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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund
Europeiska kommissionen föreslog två lagstiftningsinitiativ som en del av paketet ”rättsakten 
om digitala tjänster” i december 2020 för att uppgradera reglerna för digitala tjänster i EU, 
nämligen rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader. Syftet med 
rättsakten om digitala marknader är att säkerställa effektiv konkurrens på digitala marknader 
och särskilt en rättvis och öppen miljö för onlineplattformar.

För närvarande är över 10 000 onlineplattformar verksamma i Europas digitala ekonomi, 
varav de flesta är små och medelstora företag. Ett litet antal stora onlineplattformar står för 
den största andelen av det totala genererade värdet. Deras tjänster omfattar en rad olika 
dagliga aktiviteter, däribland onlinebaserade förmedlingstjänster såsom näthandelsplatser, 
onlinebaserade sociala nätverkstjänster, onlinebaserade sökmotorer, operativsystem och 
programvarubutiker. Dessa stora plattformar fungerar i allt högre grad som nätportar eller 
grindvakter mellan företagsanvändare och slutanvändare. Rättsakten om digitala marknader 
bör gälla för centrala plattformstjänster som grindvakter tillhandahåller eller erbjuder till 
företagsanvändare som är etablerade i unionen eller till slutanvändare som är etablerade eller 
belägna i unionen, oavsett grindvakternas etablerings- eller bosättningsort och oberoende av 
vilken lag som annars gäller för tillhandahållandet av tjänster.

ECON-utskottets roll
Även om IMCO är det ansvariga utskottet för rättsakten om digitala marknader och rättsakten 
om digitala tjänster har ECON tilldelats regel 57+ för rättsakten om digitala marknader, med 
delad behörighet för hela förslaget. 

Betecknande som grindvakt
Föredraganden håller med om att tillämpningsområdet för rättsakten om digitala marknader 
bör vara begränsat för att säkerställa att den tillämpas korrekt. Föredraganden håller med 
kommissionen om de föreslagna kvantitativa tröskelvärdena för att rikta in sig på välkända 
grindvakter, men även på andra som fungerar som nätport. Föredraganden understryker 
kommissionens möjlighet att beteckna nya och framväxande grindvakter på grundval av 
kvalitativa kriterier. Föredraganden håller med kommissionen om de föreslagna kvantitativa 
tröskelvärdena. När det gäller de kvalitativa kriterierna vill föredraganden lägga till relevanta 
affärs- eller tjänsteegenskaper, såsom en företagsstruktur i form av ett konglomerat eller 
vertikal integration av det företag som tillhandahåller de centrala plattformstjänsterna.

Skyldigheter och framtidssäkring
Föredraganden instämmer i de huvudprinciper som kommissionen har fastställt i artiklarna 5 
och 6 men anser att dessa artiklar behöver förtydligas och ändras för att

 tillåta företagsanvändare att erbjuda samma produkter och tjänster genom 
företagsanvändarnas egna direkta onlinebaserade försäljningskanaler (5 b),

 kommunicera med slutanvändare (5 c), 
 utvidga identifieringstjänsten till att omfatta betaltjänster och tekniska tjänster (5 e och 

5 f) samt ge annonsörer och utgivare kostnadsfri och kontinuerlig tillgång till 
information i realtid (5 g),

 förbjuda standardtjänster som installeras av grindvakter (6.1 b),
 utvidga förbudet mot självföreträde till att omfatta installation, aktivering och 
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standardinställningar (6.1 d),
 ange den funktion som är kostnadsfri och tekniskt möjlig för driftskompatibilitet och 

portabilitet (6.1 f och 6.1 h),
 utvidga de rättvisa och icke-diskriminerande villkoren till att omfatta alla centrala 

plattformstjänster och inte endast appbutiker (6.1 k).

Roll för tredje parter
Föredraganden vill införa en rapporteringsmekanism som gör det möjligt för tredje parter att 
rapportera användbar information om grindvakters praxis och om marknadsförhållanden och 
förändringar. Denna rapporteringsmekanism är öppen för företagsanvändare, konkurrenter 
och slutanvändare och gör det möjligt för dem att till kommissionen eller nationella 
myndigheter rapportera om praxis och beteenden hos grindvakter som omfattas av 
förordningen. 

Dialog och transparens i regleringsfrågor
Föredraganden är positiv till att införa en restitutionsmekanism för att säkerställa att 
grindvakterna genomför skyldigheterna och förbuden i artiklarna 5 och 6 på ett korrekt sätt. 
Denna skyldighet skulle kräva tillgång för personuppgiftsansvariga för att regelbundet 
rapportera till kommissionen och på ett transparent sätt beskriva de åtgärder som de vidtagit 
för att fullgöra sina skyldigheter. 

Efterlevnad
Föredraganden vill införa åtgärder för att säkerställa största möjliga efterlevnad, bland annat 
genom att utse regelefterlevnadsansvariga för varje grindvakt, med tillgång i realtid till all 
information som krävs, samt ge kommissionen möjlighet att testa åtgärder innan de antas, 
inbegripet genom A/B-tester för att säkerställa att åtgärderna inte är kontraproduktiva för de 
berörda parterna.

Om en grindvakt tillämpar en ny praxis som strider mot de två principerna i artikel 10, 
öppenhet och rättvisa, och riskerar allvarlig och omedelbar skada, kan interimistiska åtgärder 
vidtas för att ta itu med den berörda grindvaktens praxis i avvaktan på resultatet av 
marknadsundersökningen. 

Samarbete med medlemsstaterna
Föredraganden anser att kommissionen och medlemsstaterna bör ha ett nära samarbete och 
samordna sina verkställighetsåtgärder. Nationella konkurrensmyndigheter bör ha en ledande 
roll på grundval av de befintliga mekanismerna för det europeiska konkurrensnätverket. 
Nationella konkurrensmyndigheter bör kunna samarbeta med kommissionen om utbyte av 
information om koncentrationer, marknadsundersökningar för att beteckna grindvakter, 
marknadsundersökningar av systematiska överträdelser, marknadsundersökningar av nya 
tjänster och ny praxis samt begäranden om information för att genomföra intervjuer och ta 
uttalanden och befogenheter att genomföra inspektioner på plats. 

Europaparlamentets roll
Föredraganden understryker EU-parlamentets betydelse för rättsakten om digitala marknader 
och uppmanar kommissionen att regelbundet uppdatera utvärderingarna av efterlevnaden av 
skyldigheterna.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

9. En fragmentering av den inre 
marknaden kan endast effektivt undvikas, 
om medlemsstaterna hindras från att 
tillämpa särskilda nationella regler för de 
typer av företag och tjänster som omfattas 
av den här förordningen. Eftersom denna 
förordning syftar till att komplettera 
kontrollen av efterlevnaden av 
konkurrensrätten, bör det samtidigt anges 
att denna förordning inte påverkar 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget, motsvarande nationella 
konkurrensregler och andra nationella 
konkurrensregler om ensidigt agerande 
som grundar sig på en individuell 
bedömning av marknadspositioner och 
marknadsbeteende, inbegripet dess 
sannolika effekter och det förbjudna 
beteendets exakta omfattning, och som ger 
företagen möjlighet att framföra argument 
rörande effektivitet och sakliga skäl för 
beteendet i fråga. En enhetlig tillämpning 
av dessa regler kan endast uppnås på ett 
ändamålsenligt sätt om kommissionen 
och medlemsstaterna kan utbyta 
konfidentiell information, ha ett nära 
samarbete och samordna sina 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 
enhetliga, ändamålsenliga och 
kompletterande resultat. För att bevara 
den inre marknaden bör kommissionen 
dessutom kunna förhindra att nationella 
åtgärder antas på grundval av strängare 
nationella lagar som är oförenliga med 
denna förordning eller med ett beslut som 
antagits av kommissionen enligt denna 
förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
webbläsare, operativsystem, sociala 
nätverk, videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster och webbannonseringstjänster 
kapacitet att påverka ett stort antal 
slutanvändare och företag, vilket innebär 
en risk för otillbörliga affärsmetoder. De 
bör därför ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster bör inkluderas oavsett 
vilken teknik som används för att 
tillhandahålla sådana tjänster. Därför bör 
virtuella eller röstaktiverade assistenter 
och andra anslutna enheter omfattas av 
denna förordning oavsett om deras 
programvara betraktas som ett 
operativsystem, en onlinebaserad 
förmedlingstjänst eller en sökmotor. 
Onlinebaserade förmedlingstjänster kan 
också vara verksamma på området 
finansiella tjänster, och kan förmedla eller 
användas för att tillhandahålla sådana 
tjänster som förtecknas på ett icke 
uttömmande sätt i bilaga II till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 



PA\1234515SV.docx 7/72 PE693.930v01-00

SV

molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a. Aktiva slutanvändare och 
företagsanvändare bör definieras på ett 
sätt som adekvat representerar den 
berörda centrala plattformstjänstens roll 
och räckvidd. För att skapa rättslig 
säkerhet för grindvakter bör delar av 
sådana definitioner per central 
plattformstjänst anges i en bilaga till 
denna förordning, som bör vara föremål 
för möjliga ändringar från 
kommissionens sida genom en delegerad 
akt för att uppdatera den mot bakgrund av 
den tekniska utvecklingen eller annan 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. De leverantörer av centrala 23. De leverantörer av centrala 



PE693.930v01-00 8/72 PA\1234515SV.docx

SV

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

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

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen om 
alla planerade och avslutade förvärv innan 
de genomförs. Den informationen bör inte 
bara ligga till underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten på de 
marknader där grindvakter är 
verksamma, särskilt inom den digitala 
sektorn, och kan därför vara en användbar 
faktor att beakta i samband med de 
marknadsundersökningar som föreskrivs i 
denna förordning och i rådets förordning 
(EG) nr 139/2004 (EG:s 
koncentrationsförordning).

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är begränsade till vad 
som är nödvändigt och motiverat för att 
komma till rätta med grindvakternas 
orättvisa metoder och för att säkerställa 
öppenheten hos centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakter. Därför 
bör skyldigheterna motsvara de metoder 
som anses orättvisa, vilket kan 
åstadkommas genom att ta hänsyn till den 
digitala sektorns särdrag, och där 
erfarenheterna, till exempel från 
tillämpningen av EU:s konkurrensregler, 
visar att de har en särskilt negativ direkt 
inverkan på företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom är det 
nödvändigt att möjliggöra en dialog om 

33. De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är begränsade till vad 
som är nödvändigt och motiverat för att 
komma till rätta med grindvakternas 
orättvisa metoder och för att säkerställa 
öppenheten hos centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakter. Därför 
bör skyldigheterna motsvara de metoder 
som anses orättvisa, vilket kan 
åstadkommas genom att ta hänsyn till den 
digitala sektorns särdrag, och där 
erfarenheterna, till exempel från 
tillämpningen av EU:s konkurrensregler, 
visar att de har en särskilt negativ direkt 
inverkan på företagsanvändarna och 
slutanvändarna. De skyldigheter som 
fastställs i denna förordning bör ta 
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regleringsfrågor med grindvakter för att 
skräddarsy de skyldigheter som sannolikt 
kommer att kräva särskilda 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 
deras effektivitet och proportionalitet. 
Skyldigheterna bör endast uppdateras om 
det upptäcks nya metoder, där man efter en 
grundlig undersökning av deras art och 
inverkan fastställer att de är orättvisa eller 
begränsar öppenheten på samma sätt som 
de otillbörliga metoder som fastställs i 
denna förordning, samtidigt som de undgår 
att omfattas av den befintliga 
uppsättningen skyldigheter.

hänsyn till särdragen hos de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls. 
Dessutom är det nödvändigt att möjliggöra 
en dialog om regleringsfrågor med 
grindvakter för att skräddarsy de 
skyldigheter som sannolikt kommer att 
kräva särskilda genomförandeåtgärder för 
att säkerställa deras effektivitet och 
proportionalitet. Skyldigheterna bör endast 
uppdateras om det upptäcks nya metoder, 
där man efter en grundlig undersökning av 
deras art och inverkan fastställer att de är 
orättvisa eller begränsar öppenheten på 
samma sätt som de otillbörliga metoder 
som fastställs i denna förordning, samtidigt 
som de undgår att omfattas av den 
befintliga uppsättningen skyldigheter. För 
att förbättra uppdateringsprocessens 
ändamålsenlighet bör kommissionen även 
använda den rapporteringsmekanism som 
involverar konkurrenter, 
företagsanvändare, slutanvändare och 
medlemsstaterna för att informera 
kommissionen i händelse av någon av de 
identifierade metoderna.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 

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

mindre individanpassat, men likvärdigt, 
alternativ och utan att göra den centrala 
plattformstjänsten eller vissa funktioner i 
denna beroende på slutanvändarens 
samtycke i den mening som avses i artikel 
6.1 a i förordning (EU) 2016/679. Det 
mindre individanpassade alternativet bör 
inte vara annorlunda eller av sämre 
kvalitet än den tjänst som erbjuds 
slutanvändare som samtycker till att deras 
personuppgifter kombineras. Möjligheten 
att kombinera uppgifter bör omfatta alla 
möjliga källor till personuppgifter, 
inbegripet egna centrala 
plattformstjänster och andra tjänster som 
erbjuds av grindvakten samt 
tredjepartstjänster (där uppgifter erhålls 
t.ex. via cookies eller Gilla-knappar på 
tredjepartswebbplatser). När grindvakten 
begär samtycke bör den proaktivt 
presentera en användarvänlig lösning för 
slutanvändare för att tillhandahålla, 
ändra eller återkalla samtycke på ett 
uttryckligt, tydligt och enkelt sätt. 
Samtycket bör ges på ett tydligt, 
informerat och specifikt sätt av 
slutanvändaren, som bör informeras om 
att ett avslag kan leda till ett mindre 
individanpassat erbjudande men att 
kvaliteten och funktionerna hos den 
centrala plattformstjänsten kommer att 
förbli oförändrade.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37a. Kravet att företagsanvändare eller 
slutanvändare abonnerar på eller 
registrerar sig för en annan av 
grindvaktens centrala plattformstjänster 
som ett villkor för att få tillgång till eller 
registrera sig för en central 
plattformstjänst ger grindvakten möjlighet 
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att fånga och låsa in nya affärsanvändare 
och slutanvändare för sina centrala 
plattformstjänster genom att säkerställa 
att företagsanvändare inte kan komma åt 
en central plattformstjänst utan att också 
åtminstone registrera eller skapa ett konto 
för att ta emot en andra central 
plattformstjänst. Detta beteende ger även 
grindvakter en möjlig fördel när det gäller 
att ackumulera uppgifter och skulle 
kunna skapa hinder för inträde.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

__________________ __________________
33 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 

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

behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

begäran och i den mån det är möjligt ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till högkvalitativ och tillgänglig 
realtidsinformation som gör det möjligt 
för båda parter att förstå vilket pris som 
betalas för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

46a. Ett säkrande av standardpositioner 
i de huvudsakliga åtkomstpunkterna för 
sökning i ett operativsystem, till exempel 
den förinstallerade webbläsaren, sökfältet 
på startskärmen eller röstassistenten, kan 
befästa den dominerande positionen för 
en etablerad central plattformstjänst och 
förhindra de digitala marknadernas 
öppenhet för konkurrens. Även om 
användarna kan ändra 
standardinställningen manuellt gör de 
sällan det, på grund av beteendemässiga 
fördomar. För att säkerställa 
marknadernas öppenhet bör 
slutanvändarna kunna välja vilken 
central plattformstjänst de vill ha som 
standard via en inställningsmeny när de 
konfigurerar sin enhet. Slutanvändarna 
bör kunna komma åt denna 
inställningsmeny efter att enheten har 
konfigurerats. En grindvakt bör inte 
kunna erbjuda ersättning eller förmåner 
till hårdvarutillverkare eller 
nätoperatörer, eller på annat sätt kräva att 
de erbjuder dess centrala plattformstjänst 
förinstallerad eller inställd som standard, 
eftersom det då inte blir möjligt för 
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tredjepartsföretagsanvändare att lägga 
bud på förinstallation eller en 
standardposition.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

åtgärder för att skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

samma operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används av grindvakten för 
kompletterande tjänster, skulle detta kunna 
ha mycket skadlig inverkan på 
innovationen inom leverantörerna av 
sådana stödtjänster och slutanvändarnas 
urval av sådana kompletterande tjänster. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
säkerställa kostnadsfri tillgång på lika 
villkor till och driftskompatibilitet med 
samma operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används för tillhandahållande av alla 
eventuella kompletterande tjänster av 
grindvakterna. Grindvakten bör inte 
hindras från att vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att 
kompletterande tredjepartstjänster inte 
äventyrar integriteten hos det 
operativsystem, den hårdvara eller de 
programvarufunktioner som den 
tillhandahåller. Grindvakten bör dock 
vara skyldig att vederbörligen motivera 
sådana nödvändiga åtgärder och 
kostnadsfritt tillhandahålla en alternativ 
lösning för tillgång och 
driftskompatibilitet för att möjliggöra ett 
effektivt tillhandahållande av 
kompletterande tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 

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

effekten av en viss annons. För att 
ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer och utgivare 
kostnadsfri tillgång till grindvakternas 
resultatmätningsverktyg och den 
information som krävs, inklusive 
aggregerade data, för att annonsörerna, de 
reklambyråer som agerar för ett företags 
räkning och förläggarna ska kunna utföra 
sina egna oberoende kontroller av 
tillhandahållandet av de relevanta 
webbannonseringstjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

59a. De betecknade grindvakterna bör, 
inom tidsfristen för att fullgöra sina 
skyldigheter, informera kommissionen om 
de åtgärder som vidtagits för att de 
effektivt ska fullgöra sina skyldigheter. 
Sådan information bör göras tillgänglig 
för berörda tredje parter i företag, 
samtidigt som de betecknade 
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grindvakternas affärshemligheter 
respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

64. Kommissionen bör undersöka och 
bedöma om ytterligare beteendemässiga 
korrigerande åtgärder eller, i 
förekommande fall, strukturella 
korrigerande åtgärder är motiverade för att 
säkerställa att grindvakten inte kan 
motverka målen i denna förordning genom 
systematiskt bristande fullgörande av en 
eller flera av de skyldigheter som fastställs 
i denna förordning. Kommissionen bör 
därför i sådana fall ha befogenhet att införa 
eventuella korrigerande åtgärder, vare sig 
de är beteendemässiga eller strukturella, 
med vederbörlig hänsyn till 
proportionalitetsprincipen. Strukturella 
korrigerande åtgärder, såsom juridisk, 
funktionell eller strukturell separation, 
inbegripet avyttring av en verksamhet eller 
delar av den, bör införas endast om det inte 
finns någon lika effektiv beteendemässig 
åtgärd eller om en lika effektiv 
beteendemässig åtgärd skulle vara mer 
betungande för det berörda företaget än 
den strukturella korrigerande åtgärden. 
Ändringar av ett företags struktur som 
förelåg innan det systematiskt bristande 
fullgörandet fastställdes är endast 
proportionerliga om det finns en betydande 
risk för att det systematiskt bristande 
fullgörandet beror på det berörda företagets 
struktur.
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förelåg innan det systematiskt bristande 
fullgörandet fastställdes är endast 
proportionerliga om det finns en betydande 
risk för att det systematiskt bristande 
fullgörandet beror på det berörda företagets 
struktur.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

65a. I brådskande fall där en risk för 
allvarlig och omedelbar skada för 
företagsanvändare eller slutanvändare 
skulle kunna uppstå till följd av nya 
metoder som skulle kunna undergräva 
konkurrensmöjligheterna för de centrala 
plattformstjänsterna eller vara orättvisa 
bör kommissionen kunna genomföra 
interimistiska åtgärder som tillfälligt inför 
skyldigheter för den berörda grindvakten. 
Dessa interimistiska åtgärder bör 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
motiverat. De bör gälla i avvaktan på att 
marknadsundersökningen avslutas och 
det motsvarande slutliga beslutet från 
kommissionen enligt artikel 17.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 66a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

66a. Kommissionen bör regelbundet 
uppdatera Europaparlamentet om 
utvärderingarna av efterlevnaden av de 
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skyldigheter som anges i artiklarna 5 och 
6 och det eventuella behovet av att 
uppdatera de relevanta bestämmelserna. 
Om en utvärdering skulle leda till ett 
lagstiftningsförslag bör 
Europaparlamentet överväga att använda 
sitt skyndsamma förfarande, vilket 
möjliggör en snabbare parlamentarisk 
granskning av kommissionens förslag 
samtidigt som parlamentets demokratiska 
befogenheter respekteras fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

67. Om en grindvakt under ett 
förfarande avseende bristande fullgörande 
eller en undersökning av systemiskt 
bristande fullgörande erbjuder 
kommissionen åtaganden, bör 
kommissionen ha möjlighet att anta ett 
beslut som gör dessa åtaganden bindande 
för den berörda grindvakten, om den 
konstaterar att åtagandena säkerställer att 
skyldigheterna i denna förordning fullgörs 
effektivt. Innan åtagandena antas bör 
kommissionen ges befogenhet att, när så 
är lämpligt, kräva att åtagandena testas, 
inklusive A/B-tester för att optimera deras 
ändamålsenlighet. Åtagandena bör ses 
över när de varit i bruk under en lämplig 
period. Om kommissionens översyn av 
åtagandena visar att åtagandena inte 
efterlevs på ett effektivt sätt bör 
kommissionen ges befogenhet att begära 
ändringar eller återkalla de ineffektiva 
åtgärderna.

Or. en
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

70. Kommissionen bör direkt kunna 
begära att företag eller 
företagssammanslutningar tillhandahåller 
alla relevanta bevis, data och information. 
Dessutom bör kommissionen kunna begära 
all relevant information från alla offentliga 
myndigheter, organ eller byråer i 
medlemsstaten eller från fysiska eller 
juridiska personer vid tillämpningen av 
denna förordning. När företagen följer ett 
kommissionsbeslutet är de skyldiga att 
besvara frågor om de faktiska 
omständigheterna och tillhandahålla 
handlingar.

70. Kommissionen bör direkt kunna 
begära att företag eller 
företagssammanslutningar tillhandahåller 
alla relevanta bevis, data och information. 
Dessutom bör kommissionen kunna begära 
all relevant information från alla offentliga 
myndigheter, organ eller byråer i 
medlemsstaten eller från fysiska eller 
juridiska personer vid tillämpningen av 
denna förordning. Offentliga myndigheter, 
organ eller byråer i medlemsstaterna bör 
ha möjlighet att på eget initiativ förse 
kommissionen med relevant information. 
När företagen följer ett kommissionsbeslut 
är de skyldiga att besvara frågor om de 
faktiska omständigheterna och 
tillhandahålla handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 77a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

77a. För att säkerställa att 
skyldigheterna enligt artiklarna 5 och 6 
och de beslut som fattas i enlighet med 
artiklarna 7, 16, 22 och 23 genomförs och 
efterlevs på ett effektivt sätt bör 
kommissionen utse en oberoende 
regelefterlevnadsansvarig för att dagligen 
övervaka genomförandet och 
efterlevnaden av skyldigheterna och 
åtgärderna. Den 
regelefterlevnadsansvarige bör ha tillgång 
till den information som krävs, inbegripet 
uppgifter och algoritmer, för att 
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säkerställa efterlevnad och regelbundet ge 
synpunkter till kommissionen. 
Kommissionen bör utfärda 
rekommendationer till grindvakterna och 
införa nödvändiga sanktioner på 
grundval av synpunkterna från den 
berörda regelefterlevnadsansvariga. 

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Syftet med denna förordning är att 
bidra till en välfungerande inre marknad 
genom att fastställa harmoniserade regler 
som säkerställer öppna och rättvisa 
marknader inom den digitala sektorn i hela 
unionen där grindvakter finns.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

inbegripet leverantörer av centrala 
plattformstjänster, om dessa skyldigheter 
inte har något samband med de berörda 
företag som har status som grindvakt i den 
mening som avses i denna förordning, i 
syfte att skydda konsumenterna eller 
bekämpa illojal konkurrens och 
otillbörliga handelsmetoder i 
affärsförbindelserna mellan företagen.

Or. en

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Webbläsare.

Or. en

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Röstassistenter.

Or. en

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Molntjänster. g) Molntjänster, inklusive 
företagsprogramvara, program och 
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lösningstjänster.

Or. en

Motivering

Denna reviderade definition skulle bättre återspegla verkligheten i den molnprioriterande 
strategi som används av utgivare av B2B-programvara, vilka i allt högre grad utvecklar sina 
tjänster i molnet och inte längre i sina lokaler, med nya avtalsvillkor och otillbörliga metoder.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) röstassistent: programvara som 
svarar på muntliga eller skriftliga 
kommandon som uttrycks av 
slutanvändare på icke-tekniskt språk och 
som utför uppgifter eller tjänster på egen 
hand, eller vid behov genom it-system, 
och för slutanvändarens räkning.

Or. en

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a) webbläsare: oberoende eller 
inbäddade programvaruapplikationer som 
gör det möjligt för slutanvändare att få 
tillgång till information på World Wide 
Web.

Or. en
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Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a) konkurrent till grindvaktens 
centrala plattformstjänst: varje fysisk eller 
juridisk person som agerar i kommersiell 
eller yrkesmässig egenskap och 
tillhandahåller en central plattformstjänst 
i samma kategori som en grindvakt.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) omsättning: ett företags intäkter i 
enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) 
nr 139/2004.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om grindvakten lägger fram sådana 
tillräckligt underbyggda argument som 
visar att leverantören inte uppfyller kraven 
i punkt 1 ska kommissionen tillämpa 

Om leverantören av centrala 
plattformstjänster lägger fram sådana 
tillräckligt underbyggda argument som 
visar att leverantören undantagsvis inte 
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punkt 6 för att bedöma om kriterierna i 
punkt 1 är uppfyllda.

uppfyller kraven i punkt 1 även om 
leverantören uppfyller alla tröskelvärden i 
punkt 2 ska kommissionen beteckna den 
leverantören som grindvakt, i enlighet 
med förfarandet i artikel 15.3, om 
kommissionen konstaterar att 
leverantören inte kunde visa att den 
relevanta centrala plattformstjänst som 
leverantören tillhandahåller inte uppfyller 
kraven i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en leverantör av en central 
plattformstjänst inte inom tidsfristen 
tillhandahåller den relevanta information 
som krävs för att bedöma dess 
betecknande som grindvakt enligt artikel 
3.2 har kommissionen rätt att beteckna 
leverantören som grindvakt på grundval 
av tillgängliga uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Andra strukturella 
marknadsegenskaper.

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

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 
betydande sätt underlåter att inom 2 
månader efterleva de utredningsåtgärder 
som kommissionen beordrat, och 
underlåtenheten kvarstår efter det att 
leverantören har uppmanats att uppfylla 
kraven inom 3 månader och lämna 
synpunkter, ska kommissionen ha rätt att 
beteckna den leverantören som grindvakt 
på grundval av tillgängliga uppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska fortlöpande 
offentliggöra och uppdatera förteckningen 
över grindvakter och förteckningen över de 
centrala plattformstjänster för vilka 
grindvakterna måste uppfylla de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6 samt skicka förteckningarna, och 
varje uppdatering av dem, till 
Europaparlamentet.

Or. en
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från några av sina centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
någon annan central plattformstjänst 
eller andra tjänster som erbjuds av 
grindvakten eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i artikel 6.1 a i 
förordning (EU) 2016/679, Grindvakten 
ska ha rätt att använda artikel 6.1 c eller d 
i förordning (EU) 2016/679 som rättslig 
grund, i tillämpliga fall.

Or. en

Motivering

Samtycke krävs enligt GPDR. Denna bestämmelse får inte leda till missbruk av samtycket 
från grindvakternas sida, vilka skulle kunna tvinga konsumenterna att ge sitt samtycke för att 
få tillgång till kvalitetstjänster.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är till för att förbjuda snäva paritetsklausuler som hindrar användare 
från att erbjuda slutanvändare bättre priser, villkor och tillgänglighet via sin egen webbplats. 
Snäva paritetsklausuler är redan förbjudna i några EU-medlemsstater.

Ändringsförslag 47

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) avstå från att kräva att 
företagsanvändare informerar 
grindvakten om de differentierade priser 
eller villkor som de väljer att tillämpa på 
sin egen distributionskanal eller genom 
onlinebaserade förmedlingstjänster från 
tredje part,

Or. en

Motivering

Företagsanvändare bör inte vara skyldiga att informera viktiga plattformstjänster om sina 
villkor eller priser i andra distributionskanaler. Europeiska kommissionen hade redan kunnat 
utesluta sådan praxis i ärende AT.40153 – mest-gynnad-nations-klausuler i e-boksavtal och 
därmed sammanhängande omständigheter.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att marknadsföra 

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

erbjudanden till eller på annat sätt 
kommunicera med slutanvändare inom 
eller utanför den centrala 
plattformstjänsten eller genom andra 
kanaler och att ingå avtal med dessa 
slutanvändare, oavsett om de för detta 
ändamål använder grindvaktens centrala 
plattformstjänster eller inte, och ge 
slutanvändare möjlighet att via 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
få tillgång till och låta dem använda 
innehåll, abonnemang, funktioner eller 
andra produkter med hjälp av en 
företagsanvändares 
programvaruapplikation, om 
slutanvändarna har förvärvat dessa 
produkter från den berörda 
företagsanvändaren utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster,

Or. en

Motivering

Denna artikel bör utvidgas till att omfatta kommunikationer med slutanvändare, inklusive för 
att marknadsföra erbjudanden. Grindvakterna får inte godtyckligt begränsa hur vissa 
användarföretag kommunicerar med sina användare. Sådana begränsningar hindrar dem 
från att utveckla sina produkter och tjänster och att utöka sin användarbas. Konsumenterna 
måste komma åt och använda innehållet och tjänsterna via en företagsanvändares app på 
grindvaktens plattform, även om tjänsterna har förvärvats utanför plattformen.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens identifieringstjänst, 
betaltjänst eller tekniska tjänst till stöd för 
tillhandahållandet av betaltjänster i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
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plattformstjänster,

Or. en

Motivering

Grindvakterna får inte göra en identifieringstjänst, betaltjänst eller teknisk tjänst som stöder 
tillhandahållandet av betaltjänster till ett villkor för tillträde till den centrala 
plattformstjänsten. Detta förbud tar itu med bindningarna mellan grindvakternas centrala 
plattformstjänster och deras kompletterande tjänster.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) ge varje annonsör och utgivare till 
vilken den tillhandahåller tjänster 
kostnadsfri, högkvalitativ och 
ändamålsenlig tillgång till information om 
det pris som annonsören eller 
annonsförmedlaren betalar samt det 
belopp eller den ersättning som betalas till 
utgivaren, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

Or. en

Motivering

Den information som ges till utgivare och annonsörer enligt skyldighet 5 g måste vara 
kostnadsfri, vilket är fallet för samma aktörer när det gäller skyldighet 6 g.

Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) avstå från att begränsa eller 
hindra slutanvändarnas möjlighet att 
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använda sin egen programvarulicens när 
de använder grindvaktens molntjänst.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att skapa en ny skyldighet som gör det möjligt för 
användare att använda sina licenser obehindrat när de använder en molntjänst.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förbättra segmenteringen av en grindvakts data 
(genom att utvidga skyldigheten till att omfatta data som genereras genom användning av 
kompletterande tjänster) för att förhindra att grindvakter på ett orättvist sätt utnyttjar sin 
dubbla roll som leverantörer av centrala plattformstjänster och som konkurrenter till de 
företag som använder dess tjänster.

Ändringsförslag 53

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

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

b) göra det möjligt för slutanvändare 
att avinstallera alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst och avstå från 
att uteslutande aktivera sina egna 
centrala plattformstjänster som 
standardtjänster när likvärdiga 
alternativa tjänster som utför samma 
funktion kan föreslås, utan att det 
påverkar möjligheten för en grindvakt att 
begränsa sådan avinstallering med 
avseende på programvaruapplikationer som 
är nödvändiga för operativsystemets eller 
enhetens funktion och som inte tekniskt 
kan erbjudas fristående av tredje parter,

Or. en

Motivering

Förinstallerade program är en typ av självföreträde som måste åtgärdas. 
Standardinställningarna gör det möjligt för aktörerna att stärka sina positioner och dra 
fördel av sin konglomerata natur. Möjligheten att avinstallera är inte tillräcklig.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten, under förutsättning att 
sådana proportionella åtgärder är 
vederbörligen motiverade,

Or. en

Motivering

Grindvakterna bör inte undergräva en installation av konkurrerande tjänster.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag annorlunda eller 
förmånligare än liknande tjänster eller 
produkter från tredje part när det gäller 
rangordning, visning, installation, 
aktivering eller standardinställningar och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för sådan rangordning, visning, 
installation eller aktivering eller sådana 
standardinställningar,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att utvidga förbudet mot självföreträde, som inte bara gäller 
rangordningen utan även installation, aktivering och standardinställningar.

Ändringsförslag 56

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

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

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

Or. en

Motivering

Denna skyldighet bör uttryckligen gälla för grindvakter som tillhandahåller molntjänster. 
Denna ändring bör göra det möjligt för slutanvändare att byta till och abonnera på andra 
programvarulösningar som är tillgängliga via molntjänsten.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru-, 
programvaru- eller andra funktioner, 
inklusive NFC-antenner eller teknik 
relaterad till sådana antenner, som är 
tillgängliga eller används vid 
tillhandahållande av stödtjänster eller 
branschstandardfunktioner i dess centrala 
plattformstjänster, I sådana fall ska 
villkoren för tillträde och interoperabilitet 
vara rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande. Grindvakten ska inte 
hindras från att vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att 
kompletterande tredjepartstjänster inte 
äventyrar eller komprometterar 
integriteten hos det operativsystem eller de 
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hårdvaru- eller programvarufunktioner 
som tillhandahålls av grindvakten, under 
förutsättning att sådana nödvändiga 
åtgärder vederbörligen motiveras av 
grindvakten, samtidigt som alternativ 
åtkomst och interoperabilitet 
tillhandahålls kostnadsfritt för att 
möjliggöra ett ändamålsenligt 
tillhandahållande av stödtjänster.

Or. en

Motivering

Interoperabilitet är ett viktigt verktyg för att uppnå målet om rättvisa och öppna marknader. 
Syftet med detta ändringsförslag är att utvidga denna skyldighet bortom stödtjänster och att 
främja en bredare driftskompatibilitet inom rättsakten om digitala marknader och att 
säkerställa att denna interoperabilitet sker under FRAND-villkor.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) ge annonsörer och utgivare, eller 
tredje parter som auktoriserats av 
annonsörer och utgivare, på deras begäran 
och kostnadsfritt, ändamålsenlig tillgång i 
realtid till grindvaktens 
resultatmätningsverktyg och den 
information som krävs för att annonsörer 
och utgivare ska kunna göra en egen, 
oberoende kontroll av annonsdatabasen, 
inklusive aggregerade data och 
prestandauppgifter på ett sätt som gör det 
möjligt för annonsörerna och utgivarna 
att använda sina egna verifierings- och 
mätningsverktyg för att utvärdera 
prestandan hos de centrala tjänster som 
grindvakterna tillhandahåller,

Or. en
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Motivering

Berörda parter kan välja att anlita oberoende experter eller andra valfria tredje parter för att 
genomföra de kontroller som krävs för att granska grindvakternas tillhandahållande av 
webbannonseringstjänster.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

erbjuds av grindvakten av dessa 
företagsanvändare och de slutanvändare 
som tar i anspråk i de produkter eller 
tjänster som dessa företagsanvändare 
tillhandahåller; när det gäller 
personuppgifter, tillhandahålla åtkomst och 
användning endast om uppgifterna har ett 
direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679,

Or. en

Motivering

Ändringsförslag för att utöka åtkomsten till data som genereras av företagsanvändare som en 
del av de kompletterande tjänster som erbjuds av grindvakten för att maximera det 
dataportabilitetsverktyg som rättsakten om digitala marknader erbjuder.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares behandling och 
tillträde till sina centrala 
plattformstjänster, inklusive 
programvarulager, molntjänster, 
onlinebaserade sökmotorer och 
onlinebaserade sociala nätverkstjänster 
som betecknats i enlighet med artikel 3 i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande (FRAND) villkor måste gälla för alla centrala 
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plattformstjänster.

Ändringsförslag 62

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) tillhandahålla sina slutanvändare 
tydliga, rättvisa och icke-diskriminerande 
licensieringsvillkor, även när det gäller 
avgifter, som förhindrar väsentliga 
ändringar som begränsar användningen 
av programvaruapplikationer eller 
tjänster som används på, eller i 
kombination med, en plattform för 
centrala tjänster som tillhör grindvakten, 
och som möjliggör rimlig förväntad 
användning av 
programvaruapplikationen eller 
tjänsterna, även efter att den överförts till 
en annan slutanvändare, i förekommande 
fall.

Or. en

Motivering

Grindvakterna bör inte ha tillåtelse att införa licensvillkor för användning av 
programvaruapplikationer eller tjänster som används på, eller i kombination med, en 
plattform för centrala tjänster och som skulle vara tvetydiga, orättvisa eller diskriminerande. 
I enlighet med EU-domstolens rättspraxis bör kunder även ha rätt att återförsälja och 
överföra sina programvarulicenser, med leverantörer som fortsätter att erbjuda stöd och 
uppdateringar på rättvisa villkor till kunder som lagligen har förvärvat en återförsåld licens.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innan grindvakten genomför 
någon ändring av de avgifter eller den 
avgiftsstruktur som tas ut av 
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företagsanvändare och i samband med 
skyldigheterna enligt punkt 1 ska 
grindvakten anmäla denna ändring till 
kommissionen och de berörda 
företagsanvändarna.

Or. en

Ändringsförslag 64

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom sex månader efter dess 
betecknande, och med tillämpning av 
artikel 3.8, ska grindvakten förse 
kommissionen med en rapport som i detalj 
och på ett transparent sätt beskriver de 
åtgärder som vidtagits för att säkerställa 
att skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 
uppfylls. Denna rapport ska uppdateras 
av grindvakten minst en gång om året.

Or. en

Ändringsförslag 65

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Inom sex månader efter dess 
betecknande enligt artikel 3 ska 
grindvakten offentliggöra och förse 
kommissionen med en icke-konfidentiell 
sammanfattning av den rapport som avses 
i punkt 1 a i denna artikel. Kommissionen 
ska utan dröjsmål offentliggöra den icke-
konfidentiella sammanfattningen av 
rapporten. Denna icke-konfidentiella 
sammanfattning ska uppdateras varje 
gång den rapport som avses i punkt 1 
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uppdateras.

Or. en

Ändringsförslag 66

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. Kommissionen får genom beslut 
ange vilka åtgärder den berörda 
grindvakten ska vidta för att uppfylla de 
skyldigheter som anges i artikel 6. När 
kommissionen antar beslutet ska den 
beakta de uppgifter som tillhandahålls av 
berörda tredje parter, regeringar och 
relevanta myndigheter i medlemsstaterna. 
Åtgärderna kan gälla tillträdet till 
plattformar (inbegripet interoperabilitet, 
tillgången till API och gemensamma 
standarder), datarelaterade insatser 
(inbegripet datamobilitet, dataåtkomst och 
informationssilor), rättvisa kommersiella 
förbindelser (inklusive icke-
diskriminering) samt slutanvändarnas 
och affärsanvändarnas val (inklusive 
standardutformning och utformning av 
valarkitektur). Kommissionen ska anta ett 
sådant beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

Or. en

Motivering

Kommissionen måste, där så är lämpligt, stödjas genom resurser och information för att 
hantera informationsasymmetrin med grindvakter.

Ändringsförslag 67

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 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. Direkt berörda 
tredje parter ska ha möjlighet att lämna 
synpunkter på dessa preliminära resultat.

Or. en

Ändringsförslag 68

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 effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt 
ska 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
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

I brådskande fall får kommissionen 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.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om ett undantag beviljas i enlighet 
med punkt 1 ska kommissionen se över 
sitt beslut om undantag vartannat år. 
Efter en sådan översyn ska kommissionen 
antingen helt eller delvis häva undantaget 
eller besluta att villkoren i punkt 1 
fortfarande uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De delegerade akter som 
uppdaterar skyldigheterna i artiklarna 5 
och 6 i enlighet med punkt 1 ska 
begränsas till att
a) utvidga alla skyldigheter som 
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gäller för en viss central plattformstjänst 
eller någon annan central 
plattformstjänst som anges i artikel 2.2,
b) ange på vilket sätt grindvakternas 
skyldigheter enligt artiklarna 5 och 6 ska 
genomföras, bland annat genom att 
införliva specifikationerna i artikel 7.2 i 
skyldigheterna,
c) utvidga alla skyldigheter som 
identifierar en viss undergrupp av 
användare som förmånstagare till att 
omfatta alla andra undergrupper av 
användare som förmånstagare,
d) komplettera eller ändra 
skyldigheterna i syfte att göra 
tillämpningen av dem mer ändamålsenlig.

Or. en

Ändringsförslag 72

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 att 
presentera slutanvändarnas val på ett 
icke-neutralt sätt eller genom att 
undergräva användarnas självständighet, 
beslutsfattande eller val genom 
strukturen, funktionen eller driftsättet hos 
ett användargränssnitt eller en del därav. 

Or. en
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Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

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 informera 
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

Motivering

Denna informationsplikt bör gälla för alla föreslagna koncentrationer av grindvakterna.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

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 underrätta kommissionen 
om en sådan koncentration minst 2 
månader innan den genomförs och efter 
ingåendet av avtalet, tillkännagivandet av 
det offentliga budet eller förvärvet av en 
kontrollerande andel.

Or. en
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Ändringsförslag 75

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 av information 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.

Or. en

Ändringsförslag 76

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska göra 
information som mottagits i enlighet med 
punkterna 1 och 2 tillgänglig för de 
nationella konkurrensmyndigheterna. 
Med beaktande av företagens berättigade 
intresse av att skydda sina 
affärshemligheter ska kommissionen 
årligen offentliggöra en förteckning över 
förvärv som tillhandahålls av de 
grindvakter som har sjunkit under 
tröskelvärdena för anmälan enligt rådets 
förordning (EG) nr 139/2004.

Or. en
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Ändringsförslag 77

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grindvakten ska offentliggöra en översikt 
över den reviderade beskrivningen med 
beaktande av de begränsningar som följer 
av kraven på affärshemlighet. Denna 
beskrivning och dess offentliggjorda 
översikt ska uppdateras minst en gång om 
året.

Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) det har förekommit regelbundna 
varningar om otillbörliga metoder som 
meddelats av nationella myndigheter 
genom rapporteringsmekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 79

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 

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 
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slutsatserna ska kommissionen förklara om 
den preliminärt anser att leverantören av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

kommissionen förklara om den preliminärt 
anser att leverantören av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

Or. en

Ändringsförslag 80

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.

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 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.

Or. en

Ändringsförslag 81

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 

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, ska den förklara att 
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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.

särskilda 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

Ändringsförslag 82

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 
en eller flera 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 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 i 
förekommande fall ha rätt att kräva att 
åtgärderna prövas innan de antas, för att 
optimera deras ändamålsenlighet. 
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 83

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 84

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
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Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska utan dröjsmål 
översända en kopia av den enkla begäran 
eller av beslutet om begäran av 
information, i enlighet med punkt 1, till 
den nationella konkurrensmyndigheten i 
den medlemsstat inom vars territorium 
företaget eller företagssammanslutningen 
har sitt säte.

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På begäran av kommissionen ska 
medlemsstaternas regeringar och 
myndigheter förse kommissionen med all 
information som den behöver för att kunna 
fullgöra de uppgifter som den tilldelas 
genom denna förordning.

6. På begäran av kommissionen eller 
på eget initiativ ska behöriga myndigheter 
inom medlemsstaterna förse 
kommissionen med all information som 
den behöver för att kunna fullgöra de 
uppgifter som den tilldelas genom denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kontroller på plats får också 
genomföras med hjälp av revisorer eller 
experter som utsetts av kommissionen i 

2. Kontroller på plats får också 
genomföras med hjälp av revisorer eller 
experter som utsetts av kommissionen i 
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enlighet med artikel 24.2. enlighet med artikel 24.2 samt av revisorer 
eller experter från de nationella 
konkurrensmyndigheterna i 
etableringslandet för de berörda 
lokalerna.

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Rapporteringsmekanism för 

företagsanvändare och slutanvändare
1. Företagsanvändare, konkurrenter 
och slutanvändare av de centrala 
plattformstjänsterna kan rapportera till 
kommissionen eller de nationella 
tillsynsmyndigheterna om all praxis och 
alla beteenden hos grindvakter som 
omfattas av denna förordning, inbegripet 
bristande efterlevnad. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska underrätta varandra 
om sådana rapporter.
2. Kommissionen ska fastställa sina 
prioriteringar för granskningen av de 
rapporter som avses i punkt 1. Om inte 
annat följer av bestämmelserna i punkt 5 i 
denna artikel och i artikel 33 får 
kommissionen välja att inte granska en 
rapport med motiveringen att den inte 
anser att en sådan rapport är en 
prioritering för verkställighet.
3. 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.
4. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 33 kan en 
medlemsstat begära att den rådgivande 
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kommittén för digitala marknader antar 
ett yttrande för att avgöra om en eller 
flera rapporter bör betraktas som en 
prioritering för verkställighet. I yttrandet 
kan man begära att kommissionen inleder 
ett förfarande enligt artikel 18 eller en 
marknadsundersökning enligt artikel 14. 
Den rådgivande kommittén ska avge ett 
yttrande inom en månad. Den ska i sitt 
yttrande ange skälen till att rapporten 
anses vara, eller inte vara, en prioritering 
för verkställighet. Om det i rapporten 
anses att den är en prioritering för 
verkställighet ska kommissionen inom 
fyra månader undersöka om det finns 
rimliga skäl att inleda ett sådant 
förfarande eller en sådan undersökning. 
Om kommissionen inte tillmötesgår den 
rådgivande kommitténs begäran ska den 
ange skälen för att inte inleda ett 
förfarande enligt artikel 18 eller en 
marknadsundersökning enligt artikel 14.

Or. en

Ändringsförslag 89

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 omedelbar 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.

Or. en
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Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I brådskande fall, vid risk för 
allvarlig och omedelbar skada för 
företagsanvändare eller slutanvändare till 
följd av nya metoder som genomförts av 
en eller flera grindvakter, som kan 
undergräva öppenheten hos centrala 
plattformstjänster eller vara orättvisa i 
enlighet med artikel 10.2, kan 
kommissionen, genom beslut i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 32.4, besluta om interimistiska 
åtgärder mot de berörda grindvakterna 
för att undvika att en sådan risk 
förverkligas.

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Ett beslut enligt punkt 2a får 
endast antas i samband med en 
marknadsundersökning enligt artikel 17 
och inom 6 månader efter det att en sådan 
undersökning har inletts. De 
interimistiska åtgärderna ska gälla under 
en angiven tidsperiod och ska under alla 
omständigheter ersättas med nya 
skyldigheter som kan uppstå till följd av 
det slutliga beslutet om 
marknadsundersökningen enligt artikel 
17.

Or. en
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Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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. 
Kommissionen ska i förekommande fall 
ha rätt att kräva att åtagandena prövas för 
att optimera deras ändamålsenlighet.

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska regelbundet se 
över åtagandena när det gäller deras 
syfte, och om den efter undersökningen 
finner att de inte är ändamålsenliga ska 
den ha rätt att kräva att åtagandena 
ändras eller vid behov återkalla dem.

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
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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 95

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, inbegripet från 
behöriga oberoende nationella 
myndigheter, som ska bistå kommissionen 
med övervakningen av skyldigheterna och 
åtgärderna och förse kommissionen med 
särskild expertis eller kunskap. Sådana 
åtgärder kan bland annat omfatta tillgång 
till algoritmer, för att säkerställa 
efterlevnaden av artiklarna 5 och 6.

Or. en

Ändringsförslag 96

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att säkerställa en direkt daglig 
involvering ska kommissionen utse en 
regelefterlevnadsansvarig, som ska 
finansieras av den berörda grindvakten, 
för att övervaka genomförandet och 
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efterlevnaden av skyldigheterna och 
åtgärderna. Denna tjänsteman ska utföra 
sina uppgifter under kommissionens 
överinseende och ska följa alla ordrar och 
instruktioner från kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 97

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen ges befogenhet att 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 34, som ska ange det uppdrag som 
regelefterlevnadsansvariga ska fullgöra 
samt grindvakternas skyldigheter att 
tillhandahålla information till och 
samarbeta med 
regelefterlevnadsansvariga.

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt punkt 1 ska den meddela den 
berörda grindvakten sina preliminära 
resultat. I de preliminära resultaten ska 
kommissionen förklara vilka åtgärder den 
överväger att vidta eller anser att 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
åtgärda de preliminära resultaten.

2. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt punkt 1 ska den meddela den 
berörda grindvakten sina preliminära 
resultat. I de preliminära resultaten ska 
kommissionen förklara vilka åtgärder den 
överväger att vidta eller anser att 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
åtgärda de preliminära resultaten. 
Kommissionen ska beakta synpunkter 
från berörda tredje parter, såsom 
slutanvändare eller företagsanvändare, 
innan den antar ett beslut.
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Or. en

Ändringsförslag 99

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 globala 
omsättning under det föregående 
räkenskapsåret, om den konstaterar att 
grindvakten uppsåtligen eller av 
oaktsamhet underlåter att uppfylla

Or. en

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) skyldigheten att inom en tidsfrist 
tillhandahålla information som krävs för 
att bedöma dess betecknande som 
grindvakt enligt artikel 3.2 eller lämnar 
oriktig, ofullständig eller vilseledande 
information,

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) underlåter att inom den utsatta 
fristen lämna information som krävs för 

a) underlåter att tillhandahålla 
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att bedöma betecknandet av dem som 
grindvakter enligt artikel 3.2 eller lämnar 
oriktig, ofullständig eller vilseledande 
information,

information enligt artikel 3.2,

Or. en

Ändringsförslag 102

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 10 % av föregående 
räkenskapsårs sammanlagda globala 
omsättning.

Or. en

Ändringsförslag 103

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om kommissionen anser att det är 
nödvändigt kan den också höra andra 
fysiska eller juridiska personer innan den 
fattar det beslut som föreskrivs i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1
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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, 13, 19, 20 och 21 
ska endast användas för de ändamål som 
avses i denna förordning.

Or. en

Motivering

Nationella konkurrensmyndigheter bör kunna använda informationen i artikel 12 för att 
hänvisa till kommissionen vid behov genom artikel 22 i EU:s koncentrationsförordning.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Samarbete och samordning med 

medlemsstaterna
1. I enlighet med principerna i artikel 
1 och om inte annat följer av artikel 32a 
ska kommissionen vara ensam 
beslutsfattare när det gäller den korrekta 
tillämpningen av denna förordning. För 
att säkerställa en ändamålsenlig 
verkställbarhet och ett enhetligt 
genomförande ska kommissionen stödjas 
på alla möjliga sätt av de behöriga 
nationella myndigheternas sakkunskap.
2. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska ha ett nära 
samarbete och samordna sina 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 
en enhetlig, ändamålsenlig och 
kompletterande tillämpning av 
tillgängliga rättsliga instrument som rör 
grindvakter i den mening som avses i 
denna förordning.
3. De nationella myndigheterna får 
inte fatta beslut som strider mot ett beslut 
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som kommissionen antagit enligt denna 
förordning.
4. Kommissionen och de behöriga 
myndigheterna i de medlemsstater som 
tillämpar de bestämmelser som avses i 
artikel 1.6 ska ha befogenhet att förse 
varandra med information om alla 
faktiska eller rättsliga förhållanden, 
inbegripet konfidentiella uppgifter.
5. Den information som utbytes i 
enlighet med punkt 3 i denna artikel får 
endast utbytas och användas för att 
samordna tillämpningen av denna 
förordning och de bestämmelser som 
avses i artikel 1.6.
6. De nationella behöriga 
myndigheterna kan till kommissionen 
rapportera all praxis och alla beteenden 
hos grindvakterna som omfattas av denna 
förordning. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska underrätta varandra 
om sådana rapporter.
7. De behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater som tillämpar de 
bestämmelser som avses i artikel 1.6 kan 
samråda med kommissionen i alla frågor 
som rör tillämpningen av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 106

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. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011. Den digitala 
rådgivande kommittén kan inrätta en 
teknisk expertgrupp som kan rådfrågas 
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vid behov och som ska inkludera 
relevanta nationella myndigheter och 
tillsynsmyndigheter, inbegripet nationella 
konkurrensmyndigheter, nationella 
tillsynsmyndigheter och andra behöriga 
myndigheter såsom tillsynsmyndigheter 
för telekommunikationer, 
konsumentorganisationer, 
dataskyddsmyndigheter och audiovisuella 
tillsynsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Samarbete med nationella 
konkurrensmyndigheter

1. Kommissionen ska tillämpa 
bestämmelserna i denna förordning i nära 
samarbete med nationella 
konkurrensmyndigheter och agera inom 
det europeiska konkurrensnätverket enligt 
definitionen i artikel 2.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/1, i enlighet med 
bestämmelserna i denna artikel. Den ska i 
synnerhet och i lämpliga fall använda det 
europeiska konkurrensnätverks system, 
som avses i artikel 33 i det direktivet, för 
informationsutbyte.
2. På kommissionens begäran ska de 
nationella konkurrensmyndigheterna 
samarbeta i tillämpningen av artiklarna 
12, 15, 16 och 17.
3. När kommissionen begär att 
medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter ska bistå i en 
undersökning enligt punkt 2 i denna 
artikel ska de i tillämpliga delar ha 
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befogenhet att tillämpa kommissionens 
befogenheter enligt artiklarna 19, 20 och 
21.
4. Medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter ska ha 
befogenhet att utöva de befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artikel 24.
5. När kommissionen begär att en 
konkurrensmyndighet ska samarbeta i 
enlighet med punkt 2 ska kommissionen 
översända kopior till den 
konkurrensmyndigheten, av de viktigaste 
handlingar som den har samlat in i syfte 
att tillämpa artiklarna 15, 16 och 17. På 
begäran av en medlemsstats 
konkurrensmyndighet ska kommissionen 
förse myndigheten med en kopia av andra 
befintliga dokument som är nödvändiga 
för att bedöma ärendet. När 
kommissionen beslutar om den ska 
begära att en konkurrensmyndighet ska 
samarbeta kan kommissionen ta hänsyn 
till den nationella marknadens betydelse 
för den berörda grindvakten.
6. När medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter agerar i enlighet 
med punkt 3 ska de underrätta 
kommissionen skriftligen innan, och utan 
dröjsmål efter att, den första formella 
utredningsåtgärden inleds. Denna 
information kan även göras tillgänglig för 
de övriga medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter.
7. Den behöriga 
konkurrensmyndigheten ska göra all 
information som den erhåller vid 
utövandet av sina befogenheter enligt 
punkt 3 tillgänglig för kommissionen. 
Den information som lämnas till 
kommissionen kan göras tillgänglig för de 
övriga medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter. De nationella 
konkurrensmyndigheterna kan också 
utbyta information som är nödvändig för 
att bedöma ett ärende som de behandlar 
enligt denna förordning.
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8. Medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter kan samråda 
med kommissionen i alla ärenden som rör 
tillämpningen av unionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 108

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 eller inleda förfaranden i fråga om 
eventuell bristande efterlevnad i enlighet 
med artikel 25 eftersom de anser att det 
finns rimliga skäl att misstänka att en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
bör betecknas som grindvakt eller att en 
grindvakt inte uppfyller sina skyldigheter 
eller om de anser att nya tjänster eller 
metoder bör omfattas av denna 
förordning, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning.

Or. en

Motivering

Begäran om marknadsundersökning från medlemsstaterna bör utvidgas till att omfatta nya 
tjänster och metoder och bristande efterlevnad.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ikraftträdandet av denna förordning, och 
därefter vartannat år, ska kommissionen 
utvärdera denna förordning och rapportera 
till Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén. När det gäller de skyldigheter 
som anges i artiklarna 5 och 6 ska 
kommissionen göra en utvärdering senast 
tolv månader efter ikraftträdandet av 
denna förordning, och därefter var tolfte 
månad.

Or. en

Ändringsförslag 110

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


