlevnad och påskynda 
genomförandet av denna förordning, får 
ange vilka åtgärder den berörda 
grindvakten ska vidta. Kommissionen ska 
anta ett sådant beslut inom sex månader 
från det att förfarandet enligt artikel 18 har 
inletts.
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Under dialogen om regleringsfrågor som 
föreskrivs i denna punkt får grindvakten 
lämna ett motiverat yttrande för att 
förklara särskilt varför de åtgärder som 
den har för avsikt att genomföra eller har 
genomfört ska vara effektiva för att uppnå 
målen i denna förordning enligt punkt 1 
och den relevanta skyldigheten, samt 
skyldigheterna i artikel 7.5 och i 
förekommande fall artikel 7.6.

Or. en

Ändringsförslag 596
Billy Kelleher

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, ska den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta, efter en dialog om regleringsfrågor 
för att underlätta efterlevnaden, efter en 
dialog om regleringsfrågor med 
grindvakten. Kommissionen ska anta ett 
sådant beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

Or. en

Ändringsförslag 597
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, ska den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts. 
Beslutet ska vara offentligt.

Or. en

Ändringsförslag 598
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom tre månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts och 
offentliggöra beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 599
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, ska den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

Or. en

Ändringsförslag 600
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom tre månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

Or. en

Ändringsförslag 601
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen konstaterar att 2. Om kommissionen konstaterar att 
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de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

de åtgärder som grindvakten har 
genomfört enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

Or. en

Ändringsförslag 602
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I händelse av ett klagomål från en 
tänkt förmånstagare av någon av de 
skyldigheter som föreskrivs i artikel 6 som 
hävdar bristande effektiv efterlevnad, 
enligt definition i punkt 2, ska 
kommissionen, efter samråd med en 
nämnd för klagomålshantering, bestående 
av företrädare från behöriga 
medlemsstatsmyndigheter, utfärda ett 
bindande beslut med angivande av de 
åtgärder som den berörda grindvakten ska 
genomföra. Beslutet ska utfärdas inom 
fyra månader efter klagomålet. I detta 
förfarande ska kommissionen
a) inrätta förfaranden för att inrätta och 
driva förfarandena för 
klagomålshantering inför nämnder för 
klagomålshantering, bestående av 
företrädare från behöriga 
medlemsstatsmyndigheter, i enlighet med 
de befogenheter som föreskrivs i artikel 
36.
b) begära att alla parter i förfarandet för 
klagomålshantering samarbetar fullt ut 
med kommissionen i förfaranden som 
utvecklas under de befogenheter som 
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föreskrivs i artikel 36.
c) göra det beslut som antas enligt denna 
punkt tillgängligt för allmänheten, med 
beaktande av kraven när det gäller 
affärshemligheter, och tillhandahålla 
parterna en fullständig redogörelse för de 
skäl som beslutet är baserat på.

Or. en

Ändringsförslag 603
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkt 2 i denna artikel ska inte 
påverka kommissionens befogenheter 
enligt artiklarna 25, 26 och 27.

3. Punkt 2 i denna artikel ska inte 
påverka kommissionens befogenheter 
enligt artiklarna 25, 26 och 27. Vid ett 
beslut om bristande efterlevnad enligt 
artikel 25 som leder till böter och 
påföljder enligt artikel 26 ska det 
presumeras att tidsperioden för bristande 
efterlevnad börjar när den tidsfrist som 
fastställs enligt artikel 3.8 löper ut.

Or. en

Ändringsförslag 604
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om kommissionen har för avsikt 
att anta en specificering av beslutet enligt 
punkt 2 ska den offentliggöra en 
kortfattad sammanfattning av de åtgärder 
som grindvakten förväntas vidta för att 
säkerställa effektivt fullgörande av 
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skyldigheterna i denna förordning. 
Kommissionen ska uppmana intresserade 
tredje parter att lämna synpunkter inom 
en tidsfrist som kommissionen fastställer i 
sitt offentliggörande. Offentliggörandet 
ska beakta företagens berättigade intresse 
av att deras affärshemligheter skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 605
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom tre månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten.

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela 
grindvakten sina preliminära resultat inom 
tre månader från det att förfarandet 
inleddes. I de preliminära resultaten ska 
kommissionen förklara vilka åtgärder den 
överväger att vidta eller anser att den 
berörda leverantören av centrala 
plattformstjänster bör vidta för att på ett 
verkningsfullt sätt vidta åtgärder med 
anledning av de preliminära resultaten. 
Kommissionen får samråda med 
intresserade tredje parter som uppvisar ett 
tillräckligt intresse vid upprättandet av de 
preliminära resultaten. De preliminära 
resultaten ska vara offentliga.

Or. en

Ändringsförslag 606
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom tre månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten.

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela 
grindvakten sina preliminära resultat inom 
tre månader från det att förfarandet 
inleddes. I de preliminära resultaten ska 
kommissionen förklara vilka åtgärder den 
överväger att vidta eller anser att den 
berörda leverantören av centrala 
plattformstjänster bör vidta för att på ett 
verkningsfullt sätt vidta åtgärder med 
anledning av de preliminära resultaten. 
Kommissionen får samråda med 
intresserade tredje parter som uppvisar ett 
tillräckligt intresse vid upprättandet av de 
preliminära resultaten. De preliminära 
resultaten ska vara offentliga.

Or. en

Ändringsförslag 607
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom tre månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten.

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom tre månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten, med beaktande av 
de frågor som diskuteras under dialogen 
om regleringsfrågor.

Or. en
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Ändringsförslag 608
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom tre månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten.

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom tre månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten, med beaktande av 
de frågor som diskuteras under dialogen 
om regleringsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 609
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom tre månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten.

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom två månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten.

Or. en
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Ändringsförslag 610
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom tre månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten.

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom sex veckor från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten.

Or. en

Ändringsförslag 611
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När kommissionen fastställer 
åtgärderna enligt punkt 2 ska den se till att 
åtgärderna är effektiva när det gäller att 
uppnå målen för den relevanta 
skyldigheten och står i proportion till de 
särskilda omständigheter som gäller för 
grindvakten och den berörda tjänsten.

5. När kommissionen fastställer 
åtgärderna enligt punkt 2 ska den se till att 
åtgärderna är effektiva när det gäller att 
uppnå målen för den relevanta 
skyldigheten som gäller för grindvakten 
och den berörda tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 612
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Vid specifikationen av 
skyldigheterna enligt artikel 6.1 f ska 
kommissionen i samarbete med 
grindvakten, företagsanvändarna och 
användarrepresentanter definiera de 
öppna tekniker, standarder och protokoll, 
inbegripet det tekniska gränssnittet 
(gränssnitt för tillämpningsprogram), som 
gör att slutanvändare av konkurrerande 
programvara och tjänster och 
företagsanvändare kan docka mot 
grindvaktens centrala tjänst och samverka 
med den. Behandling av personuppgifter 
av grindvakten bör uppfylla förordning 
(EU) 2016/679, särskilt artiklarna 6.1 a 
och 5.1 c. Interoperabilitetsskyldigheterna 
ska inte begränsa, hindra eller fördröja 
förmedlares förmåga att ta itu med 
sårbarhet för att uppfylla en skyldighet 
enligt artikel 18 i [direktivet om säkerhet i 
nätverks- och informationssystem] eller 
artikel 32.1 c i förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 613
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt 

utgår
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får med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra 
eller har genomfört är effektiva när det 
gäller att uppnå syftet med den aktuella 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder.

Or. en

Ändringsförslag 614
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt får 
med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller 
att uppnå syftet med den aktuella 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder.

7. För att säkerställa ändamålsenlig 
efterlevnad av de skyldigheter som 
föreskrivs i denna förordning får en 
grindvakt, inom en månad efter sitt 
effektiva utnämnande, begära att 
kommissionen avgör om de åtgärder som 
grindvakten avser att genomföra är 
effektiva när det gäller att uppnå syftet med 
den relevanta skyldigheten under de 
specifika omständigheter som råder. En 
grindvakt får med sin begäran lämna en 
motiverad skrivelse för att särskilt förklara 
varför de åtgärder som den avser att 
genomföra är effektiva när det gäller att 
uppnå den aktuella skyldigheten under de 
specifika omständigheter som råder. Vid 
förberedelsen av sin ståndpunkt efter 
denna begäran från grindvakten får 
kommissionen samråda med tredje parter 
såsom företagsanvändare och 
konkurrenter, 
civilsamhällesorganisationer, nationella 
behöriga myndigheter och andra som 
kommissionen anser är relevanta för 
respektive centrala plattformstjänster som 
avses i grindvaktens begäran. 
Kommissionen får precisera de åtgärder 
som den berörda grindvakten ska 
genomföra och lämna in sin slutgiltiga 
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ståndpunkt inom tre månader efter att den 
har godtagit grindvaktens begäran. Såsom 
föreskrivs i artikel 3.8 ska grindvakten 
uppfylla skyldigheterna i artiklarna 5 och 
6 inom fyra månader efter att det 
förfarande som beskrivs i denna artikel 
har slutförts.

Or. en

Ändringsförslag 615
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt får 
med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella skyldigheten 
under de specifika omständigheter som 
råder.

7. En grindvakt får, inom den tidsfrist 
för genomförande som anges i artikel 3.8, 
begära att ett förfarande inleds enligt 
artikel 18 för att kommissionen ska kunna 
avgöra om de åtgärder som grindvakten 
avser att genomföra eller har genomfört 
enligt artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt får 
med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella skyldigheten 
under de specifika omständigheter som 
råder. Kommissionen ska anta sitt beslut 
inom sex månader från det att förfarandet 
enligt artikel 18 inleddes.

Or. en

Ändringsförslag 616
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt får 
med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella skyldigheten 
under de specifika omständigheter som 
råder.

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt får 
med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella skyldigheten 
under de specifika omständigheter som 
råder. En grindvakt ska fortsätta att 
uppfylla alla relevanta skyldigheter under 
förfarandet enligt artikel 18.

Or. en

Ändringsförslag 617
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt får 
med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella skyldigheten 

7. En grindvakt får, inom den tidsfrist 
som anges i artikel 3.8, begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt får 
med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
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under de specifika omständigheter som 
råder.

uppnå syftet med den aktuella skyldigheten 
under de specifika omständigheter som 
råder.

Or. en

Ändringsförslag 618
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt får 
med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella skyldigheten 
under de specifika omständigheter som 
råder.

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är proportionella och effektiva 
när det gäller att uppnå syftet med den 
relevanta skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt får 
med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är proportionella och 
effektiva när det gäller att uppnå syftet med 
den aktuella skyldigheten under de 
specifika omständigheter som råder.

Or. en

Ändringsförslag 619
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. De befogenheter som beviljas 
kommissionen enligt denna artikel 
påverkar inte de nationella domstolarnas 
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behörighet att säkerställa efterlevnad av 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 i 
rättsliga förfaranden mellan grindvakter, 
företag och slutanvändare, inbegripet i 
förfaranden för kollektiv prövning.

Or. en

Ändringsförslag 620
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
En grindvakt ska informera 
kommissionen och de behöriga nationella 
myndigheterna om ändringar som den 
avser att göra i sina centrala 
plattformstjänster vilka rör 
bestämmelserna i artiklarna 5 och 6. Efter 
en dialog med den berörda grindvakten 
och samråd med berörda tredje parter får 
kommissionen vidta sådana åtgärder som 
den finner lämpliga, inbegripet 
övervakning av genomförandet av den 
planerade ändringen, utfärdande av icke-
bindande riktlinjer eller utfärdande av 
bindande åtgärder som den berörda 
grindvakten alltid ska vara skyldig att 
följa. Denna dialog ska inte påverka 
några verkställighetsåtgärder som vidtas 
med de befogenheter som föreskrivs i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 621
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Tillfälligt upphävande

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4, om 
grindvakten visar att fullgörandet av 
denna särskilda skyldighet, på grund av 
exceptionella omständigheter som ligger 
utanför grindvaktens kontroll, skulle 
äventyra den ekonomiska lönsamheten 
för grindvaktens verksamhet i unionen, 
och endast i den utsträckning som krävs 
för att hantera detta hot mot lönsamheten. 
Kommissionen ska sträva efter att anta 
beslutet om ett tillfälligt upphävande utan 
dröjsmål och senast tre månader efter 
mottagandet av en fullständig motiverad 
begäran.
2. Om det tillfälliga upphävandet beviljas i 
enlighet med punkt 1 ska kommissionen 
se över sitt beslut om tillfälligt 
upphävande varje år. Efter en sådan 
översyn ska kommissionen antingen häva 
det tillfälliga upphävandet eller besluta att 
villkoren i punkt 1 fortfarande är 
uppfyllda.
3. Kommissionen får på motiverad 
begäran av en grindvakt tillfälligt 
upphäva tillämpningen av den relevanta 
skyldigheten till en eller flera enskilda 
centrala plattformstjänster redan före 
beslutet enligt punkt 1.
Vid bedömningen av begäran ska 
kommissionen särskilt beakta vilken 
effekt efterlevnaden av den särskilda 
skyldigheten har på den ekonomiska 
lönsamheten för grindvaktens verksamhet 
i unionen samt på tredje parter. Det 
tillfälliga upphävandet får förenas med 
villkor och skyldigheter som ska 
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fastställas av kommissionen för att 
säkerställa en rättvis balans mellan dessa 
intressen och målen för denna 
förordning. En sådan begäran får göras 
och beviljas när som helst i avvaktan på 
kommissionens bedömning enligt punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 622
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen, och endast i den 
utsträckning som krävs för att hantera detta 
hot mot lönsamheten. Kommissionen ska 
sträva efter att anta beslutet om ett 
tillfälligt upphävande utan dröjsmål och 
senast tre månader efter mottagandet av en 
fullständig motiverad begäran.

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att

a) det är tekniskt omöjligt att uppfylla 
dessa skyldigheter,
b) avvikelser från dessa skyldigheter är 
objektivt motiverade för att säkerställa 
grindvaktens centrala plattformstjänsters 
integritet och säkerhet,
c) en avvikelse från dessa skyldigheter är 
nödvändig för att säkerställa datasäkerhet 
och efterlevnad av reglerna om integritet 
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och dataskydd och
d) fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen, och endast i den 
utsträckning som krävs för att hantera detta 
hot mot lönsamheten.

Kommissionen ska sträva efter att anta 
beslutet om ett tillfälligt upphävande utan 
dröjsmål och senast tre månader efter 
mottagandet av en fullständig motiverad 
begäran.

Or. en

Ändringsförslag 623
Billy Kelleher

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen, och endast i den 
utsträckning som krävs för att hantera detta 
hot mot lönsamheten. Kommissionen ska 
sträva efter att anta beslutet om ett 
tillfälligt upphävande utan dröjsmål och 
senast tre månader efter mottagandet av en 
fullständig motiverad begäran.

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet,
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a) på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen,

b) skulle orsaka betydande försämring av 
de tjänster som erbjuds till skada för 
användarna eller äventyra åtgärder av 
grindvakten som främst är utformade för 
att garantera användarsäkerhet och 
dataskydd eller
c) inte är tekniskt genomförbar.
Upphävandet ska endast beviljas i den 
utsträckning som krävs för att hantera de 
orsaker som anges i punkterna a–c. 
Kommissionen ska sträva efter att anta 
beslutet om ett tillfälligt upphävande utan 
dröjsmål och senast tre månader efter 
mottagandet av en fullständig motiverad 
begäran.

Or. en

Ändringsförslag 624
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
ekonomiska lönsamheten för 
grindvaktens verksamhet i unionen, och 
endast i den utsträckning som krävs för 

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 eller åtgärder som hör 
samman med artikel 7.2 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att
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att hantera detta hot mot lönsamheten. 
Kommissionen ska sträva efter att anta 
beslutet om ett tillfälligt upphävande utan 
dröjsmål och senast tre månader efter 
mottagandet av en fullständig motiverad 
begäran.

a) det är tekniskt omöjligt att fullgöra en 
specifik skyldighet eller åtgärd,
b) en avvikelse från dessa skyldigheter är 
objektivt motiverad för att säkerställa 
integriteten och säkerheten för 
grindvaktens maskinvara, operativsystem 
eller den specifika tjänstens egna 
kommersiella lönsamhet,
c) en avvikelse från dessa skyldigheter är 
nödvändig för att säkerställa 
användarsäkerhet, dataskydd eller 
efterlevnad av relevant EU-lagstiftning.
Den samlade effekten av skyldigheterna 
ska också beaktas vid bedömningen av 
behovet av att helt eller delvis upphäva 
skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 625
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
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ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen, och endast i den 
utsträckning som krävs för att hantera detta 
hot mot lönsamheten. Kommissionen ska 
sträva efter att anta beslutet om ett 
tillfälligt upphävande utan dröjsmål och 
senast tre månader efter mottagandet av en 
fullständig motiverad begäran.

ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen, och endast i den 
utsträckning som krävs för att hantera detta 
hot mot lönsamheten. Kommissionen ska 
sträva efter att anta beslutet om ett 
tillfälligt upphävande utan dröjsmål och 
senast tre månader efter mottagandet av en 
fullständig motiverad begäran. Beslutet om 
ett tillfälligt upphävande ska åtföljas av 
en motivering i vilken skälen till det 
tillfälliga upphävandet beskrivs i detalj.

Or. en

Ändringsförslag 626
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen, och endast i den 
utsträckning som krävs för att hantera detta 
hot mot lönsamheten. Kommissionen ska 
sträva efter att anta beslutet om ett 
tillfälligt upphävande utan dröjsmål och 
senast tre månader efter mottagandet av en 
fullständig motiverad begäran.

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen, och endast i den 
utsträckning som krävs för att hantera detta 
hot mot lönsamheten. Kommissionen ska 
sträva efter att anta beslutet om ett 
tillfälligt upphävande utan dröjsmål och 
senast tre månader efter mottagandet av en 
fullständig motiverad begäran, och beslutet 
ska åtföljas av en motivering i vilken 
skälen till det tillfälliga upphävandet 
förklaras.

Or. en
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Ändringsförslag 627
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid bedömningen av begäran ska 
kommissionen särskilt beakta vilken effekt 
efterlevnaden av den särskilda 
skyldigheten har på den ekonomiska 
lönsamheten för grindvaktens verksamhet 
i unionen samt på tredje parter. Det 
tillfälliga upphävandet får förenas med 
villkor och skyldigheter som ska fastställas 
av kommissionen för att säkerställa en 
rättvis balans mellan dessa intressen och 
målen för denna förordning. En sådan 
begäran får göras och beviljas när som 
helst i avvaktan på kommissionens 
bedömning enligt punkt 1.

Vid bedömningen av begäran ska 
kommissionen särskilt beakta vilken effekt 
efterlevnaden av den särskilda 
skyldigheten har på den ekonomiska 
lönsamheten för villkoren i punkt 1 och 
påverkan på tredje parter, däribland 
mindre företagsanvändare och 
slutanvändare. Det tillfälliga upphävandet 
får förenas med villkor och skyldigheter 
som ska fastställas av kommissionen för att 
säkerställa en rättvis balans mellan dessa 
intressen och målen för denna förordning. 
En sådan begäran får göras och beviljas när 
som helst i avvaktan på kommissionens 
bedömning enligt punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 628
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid bedömningen av begäran ska 
kommissionen särskilt beakta vilken effekt 
efterlevnaden av den särskilda 
skyldigheten har på den ekonomiska 
lönsamheten för grindvaktens verksamhet 
i unionen samt på tredje parter. Det 
tillfälliga upphävandet får förenas med 
villkor och skyldigheter som ska fastställas 
av kommissionen för att säkerställa en 
rättvis balans mellan dessa intressen och 
målen för denna förordning. En sådan 

Vid bedömningen av begäran ska 
kommissionen beakta villkoren i punkt 1 i 
denna artikel och vilken effekt 
efterlevnaden av den särskilda 
skyldigheten har på tredje parter. Det 
tillfälliga upphävandet får förenas med 
villkor och skyldigheter som ska fastställas 
av kommissionen för att säkerställa en 
rättvis balans mellan dessa intressen och 
målen för denna förordning. En sådan 
begäran får göras och beviljas när som 
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begäran får göras och beviljas när som 
helst i avvaktan på kommissionens 
bedömning enligt punkt 1.

helst i avvaktan på kommissionens 
bedömning enligt punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 629
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av en grindvakt eller på eget 
initiativ, genom beslut som antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4, helt eller delvis befria den 
grindvakten från en särskild skyldighet 
enligt artiklarna 5 och 6 med avseende på 
en enskild central plattformstjänst som 
identifierats i enlighet med artikel 3.7, om 
ett sådant undantag är motiverat av de skäl 
som anges i punkt 2 i den här artikeln. 
Kommissionen ska anta beslutet om 
undantag senast tre månader efter att ha 
mottagit en fullständig motiverad begäran.

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av en grindvakt eller på eget 
initiativ, genom beslut som antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4, helt eller delvis befria den 
grindvakten från en särskild skyldighet 
enligt artiklarna 5 och 6 med avseende på 
en enskild central plattformstjänst som 
identifierats i enlighet med artikel 3.7, om 
ett sådant undantag är motiverat av de skäl 
som anges i punkt 2 i den här artikeln. 
Kommissionen ska anta beslutet om 
undantag senast tre månader efter att ha 
mottagit en fullständig motiverad begäran. 
Beslutet om undantag ska åtföljas av en 
motivering i vilken skälen till undantaget 
beskrivs i detalj.

Or. en

Ändringsförslag 630
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av en grindvakt eller på eget 
initiativ, genom beslut som antas i enlighet 

1. Kommissionen får på eget initiativ 
genom beslut som antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
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med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4, helt eller delvis befria den 
grindvakten från en särskild skyldighet 
enligt artiklarna 5 och 6 med avseende på 
en enskild central plattformstjänst som 
identifierats i enlighet med artikel 3.7, om 
ett sådant undantag är motiverat av de skäl 
som anges i punkt 2 i den här artikeln. 
Kommissionen ska anta beslutet om 
undantag senast tre månader efter att ha 
mottagit en fullständig motiverad begäran.

32.4, helt eller delvis befria den 
grindvakten från en särskild skyldighet 
enligt artiklarna 5 och 6 med avseende på 
en enskild central plattformstjänst som 
identifierats i enlighet med artikel 3.7, om 
ett sådant undantag är motiverat av de skäl 
som anges i punkt 2 i den här artikeln. 
Kommissionen ska anta beslutet om 
undantag senast tre månader efter att ha 
mottagit en fullständig motiverad begäran.

Or. en

Ändringsförslag 631
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett undantag enligt punkt 1 får 
beviljas endast på grund av

2. Ett undantag enligt punkt 1 får 
beviljas av hänsyn till allmänintresset, 
inbegripet

Or. en

Ändringsförslag 632
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) allmän moral, utgår

Or. en

Ändringsförslag 633
Frances Fitzgerald
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett undantag enligt punkt 1 får 
också beviljas för att grindvakten ska 
kunna
a) säkerställa datasäkerhet,
b) skydda företagshemligheter, eller
c) uppnå överensstämmelse med annan 
EU-lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 634
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får på motiverad 
begäran av en grindvakt eller på eget 
initiativ tillfälligt upphäva tillämpningen 
av den relevanta skyldigheten på en eller 
flera enskilda centrala plattformstjänster 
redan före beslutet enligt punkt 1.

utgår

Vid bedömningen av begäran ska 
kommissionen särskilt beakta effekterna 
av fullgörandet av den särskilda 
skyldigheten på de grunder som anges i 
punkt 2 samt effekterna på den berörda 
grindvakten och på tredje parter. Det 
tillfälliga upphävandet får förenas med 
villkor och skyldigheter som ska 
fastställas av kommissionen för att 
säkerställa en rimlig balans mellan de 
mål som eftersträvas med skälen i punkt 2 
och syftena med denna förordning. En 
sådan begäran får göras och beviljas när 
som helst i avvaktan på kommissionens 
bedömning enligt punkt 1.
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Or. en

Ändringsförslag 635
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Uppdatering av grindvakternas 

skyldigheter
1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 34 för att uppdatera de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 om den, på grundval av en 
marknadsundersökning enligt artikel 17, 
har fastställt att det finns ett behov av nya 
skyldigheter för att åtgärda metoder som 
begränsar centrala plattformstjänsters 
öppenhet eller som är otillbörliga på 
samma sätt som de metoder som omfattas 
av skyldigheterna i artiklarna 5 och 6.
2. En metod i den mening som avses i 
punkt 1 ska anses vara otillbörlig eller 
begränsa centrala plattformstjänsters 
öppenhet om
a) det råder obalans i fråga om rättigheter 
och skyldigheter för företagsanvändare, 
och grindvakten erhåller en förmån från 
företagsanvändare som inte står i 
proportion till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändare, eller
b) marknadernas öppenhet försvagas till 
följd av att grindvakter tillämpar sådana 
metoder.

Or. en

Motivering

Grindvakternas skyldigheter bör definieras av den europeiska lagstiftaren.
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Ändringsförslag 636
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 34 för att uppdatera de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6 om den, 
på grundval av en marknadsundersökning 
enligt artikel 17, har fastställt att det finns 
ett behov av nya skyldigheter för att 
åtgärda metoder som begränsar centrala 
plattformstjänsters öppenhet eller som är 
otillbörliga på samma sätt som de metoder 
som omfattas av skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6.

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 34 för att uppdatera de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6 om den, 
av hänsyn till allmänintresset eller på 
grundval av en marknadsundersökning 
enligt artikel 17, har fastställt att det finns 
ett behov av nya skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 637
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 34 för att uppdatera de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6 om den, 
på grundval av en marknadsundersökning 
enligt artikel 17, har fastställt att det finns 
ett behov av nya skyldigheter för att 
åtgärda metoder som begränsar centrala 
plattformstjänsters öppenhet eller som är 
otillbörliga på samma sätt som de metoder 
som omfattas av skyldigheterna i artiklarna 
5 och 6.

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 34 för att uppdatera eller anpassa 
de skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 om den, på grundval av en 
marknadsundersökning enligt artikel 17, 
har fastställt att det finns ett behov av nya 
skyldigheter för att åtgärda metoder som 
begränsar centrala plattformstjänsters 
öppenhet eller som är otillbörliga på 
samma sätt som de metoder som omfattas 
av skyldigheterna i artiklarna 5 och 6.
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Or. en

Ändringsförslag 638
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En metod i den mening som avses i 
punkt 1 ska anses vara otillbörlig eller 
begränsa centrala plattformstjänsters 
öppenhet om

utgår

a) det råder obalans i fråga om rättigheter 
och skyldigheter för företagsanvändare, 
och grindvakten erhåller en förmån från 
företagsanvändare som inte står i 
proportion till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändare, eller
b) marknadernas öppenhet försvagas till 
följd av att grindvakter tillämpar sådana 
metoder.

Or. en

Ändringsförslag 639
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare, och grindvakten 
erhåller en förmån från företagsanvändare 
som inte står i proportion till den tjänst 
som grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändare, eller

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare eller slutanvändare, 
och grindvakten erhåller en förmån från 
företagsanvändare som inte står i 
proportion till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändare, eller 
slutanvändare, eller

Or. en
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Ändringsförslag 640
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare, och grindvakten 
erhåller en förmån från företagsanvändare 
som inte står i proportion till den tjänst 
som grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändare, eller

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare eller slutanvändare, 
och grindvakten erhåller en förmån från 
företagsanvändare som inte står i 
proportion till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändare, eller

Or. en

Ändringsförslag 641
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare, och grindvakten 
erhåller en förmån från företagsanvändare 
som inte står i proportion till den tjänst 
som grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändare, eller

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare och slutanvändare, och 
grindvakten erhåller en förmån som inte 
står i proportion till den tjänst som 
grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändare eller slutanvändare, 
eller

Or. en

Ändringsförslag 642
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare, och grindvakten 
erhåller en förmån från företagsanvändare 
som inte står i proportion till den tjänst 
som grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändare, eller

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
slutanvändare eller företagsanvändare, 
och grindvakten erhåller en förmån från 
företagsanvändare som inte står i 
proportion till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändare, eller

Or. en

Ändringsförslag 643
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av det företag som 
grindvakten tillhör, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art.

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av det företag som 
grindvakten tillhör, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art. Grindvaktens 
handlingar ska särskilt säkerställa 
tillfredsställande transparens, 
driftskompatibilitet (inbegripet rättvis 
användning av och åtkomst till data) och 
likabehandling (exempelvis när 
konkurrensbegränsande självföreträde, 
koppling eller paketförsäljning kan 
uppstå).

Or. en

Ändringsförslag 644
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av det företag som 
grindvakten tillhör, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art.

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala och övriga plattformstjänster 
som betecknats i enlighet med artiklarna 3 
och 2.1.14, men deras genomförande får 
inte undergrävas av något beteende av 
grindvakten eller någon tredje part som 
tillhör samma företag, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art. Grindvaktens 
handlingar ska särskilt säkerställa 
tillfredsställande transparens, 
driftskompatibilitet (inbegripet rättvis 
användning av och åtkomst till data) och 
likabehandling.

Or. en

Ändringsförslag 645
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av det företag som 
grindvakten tillhör, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art.

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt av såväl grindvakten 
själv som de företag den tillhör. 
Skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 är 
visserligen tillämpliga på centrala 
plattformstjänster som betecknats i enlighet 
med artikel 3, men deras genomförande får 
inte undergrävas av något beteende av det 
företag som grindvakten tillhör, de ska inte 
ägna sig åt något beteende, oavsett om 
detta beteende är av avtalsmässig, 
kommersiell, teknisk eller annan art, som 
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kan ha ett likvärdigt syfte eller en 
likvärdig effekt som ett beteende som är 
förbjudet enligt artiklarna 5 och 6.

Or. en

Ändringsförslag 646
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av det företag som 
grindvakten tillhör, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art.

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av det företag som 
grindvakten tillhör, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art, inbegripet 
produktens utformning, struktur, funktion 
eller driftssätt som kan påverka 
användarnas valfrihet och 
handlingsfrihet eller genom avtal med 
grindvaktens affärspartner.

Or. en

Ändringsförslag 647
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
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artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av det företag som 
grindvakten tillhör, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art.

artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av det företag som 
grindvakten tillhör, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art, inbegripet av 
någon form av beteendetekniker och 
gränssnittsdesign som skulle undergräva 
ändamålsenligheten för artiklarna 5 och 
6.

Or. en

Ändringsförslag 648
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter när 
så är lämpligt. Grindvakten får inte göra 
det mer betungande för företagsanvändaren 
att få detta samtycke än att få samtycke för 
sina egna tjänster.

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter när 
så är lämpligt. Grindvakten får inte göra 
det mer betungande för företagsanvändaren 
att få detta samtycke än att få samtycke för 
sina egna tjänster, inbegripet produktens 
design, struktur, funktion eller driftssätt 
som kan påverka användarens valfrihet 
och handlingsfrihet eller genom avtal med 
grindvaktens affärspartner.



AM\1238611SV.docx 41/130 PE696.540v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 649
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter när 
så är lämpligt. Grindvakten får inte göra 
det mer betungande för företagsanvändaren 
att få detta samtycke än att få samtycke för 
sina egna tjänster.

2. Om samtycke till insamling, 
behandling och delning av personuppgifter 
krävs för att säkerställa efterlevnad av 
denna förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter. 
Grindvakten får inte göra det mer 
betungande för företagsanvändaren att få 
detta samtycke än att få samtycke för sina 
egna tjänster, och ska erbjuda användarna 
en valmöjlighet på ett neutralt sätt, genom 
att skydda företagsanvändarnas eller 
slutanvändarnas självständiga 
beslutsfattande genom 
användargränssnittets utformning, 
funktion eller drift.

Or. en

Ändringsförslag 650
Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter när 
så är lämpligt. Grindvakten får inte göra 
det mer betungande för företagsanvändaren 
att få detta samtycke än att få samtycke för 
sina egna tjänster.

2. Om samtycke till insamling, 
behandling eller delning av 
personuppgifter krävs för att säkerställa 
efterlevnad av denna förordning, ska en 
grindvakt vidta nödvändiga åtgärder för att 
antingen göra det möjligt för 
företagsanvändare att direkt få det 
samtycke till behandling och hämtning av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller, om samtycke inte 
erhållits, för att följa unionens regler och 
principer för dataskydd och integritet på 
andra sätt, bland annat genom att förse 
företagsanvändare med vederbörligen 
anonymiserade uppgifter. Grindvakten får 
inte göra det mer betungande för 
företagsanvändaren att få detta samtycke 
än att få samtycke för sina egna tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 651
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter när 
så är lämpligt. Grindvakten får inte göra 

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, och för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter när 
så är lämpligt. Grindvakten får inte göra 
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det mer betungande för företagsanvändaren 
att få detta samtycke än att få samtycke för 
sina egna tjänster.

det mer betungande för företagsanvändaren 
att få detta samtycke än att få samtycke för 
sina egna tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 652
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter när 
så är lämpligt. Grindvakten får inte göra 
det mer betungande för företagsanvändaren 
att få detta samtycke än att få samtycke för 
sina egna tjänster.

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter. 
Grindvakten får inte göra det mer 
betungande för företagsanvändaren att få 
detta samtycke än att få samtycke för sina 
egna tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 653
Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Grindvakten ska varken göra det 
mindre betungande eller skapa starkare 
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incitament att ta tillbaka detta samtycke 
för företagsanvändaren än för sina egna 
tjänster. När en slutanvändare inte har 
beviljat eller har återtagit samtycket för 
insamling och behandling av 
personuppgifter som behövs för att 
säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning får en grindvakt inte själv 
behandla dessa uppgifter i något annat 
syfte än för tillhandahållandet av den 
centrala plattformstjänst för vilken 
uppgifterna tillhandahölls av 
slutanvändaren.

Or. en

Ändringsförslag 654
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller göra det orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter eller val.

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller göra det orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter eller val. Grindvakten ska inte 
undergräva eller hindra konsumenternas 
handlingsfrihet, beslut eller 
valmöjligheter genom onlinegränssnittets 
struktur, funktion eller driftssätt, eller 
någon del av det när dessa konsumenter 
utövar dessa rättigheter eller gör specifika 
val.

Or. en

Ändringsförslag 655
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller göra det orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter eller val.

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller göra det orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter eller val, inbegripet genom 
användning av så kallade mörka mönster 
(dark patterns) eller manipulativa 
strukturer för val.

Or. en

Ändringsförslag 656
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller göra det orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter eller val.

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller hindra eller göra utövandet av dessa 
rättigheter eller val diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 657
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)



PE696.540v01-00 46/130 AM\1238611SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En grindvakt får inte hindra eller 
avråda slutanvändare från att gå över till 
programvaruapplikationer och tjänster 
eller direkt eller indirekt kringgå någon 
av skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 
eller använda manipulativa strukturer för 
val.

Or. en

Ändringsförslag 658
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. En databasproducents rätt enligt 
artikel 7.1 i direktiv 96/9/EG får inte 
utövas av en grindvakt på ett sådant sätt 
att det förhindrar vidareutnyttjande av 
data eller begränsar vidareutnyttjandet i 
högre grad än vad som anges i den här 
förordningen.

Or. en

Motivering

En grindvakt kan åberopa sui generis-databasrättigheten enligt artikel 7 i direktiv 96/9/EG 
för att undandra sig vissa av skyldigheterna enligt rättsakten om digitala marknader. För att 
så inte ska ske, bör det tydligt anges att denna rättighet inte ska utövas på ett sådant sätt att 
det förhindrar vidareutnyttjande av data eller begränsar vidareutnyttjandet i högre grad än 
vad som anges i rättsakten om digitala marknader.

Ändringsförslag 659
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldighet att informera om 
koncentrationer

Förhandsanmälan av planerade 
koncentrationer

Or. en

Ändringsförslag 660
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12 Skyldighet att informera om 
koncentrationer

12 Förhandsanmälan av 
koncentrationer

Or. en

Ändringsförslag 661
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12 Skyldighet att informera om 
koncentrationer

12 Koncentrationer

Or. en

Ändringsförslag 662
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska informera 1. En grindvakt ska informera 
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kommissionen om alla planerade 
koncentrationer i den mening som avses i 
artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004 
som involverar en annan leverantör av 
centrala plattformstjänster eller andra 
tjänster som tillhandahålls inom den 
digitala sektorn, oavsett om den är 
anmälningspliktig till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

kommissionen om alla planerade 
koncentrationer i den mening som avses i 
artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004, 
oavsett om de är anmälningspliktiga till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

Or. en

Ändringsförslag 663
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska informera 
kommissionen om alla planerade 
koncentrationer i den mening som avses i 
artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004 
som involverar en annan leverantör av 
centrala plattformstjänster eller andra 
tjänster som tillhandahålls inom den 
digitala sektorn, oavsett om den är 
anmälningspliktig till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

1. En grindvakt ska till kommissionen 
anmäla alla planerade koncentrationer i 
den mening som avses i artikel 3 i 
förordning (EG) nr 139/2004, oavsett om 
den är anmälningspliktig till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

Or. en

Ändringsförslag 664
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska informera 
kommissionen om alla planerade 
koncentrationer i den mening som avses i 
artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004 
som involverar en annan leverantör av 
centrala plattformstjänster eller andra 
tjänster som tillhandahålls inom den 
digitala sektorn, oavsett om den är 
anmälningspliktig till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

1. En grindvakt ska till kommissionen 
anmäla alla planerade koncentrationer i 
den mening som avses i artikel 3 i 
förordning (EG) nr 139/2004 som 
involverar en annan leverantör av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls inom den digitala sektorn, 
oavsett om den är anmälningspliktig till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

Or. en

Ändringsförslag 665
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska informera 
kommissionen om alla planerade 
koncentrationer i den mening som avses i 
artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004 
som involverar en annan leverantör av 
centrala plattformstjänster eller andra 
tjänster som tillhandahålls inom den 
digitala sektorn, oavsett om den är 
anmälningspliktig till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

1. En grindvakt ska till kommissionen 
anmäla alla planerade koncentrationer i 
den mening som avses i artikel 3 i 
förordning (EG) nr 139/2004, eller ett avtal 
eller en serie avtal med i huvudsak samma 
effekt, oavsett om den är anmälningspliktig 
till en konkurrensmyndighet i unionen 
enligt förordning (EG) nr 139/2004 eller 
till en behörig nationell 
konkurrensmyndighet enligt nationella 
koncentrationsregler.

Or. en

Ändringsförslag 666
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grindvakten ska underrätta kommissionen 
om en sådan koncentration innan den 
genomförs och efter ingåendet av avtalet, 
tillkännagivandet av det offentliga budet 
eller förvärvet av en kontrollerande andel.

Grindvakten ska anmäla en sådan 
koncentration till kommissionen innan den 
genomförs och efter ingåendet av avtalet, 
tillkännagivandet av det offentliga budet 
eller förvärvet av en kontrollerande andel, i 
enlighet med det förfarande som fastställs 
i förordning (EG) nr 139/2004.

Or. en

Ändringsförslag 667
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grindvakten ska underrätta kommissionen 
om en sådan koncentration innan den 
genomförs och efter ingåendet av avtalet, 
tillkännagivandet av det offentliga budet 
eller förvärvet av en kontrollerande andel.

Grindvakten ska anmäla en sådan 
koncentration till kommissionen innan den 
genomförs och efter ingåendet av avtalet, 
tillkännagivandet av det offentliga budet 
eller förvärvet av en kontrollerande andel, i 
enlighet med det förfarande som fastställs 
i förordning (EG) nr 139/2004.

Or. en

Ändringsförslag 668
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grindvakten ska underrätta kommissionen 
om en sådan koncentration innan den 

Grindvakten ska anmäla en sådan 
koncentration till kommissionen innan den 
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genomförs och efter ingåendet av avtalet, 
tillkännagivandet av det offentliga budet 
eller förvärvet av en kontrollerande andel.

genomförs och efter ingåendet av avtalet, 
tillkännagivandet av det offentliga budet 
eller förvärvet av en kontrollerande andel.

Or. en

Ändringsförslag 669
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska utfärda ett 
beslut i enlighet med artikel 8 i förordning 
(EG) nr 139/2004 avseende den planerade 
koncentrationen.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska vara skyldig att uttryckligen godkänna planerade förvärv av grindvakter i 
enlighet med bestämmelserna i förordningen om koncentrationskontroll.

Ändringsförslag 670
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Anmälan enligt punkt 1 ska för 
förvärvsobjekten åtminstone redogöra för 
deras årsomsättning inom EES och deras 
globala årsomsättning, för alla relevanta 
centrala plattformstjänster deras respektive 
årsomsättning inom EES, antalet aktiva 
företagsanvändare per år och antalet aktiva 
slutanvändare per månad samt skälen för 
den planerade koncentrationen.

2. Anmälan enligt punkt 1 ska för 
koncentrations- eller förvärvsobjekten 
åtminstone redogöra för deras 
årsomsättning inom EES och deras globala 
årsomsättning, för alla relevanta centrala 
plattformstjänster deras respektive 
årsomsättning inom EES, antalet aktiva 
företagsanvändare per år och antalet aktiva 
slutanvändare per månad samt skälen för 
den planerade koncentrationen. 
Motiveringen ska visa att den planerade 
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koncentrationen inte kommer att hämma 
utan främja konkurrensen och 
konsumenternas välbefinnande. 
Kommissionen ska offentliggöra 
anmälan.

Or. en

Ändringsförslag 671
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Anmälan enligt punkt 1 ska för 
förvärvsobjekten åtminstone redogöra för 
deras årsomsättning inom EES och deras 
globala årsomsättning, för alla relevanta 
centrala plattformstjänster deras respektive 
årsomsättning inom EES, antalet aktiva 
företagsanvändare per år och antalet aktiva 
slutanvändare per månad samt skälen för 
den planerade koncentrationen.

2. Anmälan enligt punkt 1 ska för 
förvärvsobjekten åtminstone redogöra för 
deras årsomsättning inom EES och deras 
globala årsomsättning, för alla relevanta 
centrala plattformstjänster deras respektive 
årsomsättning inom EES, antalet aktiva 
företagsanvändare per år och antalet aktiva 
slutanvändare per månad samt skälen för 
den planerade koncentrationen och dess 
möjliga konsekvenser för 
företagsanvändares och slutanvändares 
rättigheter och intressen.

Or. en

Ändringsförslag 672
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Anmälan enligt punkt 1 ska för 
förvärvsobjekten åtminstone redogöra för 
deras årsomsättning inom EES och deras 
globala årsomsättning, för alla relevanta 
centrala plattformstjänster deras 

2. Anmälan enligt punkt 1 ska för 
förvärvsobjekten åtminstone redogöra för 
deras årsomsättning inom EES och deras 
globala årsomsättning, för alla tjänster 
deras respektive årsomsättning inom EES, 
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respektive årsomsättning inom EES, antalet 
aktiva företagsanvändare per år och antalet 
aktiva slutanvändare per månad samt 
skälen för den planerade koncentrationen.

antalet aktiva företagsanvändare per år och 
antalet aktiva slutanvändare per månad, de 
kategorier av personuppgifter som de 
behandlar samt skälen för den planerade 
koncentrationen.

Or. en

Ändringsförslag 673
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska bedöma 
inverkan av varje planerad koncentration 
på marknadernas öppenhet för 
konkurrens genom att bland annat beakta 
de faktorer som anges i artikel 3.6. Om 
det efter denna bedömning visas att en 
koncentration skulle försvaga 
marknadernas öppenhet ska 
kommissionen införa proportionella 
beteendebaserade eller strukturella 
åtgärder för att säkerställa efterlevnad av 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 674
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ytterligare centrala 
plattformstjänster, efter en koncentration 
enligt punkt 1, individuellt uppfyller 
tröskelvärdena i artikel 3.2 b, ska den 

3. Om det kan påvisas att ytterligare 
centrala plattformstjänster, efter en 
koncentration enligt punkt 1, individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i artikel 3.2 b, ska 
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berörda grindvakten informera 
kommissionen om detta inom tre månader 
från genomförandet av koncentrationen 
och förse kommissionen med den 
information som avses i artikel 3.2.

den berörda grindvakten informera 
kommissionen om detta inom tre månader 
från genomförandet av koncentrationen 
och förse kommissionen med den 
information som avses i artikel 3.2.

Or. en

Ändringsförslag 675
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den information som samlas in 
enligt denna artikel får användas i 
parallella konkurrensärenden, särskilt för 
koncentrationskontroll.

Or. en

Ändringsförslag 676
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska årligen 
offentliggöra en förteckning över de 
förvärv som den har informerats om av 
grindvakter.

Or. en

Ändringsförslag 677
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om ett företag anses vara en 
grindvakt enligt artikel 3 i denna 
förordning i mer än två år ska varje 
koncentration vara förbjuden, såvida inte 
den specifika koncentrationen 
odiskutabelt inte försämrar öppna och 
rättvisa marknader i den digitala sektorn. 
Bevisbördan för detta vilar på 
grindvakten.

Or. en

Ändringsförslag 678
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av konsumenter som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 
sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3. Denna 
beskrivning ska uppdateras minst en gång 
per år.

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av konsumenter och annan 
digital teknik som används för att locka 
användare att utföra vissa handlingar 
eller förutspå deras handlingar som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 
sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3. Denna 
beskrivning ska uppdateras minst en gång 
per år.

Revision enligt punkt 1 ska utföras av 
organisationer som
a) är oberoende från den berörda 
grindvakten och inte har tillhandahållit 
någon annan tjänst till det företag som 
grindvakten tillhör de föregående 12 
månaderna,
b) har styrkt expertis på områdena 
riskhantering, teknisk kompetens och 
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kapacitet på området digital teknik,
c) har styrkt objektivitet och yrkesetik, 
baserat i synnerhet på efterlevnad av 
uppförandekoder eller lämpliga 
standarder, och
d) inte har tillhandahållit samma 
grindvakt en sådan revision i mer än tre 
år i rad.

Or. en

Ändringsförslag 679
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av konsumenter som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 
sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3. Denna 
beskrivning ska uppdateras minst en gång 
per år.

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av konsumenter som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 
sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3. Denna 
beskrivning ska uppdateras minst en gång 
per år. Kommissionen ska i samråd med 
Europeiska datatillsynsmannen, 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, det civila 
samhället och experter utarbeta 
standarder och förfaranden för 
revisionen.
Kommissionen ska med varje behörig 
tillsynsmyndighet som är företrädd i 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, på 
begäran av tillsynsmyndigheten, dela 
revisionsbeskrivningen och allt relevant 
material som samlas in i samband med 
övervakningen av grindvakten och som 
hänför sig till behandlingen av 
personuppgifter.
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Or. en

Ändringsförslag 680
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av konsumenter som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 
sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3. Denna 
beskrivning ska uppdateras minst en gång 
per år.

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av konsumenter som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 
sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3. Denna 
beskrivning ska uppdateras minst en gång 
per år. Kommissionen ska med den 
behöriga nationella 
datatillsynsmyndigheten på denna 
myndighets begäran dela 
revisionsbeskrivningen och allt relevant 
material som samlas in i samband med 
övervakningen av grindvakten och som 
hänför sig till behandlingen av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 681
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av eventuell användning av 
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profilering av konsumenter som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 
sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3. Denna 
beskrivning ska uppdateras minst en gång 
per år.

dataunderrättelser för att samordna, 
organisera och kontrollera alla berörda 
verksamheter och aktörer, inbegripet alla 
eventuella tekniker för profilering av 
konsumenter, särskilt när det gäller 
prissättning, erbjudanden och rangordning 
som grindvakten använder på sina centrala 
plattformstjänster som identifierats i 
enlighet med artikel 3. Denna beskrivning 
ska uppdateras minst en gång per år.

Or. en

Ändringsförslag 682
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av konsumenter som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 
sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3. Denna 
beskrivning ska uppdateras minst en gång 
per år.

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
först kvalificerats i enlighet med artikel 3 
ska denna till kommissionen och 
dataskyddsmyndigheter lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av företagsanvändare och 
slutanvändare samt individanpassning av 
deras tjänst som grindvakten tillämpar på 
alla plattformstjänster som identifierats i 
enlighet med artikel 3 och göra dem 
offentligt tillgängliga. Denna beskrivning 
ska uppdateras minst en gång per år.

Or. en

Motivering

För att möjliggöra en ordentlig offentlig granskning av grindvakters profilering och 
individanpassning är det av avgörande betydelse att revisionen görs tillgänglig för 
allmänheten. Att inkludera både företagsanvändare och slutanvändare i tillämpningsområdet 
säkerställer att effekten på båda sidor återspeglas korrekt.
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Ändringsförslag 683
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När kommissionen avser att 
genomföra en marknadsundersökning inför 
ett eventuellt antagande av beslut enligt 
artiklarna 15, 16 och 17 ska den anta ett 
beslut om att inleda en 
marknadsundersökning.

1. När kommissionen avser att 
genomföra en marknadsundersökning inför 
ett eventuellt antagande av beslut enligt 
artiklarna 15, 16 och 17 kan den överväga 
samråd med slutanvändare och 
civilsamhällesorganisationer och ska den 
anta ett beslut om att inleda en 
marknadsundersökning.

Or. en

Ändringsförslag 684
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När kommissionen avser att 
genomföra en marknadsundersökning inför 
ett eventuellt antagande av beslut enligt 
artiklarna 15, 16 och 17 ska den anta ett 
beslut om att inleda en 
marknadsundersökning.

1. När kommissionen avser att 
genomföra en marknadsundersökning inför 
ett eventuellt antagande av beslut enligt 
artiklarna 15, 16, 16a och17 ska den anta 
ett beslut om att inleda en 
marknadsundersökning.

Or. fr

Ändringsförslag 685
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genomföra en 1. Kommissionen får genomföra en 
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marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7. Den ska sträva 
efter att slutföra sin undersökning genom 
att anta ett beslut i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4 inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7. Den ska slutföra 
sin undersökning genom att anta ett beslut i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 inom sex månader 
från det att marknadsundersökningen 
inleddes.

Or. en

Ändringsförslag 686
Paul Tang, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7. Den ska sträva 
efter att slutföra sin undersökning genom 
att anta ett beslut i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4 inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

1. Kommissionen ska genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7. Den ska slutföra 
sin undersökning genom att anta ett beslut i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 inom tolv månader 
från det att marknadsundersökningen 
inleddes.

Or. en

Ändringsförslag 687
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7. Den ska sträva 
efter att slutföra sin undersökning genom 
att anta ett beslut i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4 inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

1. Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7. Den ska slutföra 
sin undersökning genom att anta ett beslut i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 inom sex månader 
från det att marknadsundersökningen 
inleddes.

Or. en

Ändringsförslag 688
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under loppet av en 
marknadsundersökning enligt punkt 1 ska 
kommissionen sträva efter att meddela 
sina preliminära resultat till den berörda 
leverantören av centrala 
plattformstjänster inom sex månader från 
det att undersökningen inleddes. I de 
preliminära slutsatserna ska 
kommissionen förklara om den 
preliminärt anser att leverantören av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 689
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under loppet av en 
marknadsundersökning enligt punkt 1 ska 
kommissionen sträva efter att meddela 
sina preliminära resultat till den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
inom sex månader från det att 
undersökningen inleddes. I de preliminära 
slutsatserna ska kommissionen förklara om 
den preliminärt anser att leverantören av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

2. Under loppet av en 
marknadsundersökning enligt punkt 1 ska 
kommissionen meddela sina preliminära 
resultat till den berörda leverantören av 
centrala plattformstjänster inom tre 
månader från det att undersökningen 
inleddes. I de preliminära slutsatserna ska 
kommissionen förklara om den preliminärt 
anser att leverantören av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

Or. en

Ändringsförslag 690
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under loppet av en 
marknadsundersökning enligt punkt 1 ska 
kommissionen sträva efter att meddela 
sina preliminära resultat till den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
inom sex månader från det att 
undersökningen inleddes. I de preliminära 
slutsatserna ska kommissionen förklara om 
den preliminärt anser att leverantören av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

2. Under loppet av en 
marknadsundersökning enligt punkt 1 ska 
kommissionen meddela sina preliminära 
resultat till den berörda leverantören av 
centrala plattformstjänster inom sex 
månader från det att undersökningen 
inleddes. I de preliminära slutsatserna ska 
kommissionen förklara om den preliminärt 
anser att leverantören av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

Or. en

Ändringsförslag 691
Martin Schirdewan, José Gusmão
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om leverantören av centrala 
plattformstjänster uppfyller 
tröskelvärdena i artikel 3.2, men har lagt 
fram väl underbyggda argument i enlighet 
med artikel 3.4, ska kommissionen sträva 
efter att genom ett beslut enligt punkt 1 
slutföra marknadsundersökningen inom 
fem månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes. I så 
fall ska kommissionen sträva efter att 
meddela sina preliminära resultat enligt 
punkt 2 till leverantören av centrala 
plattformstjänster inom tre månader från 
det att undersökningen inleddes.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 692
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om leverantören av centrala 
plattformstjänster uppfyller 
tröskelvärdena i artikel 3.2, men har lagt 
fram väl underbyggda argument i enlighet 
med artikel 3.4, ska kommissionen sträva 
efter att genom ett beslut enligt punkt 1 
slutföra marknadsundersökningen inom 
fem månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes. I så 
fall ska kommissionen sträva efter att 
meddela sina preliminära resultat enligt 
punkt 2 till leverantören av centrala 
plattformstjänster inom tre månader från 
det att undersökningen inleddes.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 693
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om leverantören av centrala 
plattformstjänster uppfyller 
tröskelvärdena i artikel 3.2, men har lagt 
fram väl underbyggda argument i enlighet 
med artikel 3.4, ska kommissionen sträva 
efter att genom ett beslut enligt punkt 1 
slutföra marknadsundersökningen inom 
fem månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes. I så 
fall ska kommissionen sträva efter att 
meddela sina preliminära resultat enligt 
punkt 2 till leverantören av centrala 
plattformstjänster inom tre månader från 
det att undersökningen inleddes.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 694
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men 
det är förutsebart att den kommer att 
åtnjuta en sådan ställning inom en nära 
framtid, ska den förklara att endast 
skyldigheter enligt artikel 5 b och artikel 
6.1 e, f, h är tillämpliga på denna 
grindvakt såsom anges i beslutet om 
beteckning som grindvakt. Kommissionen 

utgår



AM\1238611SV.docx 65/130 PE696.540v01-00

SV

ska endast förklara de skyldigheter 
tillämpliga som är lämpliga och 
nödvändiga för att förhindra att den 
berörda grindvakten på ett otillbörligt sätt 
uppnår en fast förankrad och varaktig 
ställning i sin verksamhet. Kommissionen 
ska ompröva betecknandet som grindvakt 
i enlighet med förfarandet i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 695
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid, ska 
den förklara att endast skyldigheter enligt 
artikel 5 b och artikel 6.1 e, f, h är 
tillämpliga på denna grindvakt såsom 
anges i beslutet om beteckning som 
grindvakt. Kommissionen ska endast 
förklara de skyldigheter tillämpliga som 
är lämpliga och nödvändiga för att 
förhindra att den berörda grindvakten på 
ett otillbörligt sätt uppnår en fast 
förankrad och varaktig ställning i sin 
verksamhet. Kommissionen ska ompröva 
betecknandet som grindvakt i enlighet 
med förfarandet i artikel 4.

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid, ska 
den förklara att endast skyldigheter enligt 
artikel 5 b och artikel 6.1 e, f, h är 
tillämpliga på denna grindvakt såsom 
anges i beslutet om beteckning som 
grindvakt.

Or. en

Ändringsförslag 696
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen



PE696.540v01-00 66/130 AM\1238611SV.docx

SV

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid, ska 
den förklara att endast skyldigheter enligt 
artikel 5 b och artikel 6.1 e, f, h är 
tillämpliga på denna grindvakt såsom 
anges i beslutet om beteckning som 
grindvakt. Kommissionen ska endast 
förklara de skyldigheter tillämpliga som är 
lämpliga och nödvändiga för att förhindra 
att den berörda grindvakten på ett 
otillbörligt sätt uppnår en fast förankrad 
och varaktig ställning i sin verksamhet. 
Kommissionen ska ompröva betecknandet 
som grindvakt i enlighet med förfarandet i 
artikel 4.

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid på 
grundval av en anmälan enligt artikel 
12.1, ska den förklara att endast 
skyldigheter enligt artiklarna 5 och 6 är 
tillämpliga såsom anges i beslutet om 
beteckning som grindvakt. Kommissionen 
ska endast förklara de skyldigheter 
tillämpliga som är lämpliga och 
nödvändiga för att förhindra att den 
berörda grindvakten på ett otillbörligt sätt 
uppnår en fast förankrad och varaktig 
ställning i sin verksamhet. Kommissionen 
ska ompröva betecknandet som grindvakt i 
enlighet med förfarandet i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 697
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid, ska 
den förklara att endast skyldigheter enligt 
artikel 5 b och artikel 6.1 e, f, h är 
tillämpliga på denna grindvakt såsom 

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid, ska 
den förklara att skyldigheter enligt denna 
förordning är tillämpliga på denna 
grindvakt såsom anges i beslutet om 
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anges i beslutet om beteckning som 
grindvakt. Kommissionen ska endast 
förklara de skyldigheter tillämpliga som är 
lämpliga och nödvändiga för att förhindra 
att den berörda grindvakten på ett 
otillbörligt sätt uppnår en fast förankrad 
och varaktig ställning i sin verksamhet. 
Kommissionen ska ompröva betecknandet 
som grindvakt i enlighet med förfarandet i 
artikel 4.

beteckning som grindvakt. Kommissionen 
ska endast förklara de skyldigheter 
tillämpliga som är lämpliga och 
nödvändiga för att förhindra att den 
berörda grindvakten på ett otillbörligt sätt 
uppnår en fast förankrad och varaktig 
ställning i sin verksamhet. Kommissionen 
ska ompröva betecknandet som grindvakt i 
enlighet med förfarandet i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 698
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid, ska 
den förklara att endast skyldigheter enligt 
artikel 5 b och artikel 6.1 e, f, h är 
tillämpliga på denna grindvakt såsom 
anges i beslutet om beteckning som 
grindvakt. Kommissionen ska endast 
förklara de skyldigheter tillämpliga som är 
lämpliga och nödvändiga för att förhindra 
att den berörda grindvakten på ett 
otillbörligt sätt uppnår en fast förankrad 
och varaktig ställning i sin verksamhet. 
Kommissionen ska ompröva betecknandet 
som grindvakt i enlighet med förfarandet i 
artikel 4.

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en framtid, ska den 
förklara att endast skyldigheter enligt 
artiklarna 5 och 6 är tillämpliga på denna 
grindvakt såsom anges i beslutet om 
beteckning som grindvakt. Kommissionen 
ska endast förklara de skyldigheter 
tillämpliga som är lämpliga och 
nödvändiga för att förhindra att den 
berörda grindvakten på ett otillbörligt sätt 
uppnår en fast förankrad och varaktig 
ställning i sin verksamhet. Kommissionen 
ska ompröva betecknandet som grindvakt i 
enlighet med förfarandet i artikel 4.

Or. en
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Ändringsförslag 699
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16 Marknadsundersökning av 
systematisk bristande efterlevnad

16 Marknadsundersökning av 
systematisk bristande efterlevnad eller 
koncentration som försvagar 
marknadernas öppenhet för konkurrens

Or. en

Ändringsförslag 700
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadsundersökning av systematisk 
bristande efterlevnad

Marknadsundersökning av bristande 
efterlevnad

Or. en

Ändringsförslag 701
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om marknadsundersökningen visar 
att en grindvakt systematiskt har åsidosatt 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 och ytterligare har stärkt eller 
utvidgat sin ställning som grindvakt i 
förhållande till egenskaperna enligt artikel 
3.1, får kommissionen genom beslut som 
antas i enlighet med det rådgivande 

1. Om marknadsundersökningen visar 
att en grindvakt har åsidosatt de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6 och ytterligare har stärkt eller 
utvidgat sin ställning som grindvakt i 
förhållande till egenskaperna enligt artikel 
3.1, får kommissionen genom beslut som 
antas i enlighet med det rådgivande 
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förfarande som avses i artikel 32.4 ålägga 
en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som står i proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning. Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

förfarande som avses i artikel 32.4 ålägga 
en sådan grindvakt sådana strukturella 
eller lika effektiva beteendemässiga 
åtgärder. Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom sex månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

Or. en

Ändringsförslag 702
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om marknadsundersökningen visar 
att en grindvakt systematiskt har åsidosatt 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 och ytterligare har stärkt eller 
utvidgat sin ställning som grindvakt i 
förhållande till egenskaperna enligt 
artikel 3.1, får kommissionen genom 
beslut som antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4 ålägga en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som står i proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning. Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

1. Om marknadsundersökningen visar 
att en grindvakt systematiskt har åsidosatt 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 eller om kommissionen gör 
bedömningen enligt artikel 12 att en 
planerad koncentration har en negativ 
inverkan på marknadens öppenhet för 
konkurrens, ska kommissionen genom 
beslut som antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4 ålägga en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som står i proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning. Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

Or. en
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Ändringsförslag 703
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om marknadsundersökningen visar 
att en grindvakt systematiskt har åsidosatt 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 och ytterligare har stärkt eller 
utvidgat sin ställning som grindvakt i 
förhållande till egenskaperna enligt artikel 
3.1, får kommissionen genom beslut som 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 ålägga 
en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som står i proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning. Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

1. Om marknadsundersökningen visar 
att en grindvakt systematiskt har åsidosatt 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 och ytterligare har stärkt eller 
utvidgat sin ställning som grindvakt i 
förhållande till egenskaperna enligt artikel 
3.1, ska kommissionen genom beslut som 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 ålägga 
en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som står i proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa den fullständiga 
efterlevnaden av denna förordning. 
Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

Or. en

Ändringsförslag 704
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om marknadsundersökningen visar 
att en grindvakt systematiskt har åsidosatt 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 och ytterligare har stärkt eller 
utvidgat sin ställning som grindvakt i 
förhållande till egenskaperna enligt artikel 
3.1, får kommissionen genom beslut som 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 ålägga 

1. Om marknadsundersökningen visar 
att en grindvakt systematiskt har åsidosatt 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 och ytterligare har stärkt eller 
utvidgat sin ställning som grindvakt i 
förhållande till egenskaperna enligt artikel 
3.1, får kommissionen genom beslut som 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 ålägga 
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en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som står i proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning. Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som står i proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning. Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom nio månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

Or. en

Ändringsförslag 705
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får endast införa 
strukturella korrigerande åtgärder enligt 
punkt 1 om det antingen inte finns någon 
lika effektiv beteendekorrigerande åtgärd 
eller om en lika effektiv 
beteendekorrigerande åtgärd skulle vara 
mer betungande för den berörda 
grindvakten än den strukturella 
korrigerande åtgärden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 706
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får endast införa 
strukturella korrigerande åtgärder enligt 
punkt 1 om det antingen inte finns någon 
lika effektiv beteendekorrigerande åtgärd 

2. Kommissionen får endast införa 
strukturella korrigerande åtgärder enligt 
punkt 1 om det antingen inte finns någon 
lika effektiv beteendekorrigerande åtgärd 
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eller om en lika effektiv 
beteendekorrigerande åtgärd skulle vara 
mer betungande för den berörda 
grindvakten än den strukturella 
korrigerande åtgärden.

eller om en lika effektiv 
beteendekorrigerande åtgärd skulle vara 
mer betungande för den berörda 
grindvakten än den strukturella 
korrigerande åtgärden. Sådana 
strukturella åtgärder kan omfatta 
följande:
a) separering av affärsenheter,
b) åtskillnad och horisontell uppdelning 
av tjänster,
c) ändringar av grindvakternas 
finansieringsmodell,
d) frigörande av finansiella fördelar för 
slutanvändarna.

Or. en

Ändringsförslag 707
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt ska anses ha gjort 
sig skyldig till systematisk underlåtenhet 
att uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, om kommissionen har 
utfärdat minst tre beslut om bristande 
efterlevnad eller böter enligt artikel 25 
respektive artikel 26 mot en grindvakt 
med avseende på någon av dess centrala 
plattformstjänster inom en period av fem 
år före antagandet av beslutet om att 
inleda en marknadsundersökning inför ett 
eventuellt antagande av ett beslut enligt 
denna artikel.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 708
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, om kommissionen har 
utfärdat minst tre beslut om bristande 
efterlevnad eller böter enligt artikel 25 
respektive artikel 26 mot en grindvakt med 
avseende på någon av dess centrala 
plattformstjänster inom en period av fem år 
före antagandet av beslutet om att inleda 
en marknadsundersökning inför ett 
eventuellt antagande av ett beslut enligt 
denna artikel.

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, så snart som 
kommissionen har utfärdat minst två beslut 
om bristande efterlevnad eller böter enligt 
artikel 25 respektive artikel 26 mot en 
grindvakt med avseende på någon av dess 
centrala plattformstjänster inom en period 
av tio år.

Or. en

Ändringsförslag 709
Paul Tang, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, om kommissionen har 
utfärdat minst tre beslut om bristande 
efterlevnad eller böter enligt artikel 25 
respektive artikel 26 mot en grindvakt med 
avseende på någon av dess centrala 
plattformstjänster inom en period av fem 
år före antagandet av beslutet om att inleda 
en marknadsundersökning inför ett 
eventuellt antagande av ett beslut enligt 
denna artikel.

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, om kommissionen har 
utfärda minst två beslut om bristande 
efterlevnad eller böter enligt artikel 25 
respektive artikel 26 mot en grindvakt med 
avseende på någon av dess centrala 
plattformstjänster före antagandet av 
beslutet om att inleda en 
marknadsundersökning inför ett eventuellt 
antagande av ett beslut enligt denna artikel.
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Or. en

Ändringsförslag 710
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, om kommissionen har 
utfärdat minst tre beslut om bristande 
efterlevnad eller böter enligt artikel 25 
respektive artikel 26 mot en grindvakt med 
avseende på någon av dess centrala 
plattformstjänster inom en period av fem år 
före antagandet av beslutet om att inleda en 
marknadsundersökning inför ett eventuellt 
antagande av ett beslut enligt denna artikel.

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, om kommissionen har 
utfärdat minst två beslut om bristande 
efterlevnad eller böter enligt artikel 25 
respektive artikel 26 mot en grindvakt med 
avseende på någon av dess centrala 
plattformstjänster inom en period av fem år 
före antagandet av beslutet om att inleda en 
marknadsundersökning inför ett eventuellt 
antagande av ett beslut enligt denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 711
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En grindvakt ska anses ha stärkt 
eller utvidgat sin ställning som grindvakt 
ytterligare i förhållande till egenskaperna 
enligt artikel 3.1, om dess inverkan på den 
inre marknaden har ökat ytterligare, om 
dess betydelse som nätport för 
företagsanvändare för att nå ut till 
slutanvändare har ökat ytterligare eller 
om grindvakten har en ytterligare fast 
förankrad och varaktig ställning i sin 
verksamhet.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 712
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En grindvakt ska anses ha stärkt 
eller utvidgat sin ställning som grindvakt 
ytterligare i förhållande till egenskaperna 
enligt artikel 3.1, om dess inverkan på den 
inre marknaden har ökat ytterligare, om 
dess betydelse som nätport för 
företagsanvändare för att nå ut till 
slutanvändare har ökat ytterligare eller 
om grindvakten har en ytterligare fast 
förankrad och varaktig ställning i sin 
verksamhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 713
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En grindvakt ska anses ha stärkt 
eller utvidgat sin ställning som grindvakt 
ytterligare i förhållande till egenskaperna 
enligt artikel 3.1, om dess inverkan på den 
inre marknaden har ökat ytterligare, om 
dess betydelse som nätport för 
företagsanvändare för att nå ut till 
slutanvändare har ökat ytterligare eller om 
grindvakten har en ytterligare fast 
förankrad och varaktig ställning i sin 
verksamhet.

4. En grindvakt ska anses ha stärkt 
eller utvidgat sin ställning som grindvakt 
ytterligare i förhållande till egenskaperna 
enligt artikel 3.1, om dess inverkan på den 
inre marknaden har ökat ytterligare, 
särskilt på nya marknadssegment, om 
dess betydelse som nätport för 
företagsanvändare för att nå ut till 
slutanvändare har ökat ytterligare eller om 
grindvakten har en ytterligare fast 
förankrad och varaktig ställning i sin 
verksamhet.
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Or. en

Ändringsförslag 714
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska meddela den 
berörda grindvakten sina invändningar 
inom sex månader från det att 
undersökningen inleddes. I sina 
invändningar ska kommissionen förklara 
om den preliminärt anser att villkoren i 
punkt 1 är uppfyllda och vilken 
korrigerande åtgärd eller vilka 
korrigerande åtgärder som den preliminärt 
anser vara nödvändiga och proportionella.

5. Kommissionen ska meddela den 
berörda grindvakten sina invändningar 
inom tre månader från det att 
undersökningen inleddes. I sina 
invändningar ska kommissionen förklara 
om den preliminärt anser att villkoren i 
punkt 1 är uppfyllda och vilken 
korrigerande åtgärd eller vilka 
korrigerande åtgärder som den preliminärt 
anser vara nödvändiga och proportionella.

Or. en

Ändringsförslag 715
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får när som helst 
under marknadsundersökningen förlänga 
dess varaktighet om förlängningen är 
motiverad av objektiva skäl och 
proportionell. Förlängningen kan gälla den 
tidsfrist inom vilken kommissionen måste 
framföra sina invändningar eller tidsfristen 
för antagande av det slutliga beslutet. Den 
sammanlagda varaktigheten av en eller 
flera förlängningar enligt denna punkt får 
inte överstiga sex månader. Kommissionen 
får överväga åtaganden enligt artikel 23 
och göra dem bindande i sitt beslut.

6. Kommissionen får när som helst 
under marknadsundersökningen förlänga 
dess varaktighet om förlängningen är 
motiverad av objektiva skäl och 
proportionell. Förlängningen kan gälla den 
tidsfrist inom vilken kommissionen måste 
framföra sina invändningar eller tidsfristen 
för antagande av det slutliga beslutet. Den 
sammanlagda varaktigheten av en eller 
flera förlängningar enligt denna punkt får 
inte överstiga tre månader.
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Or. en

Ändringsförslag 716
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred 
Sant

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För att säkerställa att grindvakten 
fullgör sina skyldigheter enligt artiklarna 
5 eller 6 ska kommissionen regelbundet se 
över de korrigerande åtgärder som införts 
i enlighet med punkt 1 eller åtaganden 
som godtagits i enlighet med punkt 6. 
Kommissionen ska ha rätt att kräva 
ändringar av de införda korrigerande 
åtgärderna om den efter en undersökning 
finner att åtgärderna inte är effektiva.

Or. en

Ändringsförslag 717
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Marknadsundersökning och 

skräddarsydda korrigerande åtgärder för 
att säkerställa öppna och rättvisa 

marknader
1. Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i enlighet med 
artikel 17 för att undersöka om 
skräddarsydda korrigerande åtgärder i 
enlighet med punkt 2 bör åläggas en 
grindvakt för att säkerställa öppna och 
rättvisa marknader för centrala 
plattformstjänster. Kommissionen ska 
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slutföra sin undersökning genom att anta 
ett beslut inom tolv månader efter det att 
marknadsundersökningen inleddes.
2. Om man i den marknadsundersökning 
som genomförs i enlighet med punkt 1 
drar slutsatsen att de skyldigheter som 
anges i artiklarna 5 och 6 inte är 
tillräckliga för att hindra en grindvakt 
från att anta metoder som begränsar 
centrala plattformstjänsters öppenhet eller 
är otillbörliga i den mening som avses i 
artikel 10.2, på samma sätt som de 
förfaranden som omfattas av de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6, får kommissionen genom ett beslut 
som är vederbörligen motiverat och antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 införa 
proportionella och nödvändiga 
korrigerande åtgärder baserade på 
principerna i punkt 4, för att säkerställa 
målen i denna förordning.
3. Inom ramen för sin 
marknadsundersökning ska 
kommissionen ta hänsyn till all relevant 
information från de berörda tredje 
parterna, till exempel yrkesmässiga 
användare eller slutanvändare.
4. När kommissionen antar sitt beslut 
enligt punkt 2 ska den genomföra de 
åtgärder som anses lämpliga och 
nödvändiga. Dessa åtgärder kan omfatta 
följande:
a) Åtkomst till plattformar (inklusive krav 
på driftskompatibilitet, skyldigheter att ge 
åtkomst till centrala API och skyldigheter 
att använda gemensamma standarder).
b) Datarelaterade insatser (inklusive 
skyldigheter beträffande datamobilitet, 
skyldigheter att ge åtkomst till centrala 
data och informationssilor).
c) Rättvisa handelsförbindelser (inklusive 
skyldigheter beträffande icke-
diskriminering, förbud mot 
självreferenser som snedvrider 
konkurrensen och skyldigheter att 
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tillämpa rättvisa avtalsvillkor).
d) Valfrihet för slutanvändare och 
yrkesmässiga användare (inklusive 
skyldigheter att proaktivt erbjuda 
användarna alternativ, reglering av 
standardvärden och utformning av en 
valarkitektur).
5. Kommissionen ska meddela den 
berörda grindvakten sina invändningar 
inom sex månader efter det att 
undersökningen inleddes. I sina 
invändningar ska kommissionen förklara 
om den preliminärt anser att villkoren i 
punkterna 1 och 2 är uppfyllda samt 
vilken korrigerande åtgärd eller vilka 
korrigerande åtgärder som den 
preliminärt anser vara nödvändiga och 
proportionella. I denna bedömning ska 
kommissionen ta hänsyn till åtgärdernas 
tekniska och ekonomiska genomförbarhet 
för grindvakten och hur de påverkar 
slutanvändare och innovation på lång 
sikt.
6. Kommissionen får när som helst under 
marknadsundersökningen förlänga dess 
varaktighet om förlängningen är 
motiverad av objektiva och proportionella 
skäl. Förlängningen kan gälla den 
tidsfrist inom vilken kommissionen måste 
framföra sina invändningar eller 
tidsfristen för antagande av det slutliga 
beslutet. Den sammanlagda varaktigheten 
av en eller flera förlängningar enligt 
denna punkt får inte överstiga sex 
månader.

Or. fr

Ändringsförslag 718
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1



PE696.540v01-00 80/130 AM\1238611SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den 
ska utfärda en offentlig rapport senast 24 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster. Den ska utfärda en 
offentlig rapport senast tolv månader efter 
det att marknadsundersökningen har inletts.

Or. en

Ändringsförslag 719
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den ska 
utfärda en offentlig rapport senast 24 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den ska 
utfärda en offentlig rapport senast tolv 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

Or. fr
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Ändringsförslag 720
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den ska 
utfärda en offentlig rapport senast 24 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den ska 
utfärda en offentlig rapport senast 18 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

Or. en

Ändringsförslag 721
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den ska 
utfärda en offentlig rapport senast 24 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den ska 
utfärda en offentlig rapport senast tolv 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.
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Or. de

Ändringsförslag 722
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) åtföljas av en delegerad akt om 
ändring av artikel 5 eller 6 i enlighet med 
artikel 10.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 723
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) åtföljas av en delegerad akt om 
ändring av artikel 5 eller 6 i enlighet med 
artikel 10.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 724
Eva Maydell, Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) åtföljas av en delegerad akt om 
ändring av artikel 5 eller 6 i enlighet med 
artikel 10.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 725
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kommissionen antar ett beslut om att 
inleda ett förfarande ska alla relevanta 
resultat och all relevant information 
samlas i en rapport som ska läggas fram 
för Europaparlamentet och 
medlemsstaterna och offentliggöras på 
kommissionens officiella webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 726
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Rapporteringsmekanism för yrkesmässiga 

användare och slutanvändare
1. Yrkesmässiga användare, bland annat 
konkurrenter, och slutanvändare av de 
centrala plattformstjänsterna i enlighet 
med artikel 2.2 får till kommissionen eller 
en nationell konkurrensmyndighet 
rapportera om all praxis och allt beteende 
hos en grindvakt som omfattas av denna 
förordnings tillämpningsområde. 
Kommissionen ska ge medlemsstaterna 
tillgång till rapporterna. 
2. Om den rapport som avses i punkt 1 tas 
emot av en nationell 
konkurrensmyndighet ska den skickas 
direkt vidare till kommissionen. 
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3. Kommissionen ska fastställa under 
vilka villkor de rapporter som avses i 
punkt 1 ska skickas till den. 
Kommissionen ska även fastställa på vilka 
villkor medlemsstaterna, särskilt de 
nationella konkurrensmyndigheterna, ska 
informeras om och få tillgång till dessa 
rapporter. 
4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
fastställa sina prioriteringar för 
granskningen av de rapporter som anges i 
punkt 1. Med förbehåll för 
bestämmelserna i denna punkt 5 och i 
artikel 33 ska kommissionen ha 
befogenhet att avstå från att granska en 
rapport med motiveringen att den anser 
att rapporten inte är en prioritering för 
verkställighet. 
5. När kommissionen anser att en rapport 
är en prioritering för verkställighet kan 
den inleda ett förfarande enligt artikel 18 
eller en marknadsundersökning enligt 
artikel 14. 

Or. fr

Ändringsförslag 727
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genom en enkel 
begäran eller genom beslut begära att 
företag och företagssammanslutningar 
lämnar all nödvändig information, bland 
annat för att övervaka, genomföra och 
kontrollera efterlevnaden av 
bestämmelserna i denna förordning. 
Kommissionen får också begära tillgång 
till företagens databaser och algoritmer och 
begära förklaringar om dessa genom en 
enkel begäran eller genom ett beslut.

1. Kommissionen får genom en enkel 
begäran eller genom beslut begära att 
företag och företagssammanslutningar 
lämnar all nödvändig information, bland 
annat för att övervaka, genomföra och 
kontrollera efterlevnaden av 
bestämmelserna i denna förordning. 
Kommissionen får också begära tillgång 
till företagens databaser, algoritmer och 
A/B-tester och begära förklaringar om 
dessa genom en enkel begäran eller genom 
ett beslut. Om en enkel begäran inte är 
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fullständig inom 3 veckor får 
kommissionen begära denna information 
genom ett beslut.

Or. en

Ändringsförslag 728
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21 utgår
Befogenheter att genomföra inspektioner 

på plats
1. Kommissionen får genomföra 
inspektioner på plats i ett företags eller en 
företagssammanslutnings lokaler.
2. Kontroller på plats får också 
genomföras med hjälp av revisorer eller 
experter som utsetts av kommissionen i 
enlighet med artikel 24.2.
3. Vid inspektioner på plats får 
kommissionen och de revisorer eller 
experter som den utsett begära att 
företaget eller företagssammanslutningen 
ger tillgång till och redogör för sin 
organisation sitt funktionssätt, sina it-
system, sina algoritmer, sin datahantering 
och sin affärsverksamhet. Kommissionen 
och de revisorer eller experter som den 
utsett får ställa frågor till nyckelpersonal.
4. Företag eller 
företagssammanslutningar är skyldiga att 
underkasta sig en inspektion på plats som 
beordrats genom ett beslut av 
kommissionen. Beslutet ska ange 
föremålet för och syftet med besöket, 
fastställa startdatum och ange de 
påföljder som föreskrivs i artiklarna 26 
och 27 samt rätten att få beslutet prövat 
av domstolen.
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Or. en

Ändringsförslag 729
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genomföra 
inspektioner på plats i ett företags eller en 
företagssammanslutnings lokaler.

1. Kommissionen får genomföra 
inspektioner på plats i ett företags eller en 
företagssammanslutnings lokaler för 
undersökningar enligt denna förordning 
om det är brådskande på grund av 
allvarlig och irreparabel skada för 
grindvakternas företagsanvändare eller 
slutanvändare.

Or. en

Motivering

Det bör preciseras att befogenheterna att genomföra inspektioner på plats endast tillfaller 
kommissionen i syfte att tillämpa denna förordning. Inspektioner på plats bör endast utföras 
under exceptionella omständigheter och om de motiveras av den påstådda överträdelsens 
brådskande art eller grad av allvar.

Ändringsförslag 730
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid inspektioner på plats får 
kommissionen och de revisorer eller 
experter som den utsett begära att företaget 
eller företagssammanslutningen ger 
tillgång till och redogör för sin 
organisation sitt funktionssätt, sina it-
system, sina algoritmer, sin datahantering 
och sin affärsverksamhet. Kommissionen 
och de revisorer eller experter som den 

3. Vid inspektioner på plats får 
kommissionen och de revisorer eller 
experter som den utsett begära att företaget 
eller företagssammanslutningen ger 
tillgång till och redogör för sin 
organisation sitt funktionssätt, sina it-
system, sina algoritmer, sin datahantering 
och sin affärsverksamhet. De ska 
genomföra beteendeexperiment för att 
utvärdera algoritmen och användningen 
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utsett får ställa frågor till nyckelpersonal. av data. Kommissionen och de revisorer 
eller experter som den utsett får ställa 
frågor till nyckelpersonal.

Or. en

Ändringsförslag 731
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Företag eller 
företagssammanslutningar är skyldiga att 
underkasta sig en inspektion på plats som 
beordrats genom ett beslut av 
kommissionen. Beslutet ska ange föremålet 
för och syftet med besöket, fastställa 
startdatum och ange de påföljder som 
föreskrivs i artiklarna 26 och 27 samt rätten 
att få beslutet prövat av domstolen.

4. Företag eller 
företagssammanslutningar är skyldiga att 
underkasta sig en inspektion på plats som 
beordrats genom ett beslut av 
kommissionen. Beslutet ska ange föremålet 
för och syftet med inspektionen på plats, 
fastställa startdatum och ange de påföljder 
som föreskrivs i artiklarna 26 och 27 samt 
rätten att få beslutet prövat av domstolen. 
Beslutet ska stå i proportion till den 
påstådda överträdelsens grad av allvar 
och brådskande art och vara motiverat.

Or. en

Ändringsförslag 732
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Återkoppling från tredje part

Kommissionen ska tillhandahålla en 
särskild mekanism för tredje parter att ta 
upp hinder som de stöter på med 
grindvaktens genomförande av 
skyldigheter enligt artiklarna 5 och 6 i 



PE696.540v01-00 88/130 AM\1238611SV.docx

SV

förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 733
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I brådskande fall, på grund av 
risken för allvarlig och irreparabel skada 
för grindvakternas företagsanvändare eller 
slutanvändare får kommissionen genom 
beslut i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 besluta 
om interimistiska åtgärder mot en 
grindvakt på grundval av ett prima facie-
konstaterande av en överträdelse av 
artiklarna 5 eller 6.

1. I brådskande fall, på grund av 
risken för allvarlig och irreparabel skada 
för grindvakternas företagsanvändare eller 
slutanvändare, överhängande hot mot 
rättvisa och öppna marknader eller de 
allmänna överväganden som anges i 
artikel 1.1, får kommissionen genom beslut 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 besluta om 
interimistiska åtgärder mot en grindvakt.

Or. en

Ändringsförslag 734
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett beslut enligt punkt 1 får endast 
antas i samband med förfaranden som 
inleds i syfte att eventuellt anta ett beslut 
om bristande efterlevnad i enlighet med 
artikel 25.1. Detta beslut ska gälla under en 
bestämd tidsperiod och får förnyas om det 
är nödvändigt och lämpligt.

2. Detta beslut ska gälla under en 
bestämd tidsperiod och får förnyas om det 
är nödvändigt och lämpligt.

Or. en
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Ändringsförslag 735
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Åtaganden

1. Om den berörda grindvakten under 
förfaranden enligt artikel 16 eller 25 
erbjuder åtaganden för de relevanta 
centrala plattformstjänsterna för att 
säkerställa efterlevnad av de skyldigheter 
som föreskrivs i artiklarna 5 och 6, får 
kommissionen genom beslut som antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 göra dessa 
åtaganden bindande för den grindvakten 
och förklara att det inte finns några 
ytterligare skäl att vidta åtgärder.
2. Kommissionen får, på begäran eller på 
eget initiativ, genom beslut återuppta det 
relevanta förfarandet, om
a) det har skett en väsentlig förändring av 
något av de sakförhållanden som ligger 
till grund för beslutet,
b) den berörda grindvakten handlar i strid 
med sina åtaganden, och
c) beslutet grundades på ofullständiga, 
oriktiga eller vilseledande upplysningar 
från parterna.
3. Om kommissionen anser att de 
åtaganden som lämnats in av den berörda 
grindvakten inte kan säkerställa ett 
effektivt fullgörande av de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6, ska den 
förklara skälen till att dessa åtaganden 
inte gjorts bindande i beslutet om att 
avsluta de relevanta förfarandena.

Or. en
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Ändringsförslag 736
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, på begäran eller 
på eget initiativ, genom beslut återuppta 
det relevanta förfarandet, om

2. Kommissionen får, på begäran från 
en eller flera nationella behöriga 
myndigheter eller på eget initiativ, genom 
beslut återuppta det relevanta förfarandet, 
om

Or. en

Ändringsförslag 737
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) de åtgärder som föreslås av 
grindvakten har visat sig vara ineffektiva 
för att säkerställa efterlevnaden av 
skyldigheterna i artikel 5 och 6,

Or. en

Ändringsförslag 738
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att de 
åtaganden som lämnats in av den berörda 
grindvakten inte kan säkerställa ett 
effektivt fullgörande av de skyldigheter 

3. Om kommissionen anser att de 
åtaganden som lämnats in av den berörda 
grindvakten inte kan säkerställa ett 
effektivt fullgörande av de skyldigheter 
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som fastställs i artiklarna 5 och 6, ska den 
förklara skälen till att dessa åtaganden inte 
gjorts bindande i beslutet om att avsluta de 
relevanta förfarandena.

som fastställs i artiklarna 5 och 6, ska den 
förklara skälen till att dessa åtaganden inte 
gjorts bindande i beslutet om att avsluta de 
relevanta förfarandena, och efter en 
undersökning, kräva ändringar av 
åtagandena för att göra dem effektiva.

Or. en

Ändringsförslag 739
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakning av skyldigheter och åtgärder Rapportering och övervakning av 
skyldigheter och åtgärder

Or. en

Ändringsförslag 740
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och efterlevnaden 
av de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och de beslut som fattas 
enligt artiklarna 7, 16, 22 och 23.

1. Kommissionen ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och efterlevnaden 
av de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och de beslut som fattas 
enligt artiklarna 7, 16, 22 och 23.

Or. en

Ändringsförslag 741
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska inrätta och 
upprätthålla en allmänt tillgänglig och 
användarvänlig webbplats som minst 
innehåller följande information:
a) antalet beslut om bristande efterlevnad 
som antagits i enlighet med artikel 25,
b) antalet böter som utdömts i enlighet 
med artikel 26,
c) namnen på de företag mot vilka 
besluten om bristande efterlevnad 
fattades,
d) namnen på de företag mot vilka böter 
utdömdes.
Kommissionen ska inte offentliggöra 
någon känslig affärsinformation som kan 
skada ett företags intressen.

Or. en

Ändringsförslag 742
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärderna enligt punkt 1 får 
omfatta utnämning av oberoende externa 
experter och revisorer som ska bistå 
kommissionen med övervakningen av 
skyldigheterna och åtgärderna och förse 
kommissionen med särskild expertis eller 
kunskap.

2. Åtgärderna enligt punkt 1 får 
omfatta utnämning av oberoende externa 
experter och revisorer som ska bistå 
kommissionen med övervakningen av 
skyldigheterna och åtgärderna och förse 
kommissionen med särskild expertis eller 
kunskap. Dessa externa experter och 
revisorer bör inte ha några 
avtalsförhållanden under de tolv månader 
som föregår utnämningen av 
kommissionen med det företag som 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänster som avses i punkt 1.
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Or. en

Ändringsförslag 743
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärderna enligt punkt 1 får 
omfatta utnämning av oberoende externa 
experter och revisorer som ska bistå 
kommissionen med övervakningen av 
skyldigheterna och åtgärderna och förse 
kommissionen med särskild expertis eller 
kunskap.

2. Åtgärderna enligt punkt 1 får 
omfatta utnämning av oberoende externa 
experter och revisorer som ska ingå i 
grindvakten och som ska bistå 
kommissionen med övervakningen av 
skyldigheterna och åtgärderna och förse 
kommissionen med särskild expertis eller 
kunskap.

Or. en

Ändringsförslag 744
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska utse 
myndigheter med särskild sakkunskap 
och erfarenhet för att bistå kommissionen 
i genomförandet av denna förordning. 
Dessa myndigheter ska stödja 
kommissionen i arbetet med att övervaka 
och undersöka efterlevnaden. 
Kommissionen ska ge utsedda 
myndigheter rätt att använda de 
befogenheter som anges i artiklarna 19, 
20 och 21 för detta ändamål samt att ta 
emot klagomål från slutanvändare och 
företagsanvändare om bristande 
efterlevnad från grindvakternas sida på 
deras territorium för att rapportera dem 
till kommissionen.
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Or. en

Ändringsförslag 745
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En företagsanvändare eller en 
slutanvändare av en central 
plattformstjänst får lämna in en anmälan 
till kommissionen avseende grindvaktens 
misstänkta bristande efterlevnad av denna 
förordning.
Kommissionen ska inom fyra månader 
efter mottagandet av anmälan undersöka 
och utfärda ett motiverat beslut om 
huruvida den har för avsikt att inleda en 
undersökning enligt artiklarna 14, 15, 16 
eller 17. Kommissionen bör meddela den 
ursprungliga anmälaren samt 
offentliggöra sitt beslut.

Or. en

Ändringsförslag 746
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta ett beslut 
om bristande efterlevnad i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4, om den konstaterar att en grindvakt 
underlåter att uppfylla ett eller flera av 
följande krav:

1. Kommissionen ska anta ett beslut 
om bristande efterlevnad i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4, inom en period på sex månader från 
tidpunkten för den bristande 
efterlevnaden, om den konstaterar att en 
grindvakt underlåter att uppfylla ett eller 
flera av följande krav:

Or. en
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Ändringsförslag 747
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta ett beslut 
om bristande efterlevnad i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4, om den konstaterar att en grindvakt 
underlåter att uppfylla ett eller flera av 
följande krav:

1. Kommissionen ska, inom sex 
månader efter att förfarandet enligt 
artikel 18 inleddes, anta ett beslut om 
bristande efterlevnad i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4, om den konstaterar att en grindvakt 
underlåter att uppfylla ett eller flera av 
följande krav:

Or. en

Ändringsförslag 748
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Åtaganden som gjorts rättsligt 
bindande i enlighet med artikel 23.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 749
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Antagandet av tre beslut om 
lösning av klagomål enligt artikel 7.2a 
över en tidsperiod om fem år i förhållande 
till omfattningen av samma skyldigheter 
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som preciseras i artikel 6 ska ge 
kommissionen rätt att anta ett beslut om 
bristande efterlevnad enligt artikel 25 
utan att kommissionen behöver uppfylla 
det rådgivningsförfarande som avses i 
artikel 32.4.

Or. en

Ändringsförslag 750
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska anta sitt beslut 
inom sex månader från det att förfarandet 
inleddes.

Or. en

Ändringsförslag 751
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom en 
lämplig tidsfrist och förklara hur den 
planerar att följa beslutet.

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom en 
lämplig tidsfrist och förklara hur den 
planerar att följa beslutet. Kommissionen 
får genom beslut som antas i enlighet med 
det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4 ålägga sådana grindvakter de 
beteendemässiga åtgärder som står i 
proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
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förordning.

Or. en

Ändringsförslag 752
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom en 
lämplig tidsfrist och förklara hur den 
planerar att följa beslutet.

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom en 
lämplig tidsfrist och införa lämpliga 
korrigerande åtgärder för att säkerställa 
ett effektivt fullgörande av skyldigheterna 
enligt artiklarna 5 och 6 och återupprätta 
öppna och rättvisa marknader i enlighet 
med denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 753
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom en 
lämplig tidsfrist och förklara hur den 
planerar att följa beslutet.

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom en 
lämplig tidsfrist, dock senast inom tre 
månader, och förklara hur den planerar att 
följa beslutet.

Or. en
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Ändringsförslag 754
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom en 
lämplig tidsfrist och förklara hur den 
planerar att följa beslutet.

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom två 
månader och förklara hur den planerar att 
följa beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 755
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Grindvakten ska förse 
kommissionen med en beskrivning av de 
åtgärder den vidtagit för att säkerställa 
efterlevnad av det beslut som antagits 
enligt punkt 1.

4. Grindvakten ska förse 
kommissionen med en beskrivning av de 
åtgärder den vidtagit för att säkerställa 
efterlevnad av det beslut som antagits 
enligt punkt 1. Om kommissionen efter en 
undersökning finner att åtgärderna inte 
är effektiva för att säkerställa att 
grindvakten fullgör sina skyldigheter 
enligt artiklarna 5 och 6, ska 
kommissionen ha rätt att kräva ändringar 
av dessa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 756
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Grindvakten ska förse 
kommissionen med en beskrivning av de 
åtgärder den vidtagit för att säkerställa 
efterlevnad av det beslut som antagits 
enligt punkt 1.

4. Grindvakten ska förse 
kommissionen med en beskrivning av de 
åtgärder den vidtagit för att säkerställa 
efterlevnad av det beslut som antagits 
enligt punkt 1. Om överträdelsen fortsätter 
efter en översyn av de åtgärder som har 
föreslagits av grindvakten ska 
kommissionen föreslå ändringar av dessa 
åtgärder för att säkerställa fullständig 
efterlevnad av skyldigheterna enligt 
artiklarna 5 och 6.

Or. en

Ändringsförslag 757
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Böter Böter och korrigerande åtgärder

Or. en

Ändringsförslag 758
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I det beslut som avses i artikel 25 
får kommissionen ålägga grindvakten böter 
på högst 10 % av dess totala omsättning 
under det föregående räkenskapsåret, om 
den konstaterar att grindvakten uppsåtligen 
eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla

1. I det beslut som avses i artikel 25 
får kommissionen ålägga grindvakten böter 
på högst 10 % av dess totala omsättning 
under det föregående räkenskapsåret, eller 
strukturella och lika effektiva 
beteendemässiga åtgärder, om den 
konstaterar att grindvakten uppsåtligen 
eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla
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Or. en

Ändringsförslag 759
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I det beslut som avses i artikel 25 
får kommissionen ålägga grindvakten böter 
på högst 10 % av dess totala omsättning 
under det föregående räkenskapsåret, om 
den konstaterar att grindvakten uppsåtligen 
eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla

1. I det beslut som avses i artikel 25 
får kommissionen ålägga grindvakten böter 
på högst 30 % av dess totala omsättning 
under det föregående räkenskapsåret, om 
den konstaterar att grindvakten uppsåtligen 
eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla

Or. en

Ändringsförslag 760
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I det beslut som avses i artikel 25 
får kommissionen ålägga grindvakten böter 
på högst 10 % av dess totala omsättning 
under det föregående räkenskapsåret, om 
den konstaterar att grindvakten uppsåtligen 
eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla

1. I det beslut som avses i artikel 25 
får kommissionen ålägga grindvakten böter 
på högst 30 % av dess totala omsättning 
under det föregående räkenskapsåret, om 
den konstaterar att grindvakten uppsåtligen 
eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla

Or. en

Ändringsförslag 761
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom beslut 
ålägga företag och 
företagssammanslutningar böter på upp till 
1 % av föregående räkenskapsårs 
sammanlagda omsättning, om de 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

2. Kommissionen får genom beslut 
ålägga företag och 
företagssammanslutningar böter på upp till 
5 % av föregående räkenskapsårs 
sammanlagda omsättning, om de 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

Or. en

Ändringsförslag 762
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom beslut 
ålägga företag och 
företagssammanslutningar böter på upp till 
1 % av föregående räkenskapsårs 
sammanlagda omsättning, om de 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

2. Kommissionen får genom beslut 
ålägga företag och 
företagssammanslutningar böter på upp till 
5 % av föregående räkenskapsårs 
sammanlagda omsättning, om de 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

Or. en

Ändringsförslag 763
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) underlåter att inom en frist som 
fastställts av kommissionen korrigera 
oriktig, ofullständig eller vilseledande 
information från en anställd, eller 
underlåter eller vägrar att lämna 
fullständig information om 
sakförhållanden som rör föremålet för 
och syftet med en inspektion enligt artikel 
21,

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 764
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) vägrar att underkasta sig en 
inspektion på plats enligt artikel 21.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 765
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får dock inte kräva 
betalning enligt andra och tredje styckena 
från företag som kan visa att de inte har 
genomfört det beslut som fattades av 
sammanslutningen och som ledde till 
överträdelse och antingen inte var 
medvetna om beslutets existens eller aktivt 
tog avstånd från det innan kommissionen 
började utreda fallet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 766
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller betalning av böterna får När det gäller betalning av böterna får 
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betalningsansvaret för varje företag inte 
överstiga 10 % av föregående 
räkenskapsårs sammanlagda omsättning.

betalningsansvaret för varje företag inte 
överstiga 30 % av föregående 
räkenskapsårs sammanlagda omsättning.

Or. en

Ändringsförslag 767
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller betalning av böterna får 
betalningsansvaret för varje företag inte 
överstiga 10 % av föregående 
räkenskapsårs sammanlagda omsättning.

När det gäller betalning av böterna får 
betalningsansvaret för varje företag inte 
överstiga 30 % av föregående 
räkenskapsårs sammanlagda omsättning.

Or. en

Ändringsförslag 768
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) underkasta sig en inspektion på 
plats som beordrats genom ett beslut 
enligt artikel 21,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 769
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på tre år.

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på fem år.

Or. en

Ändringsförslag 770
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på tre år.

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på fem år.

Or. en

Ändringsförslag 771
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på tre år.

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på fem år.

Or. en

Motivering

Fem år är den normala preskriptionstiden enligt EU:s konkurrenslagstiftning och den 
nationella konkurrenslagstiftningen.
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Ändringsförslag 772
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på tre år.

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på fem år.

Or. en

Ändringsförslag 773
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En preskriptionsfrist på fem år ska 
gälla för kommissionens befogenhet att 
verkställa beslut som fattats enligt 
artiklarna 26 och 27.

1. En preskriptionsfrist på sju år ska 
gälla för kommissionens befogenhet att 
verkställa beslut som fattats enligt 
artiklarna 26 och 27.

Or. en

Ändringsförslag 774
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En preskriptionsfrist på fem år ska 
gälla för kommissionens befogenhet att 
verkställa beslut som fattats enligt 
artiklarna 26 och 27.

1. En preskriptionsfrist på sju år ska 
gälla för kommissionens befogenhet att 
verkställa beslut som fattats enligt 
artiklarna 26 och 27.



PE696.540v01-00 106/130 AM\1238611SV.docx

SV

Or. en

Ändringsförslag 775
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt artikel 7, artikel 8.1, artikel 
9.1, artiklarna 15, 16, 22, 23, 25 och 26 
samt artikel 27.2 ska den ge den berörda 
grindvakten eller det berörda företaget eller 
den berörda företagssammanslutningen 
möjlighet att yttra sig om

1. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt artikel 7, artikel 8.1, artikel 
9.1, artiklarna 15, 16, 22, 23, 25 och 26 
samt artikel 27.2 ska den ge den berörda 
grindvakten eller det berörda företaget eller 
den berörda företagssammanslutningen, 
inbegripet de tredje parter som påverkas 
av den berörda grindvaktens agerande, 
möjlighet att yttra sig om

Or. en

Ändringsförslag 776
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt artikel 7, artikel 8.1, artikel 
9.1, artiklarna 15, 16, 22, 23, 25 och 26 
samt artikel 27.2 ska den ge den berörda 
grindvakten eller det berörda företaget eller 
den berörda företagssammanslutningen 
möjlighet att yttra sig om

1. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt artikel 7, artikel 8.1, artikel 
9.1, artiklarna 15, 16, 22, 23, 25 och 26 
samt artikel 27.2 ska den ge den berörda 
grindvakten eller det berörda företaget eller 
den berörda företagssammanslutningen och 
tredje parter med berättigat intresse 
möjlighet att yttra sig om

Or. en
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Ändringsförslag 777
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om kommissionen anser det 
nödvändigt får den också höra andra 
fysiska eller juridiska personer innan den 
fattar de beslut som avses i punkt 1. En 
begäran från sådana personer om att bli 
hörda skall bifallas, om de kan påvisa ett 
tillräckligt intresse i saken. De nationella 
behöriga myndigheter som utsetts enligt 
artikel 32a får också uppmana 
kommissionen att höra andra fysiska eller 
juridiska personer med tillräckligt 
intresse.

Or. en

Ändringsförslag 778
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Berörda grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar får lämna sina 
synpunkter på kommissionens preliminära 
slutsatser inom en tidsfrist som 
kommissionen ska fastställa i sina 
preliminära slutsatser och som inte får vara 
kortare än 14 dagar.

2. Berörda grindvakter, företag, 
företagssammanslutningar och tredje 
parter med berättigat intresse får lämna 
sina synpunkter på kommissionens 
preliminära slutsatser inom en tidsfrist som 
kommissionen ska fastställa i sina 
preliminära slutsatser och som inte får vara 
kortare än 14 dagar.

Or. en
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Ändringsförslag 779
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Berörda grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar får lämna sina 
synpunkter på kommissionens preliminära 
slutsatser inom en tidsfrist som 
kommissionen ska fastställa i sina 
preliminära slutsatser och som inte får vara 
kortare än 14 dagar.

2. Berörda grindvakter, företag, 
företagssammanslutningar och tredje 
parter med tillräckligt intresse får lämna 
sina synpunkter på kommissionens 
preliminära slutsatser inom en tidsfrist som 
kommissionen ska fastställa i sina 
preliminära slutsatser och som inte får vara 
kortare än 14 dagar.

Or. en

Ändringsförslag 780
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska grunda sina 
beslut endast på invändningar som berörda 
grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar har kunnat yttra 
sig om.

3. Kommissionen ska grunda sina 
beslut endast på invändningar som berörda 
grindvakter, företag, 
företagssammanslutningar och tredje 
parter med tillräckligt intresse har kunnat 
yttra sig om.

Or. en

Ändringsförslag 781
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
Ansvarsskyldighet

1. Kommissionen ska anta en årsrapport 
om den digitala ekonomins tillstånd. 
Denna rapport ska innehålla en analys av 
grindvakternas marknadsställning, 
inflytande och affärsmodeller på den 
gemensamma marknaden. Rapporten ska 
inkludera en sammanfattning av 
verksamheten på området, särskilt 
tillsynsåtgärder som antagits enligt 
kapitlen II och IV i denna förordning 
samt en bedömning av huruvida 
konkurrensreglerna, bestämmelserna i 
denna förordning (och förordning 
XX/2021, rättsakten om digitala tjänster) 
och nuvarande efterlevnadsnivåer är 
tillräckliga för att hantera 
konkurrensbegränsande beteende och 
säkerställa att de digitala marknaderna är 
öppna och rättvisa. Denna årsrapport ska 
också innehålla en social 
konsekvensbedömning som bedömer nya 
digitala produkter och tjänster och deras 
potentiella inverkan på psykisk hälsa, 
användarbeteende, desinformation, 
polarisering och demokrati. Vid 
fullgörandet av detta mandat bör 
kommissionen samordna sina tillsyns- 
och övervakningsinsatser med de insatser 
som föreskrivs i rättsakten om digitala 
tjänster, för att uppnå bästa möjliga 
synergieffekter.
2. Europaparlamentet får genom sina 
behöriga utskott årligen avge ett yttrande 
om kommissionens rapport.
3. Kommissionen ska inom fem veckor 
efter mottagandet skriftligen besvara 
Europaparlamentets yttrande och alla 
frågor som Europaparlamentet eller rådet 
riktar till kommissionen.
4. På Europaparlamentets begäran ska 
kommissionen delta i en utfrågning inför 
Europaparlamentet. En utfrågning ska 
äga rum minst två gånger om året. 
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Respektive kommissionsledamot ska, på 
begäran, göra ett uttalande inför 
Europaparlamentet och besvara alla 
eventuella frågor från dess ledamöter. 
Dessutom ska en kontinuerlig 
högnivådialog mellan Europaparlamentet 
och kommissionen säkerställas genom 
utbyten som äger rum minst fyra gånger 
per år.

Or. en

Ändringsförslag 782
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den information som samlas in i 
enlighet med artiklarna 3, 12, 13, 19, 20 
och 21 ska endast användas för de ändamål 
som avses i denna förordning.

1. Den information som samlas in i 
enlighet med artiklarna 3, 12, 13, 19, 20 
och 21 ska endast användas för de ändamål 
som avses i denna förordning. Det ska 
alltid vara möjligt att utbyta relevant 
information mellan EU-myndigheter och 
nationella myndigheter i enlighet med 
deras respektive mandat och uppdrag i 
allmänhetens tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 783
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den information som samlas in i 
enlighet med artiklarna 3, 12, 13, 19, 20 
och 21 ska endast användas för de ändamål 
som avses i denna förordning.

1. Den information som samlas in i 
enlighet med artiklarna 3, 19, 20 och 21 
ska endast användas för de ändamål som 
avses i denna förordning.
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Or. en

Motivering

Information som erhålls i enlighet med artiklarna 12 och 13 är också relevant för 
koncentrationskontroll.

Ändringsförslag 784
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar det utbyte och 
den användning av information som 
tillhandahålls för att användas i enlighet 
med artiklarna 32 och 33, får 
kommissionen, medlemsstaternas 
myndigheter, deras tjänstemän, anställda 
och övriga personer som arbetar under 
dessa myndigheters övervakning liksom 
fysiska eller juridiska personer, inbegripet 
revisorer och experter som utnämnts i 
enlighet med artikel 24.2, inte röja 
information som de har inhämtat eller 
utbytt med stöd av denna förordning och 
som är av sådant slag att den omfattas av 
tystnadsplikt. Denna skyldighet ska också 
gälla för alla företrädare och experter från 
medlemsstater som deltar i någon av de 
verksamheter som bedrivs av den 
rådgivande kommittén för digitala 
marknader i enlighet med artikel 32.

2. Utan att det påverkar det utbyte och 
den användning av information som 
tillhandahålls för att användas i enlighet 
med artiklarna 12, 13, 32 och 33, får 
kommissionen, medlemsstaternas 
myndigheter, deras tjänstemän, anställda 
och övriga personer som arbetar under 
dessa myndigheters övervakning liksom 
fysiska eller juridiska personer, inbegripet 
revisorer och experter som utnämnts i 
enlighet med artikel 24.2, inte röja 
information som de har inhämtat eller 
utbytt med stöd av denna förordning och 
som är av sådant slag att den omfattas av 
tystnadsplikt. Denna skyldighet ska också 
gälla för alla företrädare och experter från 
medlemsstater som deltar i någon av de 
verksamheter som bedrivs av den 
rådgivande kommittén för digitala 
marknader i enlighet med artikel 32.

Or. en

Ändringsförslag 785
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
De nationella konkurrensmyndigheternas 

samarbete och behörighet
1. Kommissionen ska se till att de 
nationella konkurrensmyndigheterna 
inom Europeiska konkurrensnätverket, 
enligt definitionen i artikel 2.1.5 i direktiv 
(EU) 2019/1, får tillgång till de inlämnade 
rapporterna i enlighet med artikel 16a i 
denna förordning. 
2. Kommissionen ska till Europeiska 
konkurrensnätverket överlämna beslut om 
inledande av en marknadsundersökning i 
enlighet med artikel 14 eller om inledande 
av ett förfarande i enlighet med artikel 18. 
Nationella konkurrensmyndigheter får på 
frivillig basis förse kommissionen med all 
information som anses användbar och 
nödvändig för marknadsundersökningen 
enligt artiklarna 15, 16, 16a eller 17 samt 
på kommissionens begäran bistå den vid 
genomförandet av artiklarna 19, 20 och 
21. 

Or. fr

Ändringsförslag 786
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av 
rådgivande kommittén för digitala 
marknader. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av 
rådgivande kommittén för digitala 
marknader bestående av företrädare för 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, inrättad i 
enlighet med artikel 68 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679, samt 
företrädare för medlemsstaternas 
behöriga myndigheter med ansvar för 
konkurrens, elektronisk kommunikation, 
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audiovisuella tjänster, valtillsyn och 
konsumentskydd. Denna kommitté ska 
vara en kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

Or. en

Ändringsförslag 787
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Rollen för nationella behöriga 

myndigheter och samordning av 
kommissionen

1. Medlemsstaterna ska utse en behörig 
myndighet som ska övervaka 
efterlevnaden av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning och 
regelbundet rapportera till kommissionen 
om efterlevnaden av denna förordning.
2. De nationella behöriga myndigheterna 
får inte fatta beslut som strider mot ett 
beslut som kommissionen antagit enligt 
denna förordning.
3. De nationella behöriga myndigheterna 
får, under kommissionens samordning, ge 
stöd till en marknadsundersökning eller 
ett förfarande enligt artiklarna 7.2, 15, 16, 
17, 19 och 20 genom att samla in 
information och tillhandahålla 
sakkunskap eller genom att samla in 
klagomål som ska vidarebefordras till 
kommissionen.
4. När de nationella behöriga 
myndigheterna samlar in tillräckliga bevis 
för betecknande av en grindvakt, 
bristande efterlevnad av de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6 eller 
behovet av att lägga till nya skyldigheter, 
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ska de begära att en 
marknadsundersökning inleds i enlighet 
med artikel 33.

Or. en

Ändringsförslag 788
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Användarpanel

Varje utsedd grindvakt ska ha en särskild 
användarpanel bestående av samma antal 
slumpmässigt utvalda representanter för 
företagsanvändare och slutanvändare.
a) Processen för att välja ut 
användarrepresentanterna i 
användarpanelen ska vara baserad på 
onlinebaserade, frivilliga mekanismer för 
inlämnande av ansökningar följda av 
metoder för urval, som ett slumpmässigt 
prov från en större pool av frivilliga 
kandidater.
b) Användarpanelen ska informera 
kommissionen om orättvist beteende av 
grindvakten eller potentiellt bristande 
efterlevnad av artiklarna 5 och 6.
c) Användarpanelen har rätt att 
informeras innan kommissionen antar 
relevanta beslut avseende artiklarna 5 och 
6.

Or. en

Ändringsförslag 789
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili
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Förslag till förordning
Artikel 33 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33 Begäran om en 
marknadsundersökning

33 Begäran om en 
marknadsundersökning och förfaranden 
vid bristande efterlevnad

Or. en

Ändringsförslag 790
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning.

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt

a) artikel 15 eftersom de anser att det finns 
rimliga skäl att misstänka att en leverantör 
av centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt,

b) artikel 16 eftersom de anser att det 
finns skälig anledning att misstänka att 
en grindvakt har varit i en position med 
systematisk bristande efterlevnad av 
artiklarna 5 och 6, eller
c) artikel 17 eftersom de anser att en eller 
flera tjänster bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster enligt artikel 2.2 i 
denna förordning, ska kommissionen 
inom fyra månader undersöka och besluta 
om det finns rimliga skäl att inleda en 
sådan undersökning. Kommissionen ska 
till detta beslut bifoga en motiverad 
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argumentation för sitt val av åtgärd. 
Beslutet ska vara offentligt tillgängligt 
och kommuniceras till alla nationella 
behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 791
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning.

1. Om en eller flera av 
medlemsstaternas utsedda myndigheter 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artiklarna 15, 16 eller 
17 eftersom de anser att det finns rimliga 
skäl att misstänka att en leverantör av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt, att det finns nya centrala 
plattformstjänster och plattformsmetoder 
som ska läggas till, att en grindvakt 
åsidosätter sina skyldigheter enligt 
artiklarna 5 och 6 eller att det föreligger 
en situation av (systematisk) bristande 
efterlevnad, ska kommissionen inom tre 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning. Om 
kommissionen beslutar att inte inleda en 
undersökning ska den offentliggöra 
skälen till detta.

Or. en

Ändringsförslag 792
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning.

1. Om en eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, eller att en grindvakt 
åsidosätter sina skyldigheter enligt artikel 
5 och 6, eller eftersom de har information 
som ger vid handen att det finns rimliga 
skäl att lägga till nya tjänster eller ny 
praxis, ska kommissionen på grundval av 
detta inom fyra månader undersöka om det 
finns rimliga skäl att inleda en sådan 
undersökning.

Or. en

Ändringsförslag 793
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning.

1. Om en eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning och 
anta ett beslut. Om kommissionen 
beslutar att det saknas skäl för att inleda 
en marknadsundersökning ska den 
offentliggöra ett motiverat yttrande.

Or. en
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Ändringsförslag 794
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning.

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning med stöd av artikel 14 ska 
kommissionen inom fyra månader 
undersöka om det finns rimliga skäl att 
inleda en sådan undersökning.

Or. fr

Ändringsförslag 795
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning.

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artiklarna 15, 16 och 
17 eftersom de anser att det finns rimliga 
skäl att misstänka att en leverantör av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt, att en leverantör inte 
uppfyller kraven i denna förordning eller 
att dennes nya tjänster och metoder 
behöver undersökas, ska kommissionen 
inom fyra månader undersöka om det finns 
rimliga skäl att inleda en sådan 
undersökning.

Or. en
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Ändringsförslag 796
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning.

1. Om två eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning.

Or. en

Ändringsförslag 797
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 16 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster underlåter att uppfylla 
sina skyldigheter enligt artiklarna 5 och 6, 
ska kommissionen inom fyra månader 
undersöka om det finns rimliga skäl att 
inleda en sådan undersökning och anta 
ett beslut. Om kommissionen beslutar att 
det saknas skäl för att inleda en 
marknadsundersökning ska den 
offentliggöra ett motiverat yttrande.

Or. en
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Ändringsförslag 798
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om en eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 17 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att begära 
att nya tjänster eller metoder ska omfattas 
av förordningen, ska kommissionen inom 
fyra månader undersöka om det finns 
rimliga skäl att inleda en sådan 
undersökning och anta ett beslut. Om 
kommissionen beslutar att det saknas skäl 
för att inleda en marknadsundersökning 
ska den offentliggöra ett motiverat 
yttrande.

Or. en

Ändringsförslag 799
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska lägga fram 
bevis till stöd för sin begäran.

2. Medlemsstaterna ska lägga fram 
bevis till stöd för sin begäran. Sådana 
bevis som tillhandahålls av de behöriga 
nationella myndigheterna ska särskilt 
omfatta information som gör det möjligt 
att fastställa huruvida de allmänna 
villkoren för tillträde till centrala 
plattformstjänster är rättvisa, inbegripet 
när det gäller inkomstflöden från reklam, 
och fördelningen av lämpliga 
inkomstandelar till tredje parts 
rättsinnehavare.
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Or. en

Ändringsförslag 800
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att säkerställa en effektiv 
tillämpning av denna förordning ska 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/1937 om skydd för personer 
som rapporterar om överträdelser av 
unionsrätten tillämpas. I detta syfte ska 
personer enligt artikel 4 i direktiv (EU) 
2019/1937 uppmuntras att rapportera 
överträdelser av unionsrätten till en 
behörig nationell myndighet, som ska 
vidarebefordra denna information till 
kommissionen och den rådgivande 
kommittén för digitala marknader. 
Rapporterade överträdelser ska bedömas 
och åtgärder verkställas inom tre 
månader efter det att de rapporterats till 
kommissionen och den rådgivande 
kommittén för den digitala marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 801
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tredje parter med ett legitimt 
intresse av att representera 
företagsanvändare eller slutanvändare 
kan tillhandahålla kommissionen bevis 
med avseende på någon av de 
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undersökningar som sätts igång genom 
punkterna 1–3 i denna artikel. På 
grundval av detta ska kommissionen inom 
fyra månader undersöka om det finns 
rimliga skäl att inleda en sådan 
undersökning i enlighet med artiklarna 
15, 16 och 17.

Or. en

Ändringsförslag 802
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Rätt att inge klagomål

1. Tredje parter som representerar 
företagsanvändare eller slutanvändare 
ska ha rätt att inge klagomål med 
avseende på icke-betecknande som 
grindvakter och grindvakters bristande 
efterlevnad av sina skyldigheter i enlighet 
med artiklarna 3, 5 och 6 och begära att 
en marknadsundersökning inleds. De ska 
lägga fram bevisning till stöd för sin 
begäran. 
2. Kommissionen ska undersöka om det 
finns skälig grund att inleda en sådan 
undersökning och informera de berörda 
tredje parterna om sitt beslut inom tre 
månader.

Or. en

Ändringsförslag 803
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
I bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2020/1828 ska 
följande punkt läggas till:
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 20XX/XXXX av den DD 
MMM ÅÅÅÅ om öppna och rättvisa 
marknader inom den digitala sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 804
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33b
Ändring av direktiv (EU) 2020/1818

1. I bilaga I till direktiv (EU) 2020/1828 
ska följande punkt läggas till: ”67) 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 20XX/XXXX om öppna 
och rättvisa marknader i den digitala 
sektorn”.

Or. en

Ändringsförslag 805
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska offentliggöra de 1. Kommissionen ska offentliggöra de 
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beslut som den fattar enligt artiklarna 3, 7, 
8, 9, 15, 16, 17, 22, 23.1, 25, 26 och 27. I 
ett sådant offentliggörande ska de berörda 
parternas namn och huvuddragen i beslutet 
anges, inbegripet ålagda påföljder.

beslut som den fattar enligt artiklarna 3, 7, 
8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23.1, 25, 26, 27, 33 
och 33a. I ett sådant offentliggörande ska 
de berörda parternas namn och 
huvuddragen i beslutet anges, inbegripet 
ålagda påföljder, samt en rapport där det 
redogörs för skälen till beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 806
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Sammanträden mellan företrädare 
för grindvakter och medlemmar av den 
rådgivande kommittén för den digitala 
marknaden och kommissionen ska 
registreras och offentliggöras varje 
månad i enlighet med EU:s 
öppenhetsregister. I detta syfte ska 
registreringen i EU:s öppenhetsregister 
vara obligatorisk för grindvakter, företag 
och företagssammanslutningar i enlighet 
med artikel 3.1 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 807
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) ytterligare specificering av 
tillgänglighetskraven i artikel 6 led m 
(nytt),

Or. en
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Ändringsförslag 808
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) de praktiska frågor och 
förfaranden som ska hanteras för 
kommissionens sätt att samarbeta och 
arbeta med medlemsstaternas behöriga 
myndigheter för att fullgöra de funktioner 
som föreskrivs i artiklarna 6, 7, 10, 16, 17, 
24 och 25,

Or. en

Ändringsförslag 809
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) de praktiska frågor och 
förfaranden som ska hanteras för 
kommissionens sätt att samarbeta och 
arbeta med medlemsstaternas behöriga 
myndigheter för att fullgöra de funktioner 
som föreskrivs i artiklarna 6, 7, 10, 16, 17, 
24 och 25,

Or. en

Ändringsförslag 810
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 36a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Riktlinjer

För underlätta grindvakternas efterlevnad 
och kontrollen av skyldigheterna enligt 
artiklarna 5, 6, 12 och 13 ska 
kommissionen vid behov utfärda riktlinjer 
som ska medfölja skyldigheterna i dessa 
artiklar. När så är lämpligt och 
nödvändigt kan kommissionen låta 
standardiseringsorganen utarbeta 
standarder för att underlätta 
genomförandet av skyldigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 811
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.6 och 9.1 
ska ges till kommissionen för en period på 
fem år från och med den DD/MM/ÅÅÅÅ. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på fem 
år. Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.5 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år från 
och med den DD/MM/ÅÅÅÅ. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på fem 
år. Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 812
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.6 och 9.1 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.5 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 813
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.6 och 9.1 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3.5 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 814
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
Rapportering

Europeiska kommissionens årsrapport om 
konkurrenspolitik ska innehålla ett 
kapitel om genomförandet av denna 
förordning med en beskrivning av de 
viktigaste trenderna när det gäller digitala 
marknaders öppenhet och rättvisa.

Or. en

Ändringsförslag 815
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den DD/MM/ÅÅÅÅ, och 
därefter vart tredje år, ska kommissionen 
utvärdera denna förordning och rapportera 
till Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén.

1. Senast tre år efter den dag då 
denna förordning börjar tillämpas, och 
därefter vart tredje år, ska kommissionen 
utvärdera denna förordning och rapportera 
till Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén.

Or. en

Ändringsförslag 816
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvärderingarna ska fastställa om 
det kan komma att krävas ytterligare 

2. Utvärderingarna ska
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regler, bland annat avseende förteckningen 
över centrala plattformstjänster i artikel 2.2 
och de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och 
efterlevnadskontrollen av dem, för att 
säkerställa att digitala marknader i hela 
unionen är öppna och rättvisa. Till följd av 
utvärderingarna ska kommissionen vidta 
ändamålsenliga åtgärder, som kan 
inbegripa lagstiftningsförslag.

a) fastställa huruvida det är nödvändigt att 
ändra, lägga till eller avskaffa regler, 
bland annat avseende förteckningen över 
centrala plattformstjänster i artikel 2.2 och 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 och efterlevnadskontrollen av dem, 
för att säkerställa att digitala marknader i 
hela unionen är öppna och rättvisa,

b) beakta relevant utveckling av 
lagstiftning, tillsyn och 
efterlevnadskontroll på digitala 
marknader,
c) förekomsten av uppvägande fördelar av 
de skyldigheter som fastställs i artiklarna 
5 och 6.
Till följd av utvärderingarna ska 
kommissionen vidta ändamålsenliga 
åtgärder, som kan inbegripa 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 817
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
all relevant information som de har och 
som kommissionen kan komma att behöva 
för att utarbeta den rapport som avses i 

3. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
all relevant information som de har och 
som kommissionen kan komma att behöva 
för att utarbeta den rapport som avses i 
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punkt 1. punkt 1. Bland sådan information bör 
uppgifter granskas som gör det möjligt att 
avgöra hur rättvisa de allmänna 
tillträdesvillkoren för plattformstjänster 
är, även när det gäller intäktsströmmar 
som härrör från annonsering och 
fördelning av lämpliga andelar av intäkter 
till innehavare av tredjepartsrättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 818
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner, Markus Ferber, 
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska rapportera om 
genomförandet av denna förordning i sin 
årsrapport om konkurrenspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 819
Martin Schirdewan, José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska tillämpas 
från och med sex månader efter det att den 
har trätt i kraft.

2. Denna förordning ska tillämpas 
från och med tre månader efter det att den 
har trätt i kraft.

Or. en


