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Ændringsforslag 303
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Navnlig gatekeepere, der giver 
adgang til softwareapplikationsbutikker, 
fungerer som en vigtig gateway for 
erhvervsbrugere, der forsøger at nå ud til 
slutbrugere. I betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
softwareapplikationsbutikker bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, der ville være urimelige eller 
føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for urimelige, 
hvis de fører til ubalance mellem de 
rettigheder og forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af 
softwareapplikationsbutikker, de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 

(57) Navnlig gatekeepere, der giver 
adgang til softwareapplikationsbutikker, 
onlinesøgemaskiner og sociale 
onlinenetværkstjenester, fungerer som en 
vigtig gateway for erhvervsbrugere, der 
forsøger at nå ud til slutbrugere, hvilket 
kan have en negativ virkning på 
slutbrugernes ret til at modtage og 
formidle oplysninger og idéer og i sidste 
ende påvirke mediepluralismen, 
meningsmangfoldigheden og 
konkurrencen. I betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
softwareapplikationsbutikker, navnlig 
dem, der er SMV'er på et givet 
sektorspecifikt marked såsom små 
presseudgivere, særlig når de tilgår 
onlinesøgemaskiner og sociale 
onlinenetværk, bør disse gatekeepere på 
den anden side ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, dataanvendelsesbetingelser 
eller betingelser vedrørende licensering af 
rettigheder, som indehaves af 
erhvervsbrugeren, der ville være urimelige 
eller føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for urimelige, 
hvis de fører til ubalance mellem de 
rettigheder og forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
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områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke 
fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke 
berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 
for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester].

rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af 
softwareapplikationsbutikker, de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Fastlæggelsen af de generelle 
adgangsbetingelsers rimelighed bør give 
lejlighed til at skabe større 
gennemsigtighed i indtægtsstrømmen for 
udbydere af digitalt indhold såsom 
presseudgivere med en dominerende 
stilling på deres marked, navnlig når det 
gælder indtægter fra reklamer, og når det 
gælder distribution af passende andele af 
indtægterne til forfatterne til de værker, 
der indgår i presseudgivelser. Denne 
forpligtelse bør ikke fastlægge en ret til 
adgang, og den bør ikke berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 
for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester]. Den bør 
heller ikke berøre den mulighed, som 
virksomheder, der er SMV'er på et givet 
sektorspecifikt marked såsom små 
presseudgivere, har for at tilbyde 
vederlagsfrie licenser for at sikre adgang 
til deres indhold, synlighed på 
onlinesøgemaskiner og sociale 
onlinenetværkstjenester, og den bør ikke 
berøre slutbrugernes mulighed for at 
bruge hyperlinks, jf. artikel 15, stk. 1, i 
direktiv (EU) 2019/790.



AM\1235835DA.docx 5/162 PE695.196v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 304
Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Navnlig gatekeepere, der giver 
adgang til softwareapplikationsbutikker, 
fungerer som en vigtig gateway for 
erhvervsbrugere, der forsøger at nå ud til 
slutbrugere. I betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
softwareapplikationsbutikker bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, der ville være urimelige eller 
føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for 
urimelige, hvis de fører til ubalance 
mellem de rettigheder og forpligtelser, der 
påtvinges erhvervsbrugere, eller giver 
gatekeeperen en fordel, som ikke står i 
rimeligt forhold til den af gatekeeperen 
ydede tjeneste til erhvervsbrugere, eller 
fører til ulempe for erhvervsbrugere i 
forbindelse med levering af de samme eller 
lignende tjenester som gatekeeperens. 
Følgende benchmarks kan fungere som 
målestok for at fastlægge rimeligheden af 
de generelle adgangsbetingelser: de priser, 
der opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af 
softwareapplikationsbutikker, de priser, 
der opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 

(57) Centrale platformstjenester, der 
tilbydes af gatekeepere, fungerer som en 
vigtig gateway for erhvervsbrugere, der 
forsøger at nå ud til slutbrugere. I 
betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, navnlig 
prisvilkår, dataanvendelsesbetingelser 
eller betingelser vedrørende licensering af 
rettigheder, der indehaves af 
erhvervsbrugeren, der ville være urimelige 
eller føre til uberettiget forskelsbehandling. 
"Pålæggelse" omfatter både eksplicitte og 
implicitte krav i form af kontrakter eller 
faktiske forhold, herunder f.eks. en 
søgemaskine, der gør 
rangordningsresultaterne afhængige af 
overførsel af visse rettigheder eller data. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangs- eller behandlingsbetingelser bør 
anses for urimelige, hvis de fører til 
ubalance mellem de rettigheder og 
forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle adgangs- 
eller behandlingsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
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af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke 
fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke 
berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 
for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester].

tjenester af andre udbydere af den 
relevante centrale platformstjeneste, de 
priser, der opkræves, eller de betingelser, 
der pålægges af gatekeeperen for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af 
gatekeeperen for den samme tjeneste i 
forskellige geografiske områder, de priser, 
der opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af gatekeeperen for den samme 
tjeneste, som gatekeeperen tilbyder til sig 
selv. Desuden skal betingelser betragtes 
som urimelige, hvis gatekeeperen 
opkræver priser eller pålægger betingelser 
uden at indlede reelle forhandlinger med 
erhvervsbrugere eller kollektive 
forvaltningsorganisationer, der 
repræsenterer disse erhvervsbrugere, eller 
uden at acceptere en bindende 
prisfastsættelsesprocedure såsom en 
etableret mekanisme i henhold til 
lovgivningen om kollektiv 
rettighedsforvaltning, eller uden at 
acceptere et rimeligt tilbud om bindende 
voldgift fra erhvervsbrugernes side. Det 
skal også betragtes som urimeligt, hvis en 
gatekeeper kræver en vederlagsfri licens 
som en betingelse for adgang eller 
behandling eller håndhæver royalties, der 
ligger betydeligt under de priser, der er 
fastsat i overensstemmelse med 
lovgivningen om kollektiv 
rettighedsforvaltning. Det skal også 
betragtes som urimeligt, hvis adgangen til 
tjenesten eller tjenestens kvalitet eller 
andre betingelser gøres afhængige af 
overførsel af data eller indrømmelse af 
rettigheder fra erhvervsbrugerens side, 
som ikke er relateret til eller ikke er 
strengt nødvendige for at levere den 
centrale platformstjeneste. Selv om denne 
forpligtelse ikke bør fastlægge en ubetinget 
ret til adgang, skal den sikre, at 
betingelserne for adgang til og 
behandling af de centrale platforme er 
fair og ikkediskriminerende. Denne 
forpligtelse bør ikke berøre udbydere af 
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centrale platformstjenesters mulighed for 
at påtage sig det påkrævede ansvar som 
omhandlet i forordning [retsakten om 
digitale tjenester].

Or. en

Ændringsforslag 305
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Navnlig gatekeepere, der giver 
adgang til softwareapplikationsbutikker, 
fungerer som en vigtig gateway for 
erhvervsbrugere, der forsøger at nå ud til 
slutbrugere. I betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
softwareapplikationsbutikker bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, der ville være urimelige eller 
føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for urimelige, 
hvis de fører til ubalance mellem de 
rettigheder og forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af 
softwareapplikationsbutikker, de priser, 
der opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 

(57) I betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem 
gatekeepere og erhvervsbrugere bør 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, der ville være urimelige eller 
føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for urimelige, 
hvis de fører til ubalance mellem de 
rettigheder og forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
for den samme tjeneste i forskellige 
geografiske områder, de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
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softwareapplikationsbutikken for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke 
fastlægge en ret til adgang, og den bør 
ikke berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 
for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester].

pålægges af udbyderen for den samme 
tjeneste, som gatekeeperen tilbyder til sig 
selv.

Or. en

Ændringsforslag 306
Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Navnlig gatekeepere, der giver 
adgang til softwareapplikationsbutikker, 
fungerer som en vigtig gateway for 
erhvervsbrugere, der forsøger at nå ud til 
slutbrugere. I betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
softwareapplikationsbutikker bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, der ville være urimelige eller 
føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for urimelige, 
hvis de fører til ubalance mellem de 
rettigheder og forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 

(57) Navnlig gatekeepere, der giver 
adgang til softwareapplikationsbutikker, 
fungerer som en vigtig gateway for 
erhvervsbrugere, der forsøger at nå ud til 
slutbrugere. I betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
softwareapplikationsbutikker bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, der ville være urimelige eller 
føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for urimelige, 
hvis de fører til ubalance mellem de 
rettigheder og forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
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en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af 
softwareapplikationsbutikker, de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke 
fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke 
berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 
for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester].

en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af 
softwareapplikationsbutikker, de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Følgende praksis betragtes 
som en urimelig adgangsbetingelse eller 
urimelig behandling: Gatekeeperen 
kræver en vederlagsfri licens som en 
betingelse for adgang eller behandling 
eller håndhæver royalties, der ligger 
betydeligt under de priser, der er fastsat i 
overensstemmelse med lovgivningen og 
kollektive rettigheder. Denne forpligtelse 
bør ikke fastlægge en ret til adgang, og den 
bør ikke berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 
for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester].

Or. en

Ændringsforslag 307
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi
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Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Navnlig gatekeepere, der giver 
adgang til softwareapplikationsbutikker, 
fungerer som en vigtig gateway for 
erhvervsbrugere, der forsøger at nå ud til 
slutbrugere. I betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
softwareapplikationsbutikker bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, der ville være urimelige eller 
føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for 
urimelige, hvis de fører til ubalance 
mellem de rettigheder og forpligtelser, der 
påtvinges erhvervsbrugere, eller giver 
gatekeeperen en fordel, som ikke står i 
rimeligt forhold til den af gatekeeperen 
ydede tjeneste til erhvervsbrugere, eller 
fører til ulempe for erhvervsbrugere i 
forbindelse med levering af de samme eller 
lignende tjenester som gatekeeperens. 
Følgende benchmarks kan fungere som 
målestok for at fastlægge rimeligheden af 
de generelle adgangsbetingelser: de priser, 
der opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af 
softwareapplikationsbutikker, de priser, 
der opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 

(57) Centrale platformstjenester, som 
leveres af gatekeepere, og navnlig 
gatekeepere, der giver adgang til 
softwareapplikationsbutikker, fungerer som 
en vigtig gateway for erhvervsbrugere, der 
forsøger at nå ud til slutbrugere. I 
betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
centrale platformstjenester bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, dataanvendelsesbetingelser 
eller betingelser vedrørende licensering af 
rettigheder, der indehaves af 
erhvervsbrugeren, der ville være urimelige 
eller føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangs- eller behandlingsbetingelser bør 
anses for urimelige, hvis de fører til 
ubalance mellem de rettigheder og 
forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af den 
relevante centrale platformstjeneste, de 
priser, der opkræves, eller de betingelser, 
der pålægges af gatekeeperen for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af 
gatekeeperen for den samme tjeneste i 
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til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke 
fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke 
berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 
for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester].

forskellige geografiske områder, de priser, 
der opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke 
fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke 
berøre udbydere af centrale 
platformstjenesters mulighed for at påtage 
sig det påkrævede ansvar i bekæmpelsen af 
ulovligt og uønsket indhold som omhandlet 
i forordning [retsakten om digitale 
tjenester].

Or. en

Ændringsforslag 308
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Navnlig gatekeepere, der giver 
adgang til softwareapplikationsbutikker, 
fungerer som en vigtig gateway for 
erhvervsbrugere, der forsøger at nå ud til 
slutbrugere. I betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
softwareapplikationsbutikker bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, der ville være urimelige eller 
føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for urimelige, 
hvis de fører til ubalance mellem de 
rettigheder og forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 

(57) Navnlig gatekeepere, der udbyder 
centrale platformstjenester, navnlig 
softwareapplikationsbutikker, 
onlinesøgemaskiner og sociale 
onlinenetværkstjenester, fungerer som en 
vigtig gateway for erhvervsbrugere, der 
forsøger at nå ud til slutbrugere. I 
betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
softwareapplikationsbutikker bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, der ville være urimelige eller 
føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for urimelige, 
hvis de fører til ubalance mellem de 
rettigheder og forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
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fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af 
softwareapplikationsbutikker, de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke 
fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke 
berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 
for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester].

erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af 
softwareapplikationsbutikker, de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke 
fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke 
berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 
for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester].

Or. en

Ændringsforslag 309
Antonius Manders, Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Navnlig gatekeepere, der giver 
adgang til softwareapplikationsbutikker, 
fungerer som en vigtig gateway for 
erhvervsbrugere, der forsøger at nå ud til 
slutbrugere. I betragtning af ubalancen i 

(57) Gatekeepere, der giver adgang til 
centrale platformstjenester, fungerer som 
en vigtig gateway for erhvervsbrugere, der 
forsøger at nå ud til slutbrugere. I 
betragtning af ubalancen i 
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forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
softwareapplikationsbutikker bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, der ville være urimelige eller 
føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for 
urimelige, hvis de fører til ubalance 
mellem de rettigheder og forpligtelser, der 
påtvinges erhvervsbrugere, eller giver 
gatekeeperen en fordel, som ikke står i 
rimeligt forhold til den af gatekeeperen 
ydede tjeneste til erhvervsbrugere, eller 
fører til ulempe for erhvervsbrugere i 
forbindelse med levering af de samme eller 
lignende tjenester som gatekeeperens. 
Følgende benchmarks kan fungere som 
målestok for at fastlægge rimeligheden af 
de generelle adgangsbetingelser: de priser, 
der opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af 
softwareapplikationsbutikker, de priser, 
der opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke 
fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke 
berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 
for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester].

forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
centrale platformstjenester bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, dataanvendelsesbetingelser 
eller betingelser vedrørende licensering af 
rettigheder, der indehaves af 
erhvervsbrugeren, der ville være urimelige 
eller føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangs- eller behandlingsbetingelser bør 
anses for urimelige, hvis de fører til 
ubalance mellem de rettigheder og 
forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle adgangs- 
eller behandlingsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af centrale 
platformstjenester, de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af centrale 
platformstjenester for forskellige 
tilknyttede eller lignende tjenester eller til 
forskellige typer slutbrugere, de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af centrale 
platformstjenester for den samme tjeneste i 
forskellige geografiske områder, de priser, 
der opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af centrale 
platformstjenester for den samme tjeneste, 
som gatekeeperen tilbyder til sig selv. 
Denne forpligtelse bør ikke fastlægge en 
ret til adgang, og den bør ikke berøre 
udbydere af centrale platformstjenesters 
mulighed for at påtage sig det påkrævede 
ansvar i bekæmpelsen af ulovligt og 
uønsket indhold som omhandlet i 
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forordning [retsakten om digitale tjenester].

Or. en

Ændringsforslag 310
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Petra Kammerevert, 
Maria Grapini, Marc Angel, Brando Benifei, Monika Beňová, Andreas Schieder, 
Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Navnlig gatekeepere, der giver 
adgang til softwareapplikationsbutikker, 
fungerer som en vigtig gateway for 
erhvervsbrugere, der forsøger at nå ud til 
slutbrugere. I betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
softwareapplikationsbutikker bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, der ville være urimelige eller 
føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for urimelige, 
hvis de fører til ubalance mellem de 
rettigheder og forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af 
softwareapplikationsbutikker, de priser, 
der opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for 

(57) Centrale platformstjenester, der 
tilbydes af gatekeepere, fungerer som en 
vigtig gateway for erhvervsbrugere, der 
forsøger at nå ud til slutbrugere. I 
betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, der ville være urimelige eller 
føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for urimelige, 
hvis de fører til ubalance mellem de 
rettigheder og forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af den 
relevante centrale platformstjeneste, de 
priser, der opkræves, eller de betingelser, 
der pålægges af gatekeeperen for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
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forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke 
fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke 
berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 
for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester].

slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af gatekeeperen 
for den samme tjeneste, som gatekeeperen 
tilbyder til sig selv. Denne forpligtelse bør 
ikke fastlægge en ret til adgang, og den bør 
ikke berøre udbyderes mulighed for at 
påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester]. Denne 
forpligtelse skal sikre, at 
adgangsbetingelserne til centrale 
platformstjenester også er fair og 
ikkediskriminerende for slutbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 311
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57a) Gennemførelsen af gatekeepernes 
forpligtelser med hensyn til adgang, 
installation, portabilitet eller 
interoperabilitet kan fremmes ved hjælp 
af tekniske standarder. I den forbindelse 
bør Kommissionen udpege passende og 
udbredte IKT-tekniske standarder fra 
standardiseringsorganisationer, sådan 
som der er taget højde for i artikel 13 i 
forordning nr. 1025/2012, eller, hvis det 
er relevant, anmode de europæiske 
standardiseringsorganer om at udvikle 
dem.

Or. en



PE695.196v01-00 16/162 AM\1235835DA.docx

DA

Ændringsforslag 312
Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Betragtning 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57a) Det betragtes som misbrug af en 
væsentlig platformstjeneste, når 
gatekeeperen styrker sin stilling med 
hensyn til den pågældende tjeneste eller 
bruger sin stilling til at oprette en anden 
væsentlig platformstjeneste ved hjælp af 
midler, som en virksomhed ikke ville være 
i stand til at bruge under normale 
konkurrenceforhold.

Or. en

Ændringsforslag 313
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Karen Melchior

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at sikre at de forpligtelser, der 
følger af denne forordning, har gyldighed, 
og samtidig sikre, at disse forpligtelser er 
begrænset til, hvad der er nødvendigt for at 
sikre den frie markedsadgang og tackle de 
skadelige virkninger af den urimelige 
adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt 
at definere dem klart og afgrænse dem for 
at gøre det muligt for gatekeeperen straks 
at opfylde, under fuld overholdelse af 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, 
cybersikkerheds- og 
produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne 
bør sikre overholdelse af denne forordning 
gennem design. De nødvendige 
foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, 
og når det er relevant, være integreret i det 

(58) Denne forordning bør sigte mod at 
sikre den frie markedsadgang og 
rimelighed i den digitale økonomi med 
henblik på at fremme innovation, digitale 
produkters og tjenesters høje kvalitet, fair 
og konkurrencedygtige priser samt en høj 
kvalitet og valgmuligheder for 
slutbrugerne i den digitale sektor. For at 
sikre at de forpligtelser, der følger af denne 
forordning, har gyldighed, og samtidig 
sikre, at disse forpligtelser er begrænset til, 
hvad der er nødvendigt og proportionelt 
for at sikre den frie markedsadgang og 
tackle de skadelige virkninger af den 
urimelige adfærd fra gatekeeperes side, er 
det vigtigt at definere dem klart og 
afgrænse dem for at gøre det muligt for 
gatekeeperen straks at opfylde, under fuld 
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teknologiske design, der anvendes af 
gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være 
hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter 
at have været i dialog med den 
pågældende gatekeeper, nærmere at 
præcisere nogle af de foranstaltninger, som 
den pågældende gatekeeper burde vedtage 
for at opfylde de forpligtelser, der muligvis 
skal præciseres nærmere. Denne mulighed 
for en reguleringsdialog bør fremme 
gatekeepernes overholdelse og fremskynde 
korrekt gennemførelse af forordningen.

overholdelse af forordning (EU) 2016/679 
og direktiv 2002/58/EF, 
forbrugerbeskyttelses-, cybersikkerheds- 
og produktsikkerhedskravene. 
Gatekeeperne bør sikre overholdelse af 
denne forordning gennem design. De 
nødvendige foranstaltninger bør derfor så 
vidt muligt, og når det er relevant, være 
integreret i det teknologiske design, der 
anvendes af gatekeeperne. I den 
henseende bør en yderligere præcisering 
være mulig, såfremt de nærmere vilkår 
for gennemførelsen af en forpligtelse 
nævnt i artikel 6 kan berøres af forskelle i 
forretningsmodellerne, når den 
pågældende bestemmelse finder 
anvendelse på en bred række centrale 
platformstjenester. Med henblik herpå bør 
gatekeeperen få lejlighed til at indgå i en 
reguleringsdialog, hvor Kommissionen 
kan præcisere nogle af de foranstaltninger 
nærmere, som den pågældende gatekeeper 
burde vedtage for at opfylde målene med 
de forpligtelser, der muligvis skal 
præciseres nærmere. Denne 
reguleringsdialog bør begrænses til de 
spørgsmål, der handler om at sikre en 
effektiv overholdelse af forpligtelsen i tråd 
med beskyttelsen af sikkerhed og 
privatlivets fred. Under en sådan 
reguleringsdialog bør Kommissionen 
kunne høre interesserede tredjeparter i 
relation til de foranstaltninger, som 
gatekeeperen forventes at gennemføre. 
Kommissionen har dog en skønsbeføjelse 
med hensyn til at afgøre, hvornår der skal 
gives en yderligere præcisering. Dette vil 
sikre, at reguleringsdialogen ikke 
anvendes til at omgå nærværende 
forordning. Desuden berører 
reguleringsdialogen ikke Kommissionens 
beføjelser til at vedtage en afgørelse i 
henhold til artikel 25, 26 eller 27. 
Sådanne afgørelser vil normalt blive 
vedtaget, når gatekeeperen handler i ond 
tro under reguleringsdialogen eller i 
tilfælde af en åbenlys manglende 
overholdelse af en forpligtelse. 
Muligheden for en reguleringsdialog bør 
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fremme gatekeepernes overholdelse og 
fremskynde korrekt gennemførelse af 
forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 314
Deirdre Clune

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at sikre at de forpligtelser, der 
følger af denne forordning, har gyldighed, 
og samtidig sikre, at disse forpligtelser er 
begrænset til, hvad der er nødvendigt for at 
sikre den frie markedsadgang og tackle de 
skadelige virkninger af den urimelige 
adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt 
at definere dem klart og afgrænse dem for 
at gøre det muligt for gatekeeperen straks 
at opfylde, under fuld overholdelse af 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, 
cybersikkerheds- og 
produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne 
bør sikre overholdelse af denne forordning 
gennem design. De nødvendige 
foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, 
og når det er relevant, være integreret i det 
teknologiske design, der anvendes af 
gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være 
hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter 
at have været i dialog med den pågældende 
gatekeeper, nærmere at præcisere nogle af 
de foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper burde vedtage for at opfylde de 
forpligtelser, der muligvis skal præciseres 
nærmere. Denne mulighed for en 
reguleringsdialog bør fremme 
gatekeepernes overholdelse og fremskynde 
korrekt gennemførelse af forordningen.

(58) Formålet med denne forordning er 
at sikre den frie markedsadgang og 
rimelighed i den digitale sektor i 
almindelighed og for erhvervsbrugere og 
slutbrugere af centrale platformstjenester, 
som leveres af gatekeepere, i særdeleshed 
med henblik på at fremme innovation, 
digitale produkters og tjenesters høje 
kvalitet, fair og konkurrencedygtige priser 
samt en høj kvalitet og valgmuligheder for 
slutbrugerne i den digitale sektor. For at 
sikre at de forpligtelser, der følger af denne 
forordning, har gyldighed, og samtidig 
sikre, at disse forpligtelser er begrænset til, 
hvad der er nødvendigt og proportionelt 
for at opfylde deres mål såvel som 
forordningens mål, er det vigtigt at 
definere dem klart og afgrænse dem for at 
gøre det muligt for gatekeeperen straks at 
opfylde, under fuld overholdelse af 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, 
cybersikkerheds- og 
produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne 
bør sikre overholdelse af denne forordning 
gennem design. De nødvendige 
foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, 
og når det er relevant, være integreret i det 
teknologiske design, der anvendes af 
gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være 
hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter 
at have været i dialog med den pågældende 
gatekeeper, nærmere at præcisere nogle af 
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de foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper burde vedtage for at opfylde 
målene med de forpligtelser, der muligvis 
skal præciseres nærmere, og denne 
forordnings mål. Denne mulighed for en 
reguleringsdialog bør fremme 
gatekeepernes overholdelse og fremskynde 
korrekt gennemførelse af forordningen.

Or. en

Begrundelse

Forslagets mål bør præciseres nærmere, og den reviderede ordlyd er i tråd med principperne 
om bedre regulering.

Ændringsforslag 315
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at sikre at de forpligtelser, der 
følger af denne forordning, har gyldighed, 
og samtidig sikre, at disse forpligtelser er 
begrænset til, hvad der er nødvendigt for at 
sikre den frie markedsadgang og tackle de 
skadelige virkninger af den urimelige 
adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt 
at definere dem klart og afgrænse dem for 
at gøre det muligt for gatekeeperen straks 
at opfylde, under fuld overholdelse af 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, 
cybersikkerheds- og 
produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne 
bør sikre overholdelse af denne forordning 
gennem design. De nødvendige 
foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, 
og når det er relevant, være integreret i det 
teknologiske design, der anvendes af 
gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være 
hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter 
at have været i dialog med den 
pågældende gatekeeper, nærmere at 

(58) For at sikre at de forpligtelser, der 
følger af denne forordning, har gyldighed, 
og samtidig sikre, at disse forpligtelser er 
begrænset til, hvad der er nødvendigt for at 
sikre den frie markedsadgang og tackle de 
skadelige virkninger af den urimelige 
adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt 
at definere dem klart og afgrænse dem for 
at gøre det muligt for gatekeeperen straks 
at opfylde, under fuld overholdelse af 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, 
cybersikkerheds- og 
produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne 
bør sikre overholdelse af denne forordning 
gennem design. De nødvendige 
foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, 
og når det er relevant, være integreret i det 
teknologiske design, der anvendes af 
gatekeeperne.
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præcisere nogle af de foranstaltninger, 
som den pågældende gatekeeper burde 
vedtage for at opfylde de forpligtelser, der 
muligvis skal præciseres nærmere. Denne 
mulighed for en reguleringsdialog bør 
fremme gatekeepernes overholdelse og 
fremskynde korrekt gennemførelse af 
forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 316
Evelyne Gebhardt, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, 
Petra Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, 
Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at sikre at de forpligtelser, der 
følger af denne forordning, har gyldighed, 
og samtidig sikre, at disse forpligtelser er 
begrænset til, hvad der er nødvendigt for at 
sikre den frie markedsadgang og tackle de 
skadelige virkninger af den urimelige 
adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt 
at definere dem klart og afgrænse dem for 
at gøre det muligt for gatekeeperen straks 
at opfylde, under fuld overholdelse af 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, 
cybersikkerheds- og 
produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne 
bør sikre overholdelse af denne forordning 
gennem design. De nødvendige 
foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, 
og når det er relevant, være integreret i det 
teknologiske design, der anvendes af 
gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være 
hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter 
at have været i dialog med den pågældende 
gatekeeper, nærmere at præcisere nogle af 
de foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper burde vedtage for at opfylde de 
forpligtelser, der muligvis skal præciseres 

(58) For at sikre at de forpligtelser, der 
følger af denne forordning, har gyldighed, 
og samtidig sikre, at disse forpligtelser er 
begrænset til, hvad der er nødvendigt for at 
sikre den frie markedsadgang og tackle de 
skadelige virkninger af den urimelige 
adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt 
at definere dem klart og afgrænse dem for 
at gøre det muligt for gatekeeperen straks 
at opfylde, under fuld overholdelse af 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, 
cybersikkerheds- og 
produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne 
bør sikre overholdelse af denne forordning 
gennem design. De nødvendige 
foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, 
og når det er relevant, være integreret i det 
teknologiske design, der anvendes af 
gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være 
hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter 
at have været i dialog med den pågældende 
gatekeeper, teknisk at præcisere nogle af 
de foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper burde vedtage for teknisk at 
gennemføre disse forpligtelser. Denne 
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nærmere. Denne mulighed for en 
reguleringsdialog bør fremme 
gatekeepernes overholdelse og fremskynde 
korrekt gennemførelse af forordningen.

mulighed for en reguleringsdialog bør 
fremme gatekeepernes overholdelse og 
fremskynde korrekt gennemførelse af 
forordningen, og den bør på ingen måde 
udgøre grund til at antage, at 
gatekeeperen kan påberåbe sig et 
effektivitetsforsvar. For at sikre de 
forudgående virkninger på rimeligheden 
og den frie markedsadgang og af hensyn 
til retssikkerheden er det vigtigt, at 
Kommissionen træffer afgørelser om 
overholdelse inden for retligt bindende 
frister.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen har til formål at præcisere reguleringsdialogens karakter.

Ændringsforslag 317
Virginie Joron, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin 
Lacapelle

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at sikre at de forpligtelser, der 
følger af denne forordning, har gyldighed, 
og samtidig sikre, at disse forpligtelser er 
begrænset til, hvad der er nødvendigt for at 
sikre den frie markedsadgang og tackle de 
skadelige virkninger af den urimelige 
adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt 
at definere dem klart og afgrænse dem for 
at gøre det muligt for gatekeeperen straks 
at opfylde, under fuld overholdelse af 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, 
cybersikkerheds- og 
produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne 
bør sikre overholdelse af denne forordning 
gennem design. De nødvendige 
foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, 
og når det er relevant, være integreret i det 

(58) For at sikre at de forpligtelser, der 
følger af denne forordning, har gyldighed, 
og samtidig sikre, at disse forpligtelser er 
begrænset til, hvad der er nødvendigt for at 
sikre den frie markedsadgang og tackle de 
skadelige virkninger af den urimelige 
adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt 
at definere dem klart og afgrænse dem for 
at gøre det muligt for gatekeeperen straks 
at opfylde, under fuld overholdelse af 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, 
cybersikkerheds- og 
produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne 
bør sikre overholdelse af denne forordning 
gennem design. De nødvendige 
foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, 
og når det er relevant, være integreret i det 
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teknologiske design, der anvendes af 
gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være 
hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter 
at have været i dialog med den pågældende 
gatekeeper, nærmere at præcisere nogle af 
de foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper burde vedtage for at opfylde de 
forpligtelser, der muligvis skal præciseres 
nærmere. Denne mulighed for en 
reguleringsdialog bør fremme 
gatekeepernes overholdelse og fremskynde 
korrekt gennemførelse af forordningen.

teknologiske design, der anvendes af 
gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være 
hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter 
at have været i dialog med den pågældende 
gatekeeper, nærmere at præcisere nogle af 
de foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper burde vedtage for at opfylde de 
forpligtelser, der muligvis skal præciseres 
nærmere. Denne mulighed for en 
reguleringsdialog bør fremme 
gatekeepernes overholdelse og fremskynde 
korrekt gennemførelse af forordningen. 
Denne procedure kan indledes på 
anmodning af en kompetent national 
myndighed. De kompetente nationale 
myndigheder høres under proceduren.

Or. fr

Ændringsforslag 318
Alex Agius Saliba, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at sikre at de forpligtelser, der 
følger af denne forordning, har gyldighed, 
og samtidig sikre, at disse forpligtelser er 
begrænset til, hvad der er nødvendigt for at 
sikre den frie markedsadgang og tackle de 
skadelige virkninger af den urimelige 
adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt 
at definere dem klart og afgrænse dem for 
at gøre det muligt for gatekeeperen straks 
at opfylde, under fuld overholdelse af 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, 
cybersikkerheds- og 
produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne 
bør sikre overholdelse af denne forordning 
gennem design. De nødvendige 
foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, 
og når det er relevant, være integreret i det 
teknologiske design, der anvendes af 
gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være 

(58) For at sikre at de forpligtelser, der 
følger af denne forordning, har gyldighed, 
og samtidig sikre, at disse forpligtelser er 
begrænset til, hvad der er nødvendigt for at 
sikre den frie markedsadgang og tackle de 
skadelige virkninger af den urimelige 
adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt 
at definere dem klart og afgrænse dem for 
at gøre det muligt for gatekeeperen straks 
at opfylde, under fuld overholdelse af 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, 
cybersikkerheds- og 
produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne 
bør sikre overholdelse af denne forordning 
gennem design. De nødvendige 
foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, 
og når det er relevant, være integreret i det 
teknologiske design, der anvendes af 
gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være 
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hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter 
at have været i dialog med den pågældende 
gatekeeper, nærmere at præcisere nogle af 
de foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper burde vedtage for at opfylde de 
forpligtelser, der muligvis skal præciseres 
nærmere. Denne mulighed for en 
reguleringsdialog bør fremme 
gatekeepernes overholdelse og fremskynde 
korrekt gennemførelse af forordningen.

hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter 
at have været i dialog med den pågældende 
gatekeeper, nærmere at præcisere nogle af 
de foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper burde vedtage for at opfylde de 
forpligtelser, der muligvis skal præciseres 
nærmere. Denne mulighed for en 
reguleringsdialog bør fremme 
gatekeepernes overholdelse og fremskynde 
korrekt gennemførelse af forordningen. 
Derfor bør Kommissionen træffe 
afgørelser om overholdelse inden for 
retligt bindende frister.

Or. en

Ændringsforslag 319
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at sikre at de forpligtelser, der 
følger af denne forordning, har gyldighed, 
og samtidig sikre, at disse forpligtelser er 
begrænset til, hvad der er nødvendigt for at 
sikre den frie markedsadgang og tackle de 
skadelige virkninger af den urimelige 
adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt 
at definere dem klart og afgrænse dem for 
at gøre det muligt for gatekeeperen straks 
at opfylde, under fuld overholdelse af 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, 
cybersikkerheds- og 
produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne 
bør sikre overholdelse af denne forordning 
gennem design. De nødvendige 
foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, 
og når det er relevant, være integreret i det 
teknologiske design, der anvendes af 
gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være 
hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter 
at have været i dialog med den pågældende 

(58) For at sikre at de forpligtelser, der 
følger af denne forordning, har gyldighed, 
og samtidig sikre, at disse forpligtelser er 
begrænset til, hvad der er nødvendigt for at 
sikre den frie markedsadgang og tackle de 
skadelige virkninger af den urimelige 
adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt 
at definere dem klart og afgrænse dem for 
at gøre det muligt for gatekeeperen straks 
at opfylde, under fuld overholdelse af 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, 
cybersikkerheds- og 
produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne 
bør sikre overholdelse af denne forordning 
gennem design. De nødvendige 
foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, 
og når det er relevant, være integreret i det 
teknologiske design, der anvendes af 
gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være 
hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter 
at have været i dialog med den pågældende 
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gatekeeper, nærmere at præcisere nogle af 
de foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper burde vedtage for at opfylde de 
forpligtelser, der muligvis skal præciseres 
nærmere. Denne mulighed for en 
reguleringsdialog bør fremme 
gatekeepernes overholdelse og fremskynde 
korrekt gennemførelse af forordningen.

gatekeeper inden for retligt bindende 
frister, nærmere at præcisere nogle af de 
foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper burde vedtage for at opfylde de 
forpligtelser, der muligvis skal præciseres 
nærmere. Denne mulighed for en 
reguleringsdialog bør fremme 
gatekeepernes overholdelse og fremskynde 
korrekt gennemførelse af forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 320
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) Kommissionen bør også hurtigt 
kunne vedtage afgørelser i tilfælde af en 
gatekeepers manglende overholdelse af 
forpligtelserne i denne forordning. Når 
Kommissionen træffer sådanne 
afgørelser, bør den kunne specificere de 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
sikre fuld overholdelse af denne 
forordning og genskabe den frie 
markedsadgang på de digitale markeder, 
hvis den er blevet undermineret.

Or. en

Ændringsforslag 321
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Som et yderligere element for at 
sikre proportionalitet bør gatekeeperne 

udgår
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have mulighed for at anmode om 
suspension, i det omfang det er 
nødvendigt, af en specifik forpligtelse 
under særlige omstændigheder, som er 
uden for gatekeeperens kontrol, som f.eks. 
uforudset udefrakommende påvirkning, 
der midlertidigt har elimineret en 
betydelig del af efterspørgslen fra 
slutbrugere efter den pågældende centrale 
platformstjeneste, hvor gatekeeperen kan 
påvise, at overholdelsen af en specifik 
forpligtelse vil bringe den økonomiske 
levedygtighed af gatekeeperens aktiviteter 
i EU i fare.

Or. en

Ændringsforslag 322
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Som et yderligere element for at 
sikre proportionalitet bør gatekeeperne 
have mulighed for at anmode om 
suspension, i det omfang det er nødvendigt, 
af en specifik forpligtelse under særlige 
omstændigheder, som er uden for 
gatekeeperens kontrol, som f.eks. uforudset 
udefrakommende påvirkning, der 
midlertidigt har elimineret en betydelig del 
af efterspørgslen fra slutbrugere efter den 
pågældende centrale platformstjeneste, 
hvor gatekeeperen kan påvise, at 
overholdelsen af en specifik forpligtelse vil 
bringe den økonomiske levedygtighed af 
gatekeeperens aktiviteter i EU i fare.

(59) Som et yderligere element for at 
sikre proportionalitet bør gatekeeperne 
have mulighed for at anmode om 
midlertidig suspension, i det omfang det er 
nødvendigt, af en specifik forpligtelse 
under særlige omstændigheder, som er 
uden for gatekeeperens kontrol, som f.eks. 
uforudset udefrakommende påvirkning, der 
midlertidigt har elimineret en betydelig del 
af efterspørgslen fra slutbrugere efter den 
pågældende centrale platformstjeneste, 
hvor gatekeeperen kan påvise, at 
overholdelsen af en specifik forpligtelse vil 
bringe den økonomiske levedygtighed af 
gatekeeperens aktiviteter i EU i fare. 
Kommissionen bør i sin afgørelse angive 
årsagerne til, at der bevilges suspension, 
og jævnligt gennemgå afgørelsen for at 
vurdere, hvorvidt betingelserne for dens 
bevilling stadig foreligger.
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Or. en

Ændringsforslag 323
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59a) De udpegede gatekeepere bør 
inden for tidsfristen for gennemførelsen 
af deres forpligtelser underrette 
Kommissionen om de foranstaltninger, 
der er gennemført for at opnå effektivitet. 
Sådanne oplysninger bør gøres 
tilgængelige for virksomhedernes berørte 
tredjeparter, når det gælder beskyttelsen 
af deres forretningshemmeligheder.

Or. en

Ændringsforslag 324
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Under særlige omstændigheder, 
der er begrundet i hensynet til den 
offentlige moral, folkesundheden eller 
den offentlige sikkerhed, bør 
Kommissionen kunne træffe afgørelse 
om, at den pågældende forpligtelse ikke 
finder anvendelse på en specifik central 
platformstjeneste. Påvirkning af disse 
samfundsinteresser kan være tegn på, at 
den omkostning, som håndhævelsen af en 
bestemt forpligtelse medfører for 
samfundet som helhed, i visse 
ekstraordinære tilfælde ville være for høj 
og dermed ikke stå i rimeligt forhold 
dertil. Reguleringsdialogen for at lette 

udgår
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overholdelsen af bestemmelserne om 
begrænset suspension og mulighed for 
undtagelse bør sikre, at forpligtelserne i 
denne forordning står i rimeligt forhold 
uden at svække de forventede 
forudgående virkninger på den frie 
adgang og rimeligheden.

Or. en

Ændringsforslag 325
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Under særlige omstændigheder, der 
er begrundet i hensynet til den offentlige 
moral, folkesundheden eller den offentlige 
sikkerhed, bør Kommissionen kunne 
træffe afgørelse om, at den pågældende 
forpligtelse ikke finder anvendelse på en 
specifik central platformstjeneste. 
Påvirkning af disse samfundsinteresser kan 
være tegn på, at den omkostning, som 
håndhævelsen af en bestemt forpligtelse 
medfører for samfundet som helhed, i visse 
ekstraordinære tilfælde ville være for høj 
og dermed ikke stå i rimeligt forhold dertil. 
Reguleringsdialogen for at lette 
overholdelsen af bestemmelserne om 
begrænset suspension og mulighed for 
undtagelse bør sikre, at forpligtelserne i 
denne forordning står i rimeligt forhold 
uden at svække de forventede forudgående 
virkninger på den frie adgang og 
rimeligheden.

(60) En national myndighed med 
kompetence på sit område eller 
Kommissionen i Unionen kan for en 
periode af op til et år under særlige 
omstændigheder, der er begrundet i 
hensynet til folkesundheden eller den 
offentlige sikkerhed, træffe afgørelse om, 
at den pågældende forpligtelse ikke finder 
anvendelse på en specifik central 
platformstjeneste. Påvirkning af disse 
samfundsinteresser kan være tegn på, at 
den omkostning, som håndhævelsen af en 
bestemt forpligtelse medfører for 
samfundet som helhed, i visse 
ekstraordinære tilfælde ville være for høj 
og dermed ikke stå i rimeligt forhold dertil. 
Reguleringsdialogen for at lette 
overholdelsen af bestemmelserne om 
begrænset suspension og mulighed for 
undtagelse bør sikre, at forpligtelserne i 
denne forordning står i rimeligt forhold 
uden at svække de forventede forudgående 
virkninger på den frie adgang og 
rimeligheden.

Or. fr
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Ændringsforslag 326
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Petra Kammerevert, 
Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, 
Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Under særlige omstændigheder, der 
er begrundet i hensynet til den offentlige 
moral, folkesundheden eller den offentlige 
sikkerhed, bør Kommissionen kunne træffe 
afgørelse om, at den pågældende 
forpligtelse ikke finder anvendelse på en 
specifik central platformstjeneste. 
Påvirkning af disse samfundsinteresser kan 
være tegn på, at den omkostning, som 
håndhævelsen af en bestemt forpligtelse 
medfører for samfundet som helhed, i visse 
ekstraordinære tilfælde ville være for høj 
og dermed ikke stå i rimeligt forhold dertil. 
Reguleringsdialogen for at lette 
overholdelsen af bestemmelserne om 
begrænset suspension og mulighed for 
undtagelse bør sikre, at forpligtelserne i 
denne forordning står i rimeligt forhold 
uden at svække de forventede forudgående 
virkninger på den frie adgang og 
rimeligheden.

(60) Under særlige omstændigheder, der 
er begrundet i hensynet til den offentlige 
moral, folkesundheden eller den offentlige 
sikkerhed, bør Kommissionen kunne træffe 
afgørelse om, at den pågældende 
forpligtelse ikke finder anvendelse på en 
specifik central platformstjeneste. 
Påvirkning af disse samfundsinteresser kan 
være tegn på, at den omkostning, som 
håndhævelsen af en bestemt forpligtelse 
medfører for samfundet som helhed, i visse 
ekstraordinære tilfælde ville være for høj 
og dermed ikke stå i rimeligt forhold dertil. 
Reguleringsdialogen for at lette 
overholdelsen af bestemmelserne om 
begrænset og behørigt begrundet 
suspension og mulighed for undtagelse bør 
sikre, at forpligtelserne i denne forordning 
står i rimeligt forhold uden at svække de 
forventede forudgående virkninger på den 
frie adgang og rimeligheden.

Or. en

Ændringsforslag 327
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-
Lin Lacapelle
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Under særlige omstændigheder, der 
er begrundet i hensynet til den offentlige 

(60) Under særlige omstændigheder, der 
er begrundet i hensynet til folkesundheden 
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moral, folkesundheden eller den offentlige 
sikkerhed, bør Kommissionen kunne træffe 
afgørelse om, at den pågældende 
forpligtelse ikke finder anvendelse på en 
specifik central platformstjeneste. 
Påvirkning af disse samfundsinteresser kan 
være tegn på, at den omkostning, som 
håndhævelsen af en bestemt forpligtelse 
medfører for samfundet som helhed, i visse 
ekstraordinære tilfælde ville være for høj 
og dermed ikke stå i rimeligt forhold dertil. 
Reguleringsdialogen for at lette 
overholdelsen af bestemmelserne om 
begrænset suspension og mulighed for 
undtagelse bør sikre, at forpligtelserne i 
denne forordning står i rimeligt forhold 
uden at svække de forventede forudgående 
virkninger på den frie adgang og 
rimeligheden.

eller den offentlige sikkerhed, bør 
Kommissionen kunne træffe afgørelse om, 
at den pågældende forpligtelse ikke finder 
anvendelse på en specifik central 
platformstjeneste. Påvirkning af disse 
samfundsinteresser kan være tegn på, at 
den omkostning, som håndhævelsen af en 
bestemt forpligtelse medfører for 
samfundet som helhed, i visse 
ekstraordinære tilfælde ville være for høj 
og dermed ikke stå i rimeligt forhold dertil. 
Reguleringsdialogen for at lette 
overholdelsen af bestemmelserne om 
begrænset suspension og mulighed for 
undtagelse bør sikre, at forpligtelserne i 
denne forordning står i rimeligt forhold 
uden at svække de forventede forudgående 
virkninger på den frie adgang og 
rimeligheden.

Or. en

Ændringsforslag 328
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Hensynet til databeskyttelse og 
privatlivets fred for slutbrugere er relevant 
for enhver vurdering af potentielle negative 
virkninger for gatekeepernes konstaterede 
praksis i forbindelse med indsamling og 
akkumulering af store mængder data fra 
slutbrugerne. At sikre en tilstrækkelig grad 
af gennemsigtighed i den 
profileringspraksis, der anvendes af 
gatekeepere, fremmer den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester ved at lægge pres på 
gatekeeperne udefra for at forhindre, at 
dybdegående profilering af forbrugere 
bliver standard i branchen, eftersom 
potentielle nye aktører på markedet eller 

(61) Hensynet til databeskyttelse og 
privatlivets fred for slutbrugere er relevant 
for enhver vurdering af potentielle negative 
virkninger for gatekeepernes konstaterede 
praksis i forbindelse med indsamling og 
akkumulering af store mængder data fra 
slutbrugerne. At sikre en tilstrækkelig grad 
af gennemsigtighed i den 
profileringspraksis, der anvendes af 
gatekeepere, fremmer den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester ved at lægge pres på 
gatekeeperne udefra for at forhindre, at 
dybdegående profilering af forbrugere 
bliver standard i branchen, eftersom 
potentielle nye aktører på markedet eller 
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nystartede udbydere ikke kan få adgang til 
data i samme omfang og dybde og på et 
tilsvarende niveau. Øget gennemsigtighed 
burde give andre udbydere af centrale 
platformstjenester mulighed for bedre at 
skille sig ud ved at anvende bedre 
faciliteter til at garantere beskyttelse af 
privatlivets fred. For at sikre en 
minimumsgrad af virkningsfuldhed af 
denne gennemsigtighedsforpligtelse bør 
gatekeeperne som minimum give en 
beskrivelse af det grundlag, hvorpå 
profilering foretages, herunder hvorvidt der 
anvendes personoplysninger og data udledt 
af brugeraktivitet, den anvendte 
behandling, formålet med at udarbejde 
profilen og anvende den, virkningen af 
sådan profilering for gatekeeperens 
tjenester, samt hvilke foranstaltninger der 
er truffet for at give slutbrugerne mulighed 
for at få kendskab til den relevante brug af 
profileringen samt at indhente deres 
samtykke.

nystartede udbydere ikke kan få adgang til 
data i samme omfang og dybde og på et 
tilsvarende niveau. Øget gennemsigtighed 
burde give andre udbydere af centrale 
platformstjenester mulighed for bedre at 
skille sig ud ved at anvende bedre 
faciliteter til at garantere beskyttelse af 
privatlivets fred. For at sikre en 
minimumsgrad af virkningsfuldhed af 
denne gennemsigtighedsforpligtelse bør 
gatekeeperne som minimum give en 
beskrivelse af det grundlag, hvorpå 
profilering foretages, herunder hvorvidt der 
anvendes personoplysninger og data udledt 
af brugeraktivitet, den anvendte 
behandling, formålet med at udarbejde 
profilen og anvende den, virkningen af 
sådan profilering for gatekeeperens 
tjenester, samt hvilke foranstaltninger der 
er truffet for at give slutbrugerne mulighed 
for at få kendskab til den relevante brug af 
profileringen samt at indhente deres 
samtykke. Kommissionen bør i samråd 
med Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse, Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, civilsamfundet og 
eksperter udvikle standarderne og 
processen for revisionen. Kommissionen 
deler efter anmodning den reviderede 
beskrivelse og alt relevant materiale, der 
indsamles i forbindelse med tilsynet med 
gatekeeperne og vedrører behandling af 
personoplysninger, med enhver kompetent 
tilsynsmyndighed, der er repræsenteret i 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

Or. en

Ændringsforslag 329
Evelyne Gebhardt, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, 
Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, 
Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Betragtning 61
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Hensynet til databeskyttelse og 
privatlivets fred for slutbrugere er relevant 
for enhver vurdering af potentielle negative 
virkninger for gatekeepernes konstaterede 
praksis i forbindelse med indsamling og 
akkumulering af store mængder data fra 
slutbrugerne. At sikre en tilstrækkelig grad 
af gennemsigtighed i den 
profileringspraksis, der anvendes af 
gatekeepere, fremmer den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester ved at lægge pres på 
gatekeeperne udefra for at forhindre, at 
dybdegående profilering af forbrugere 
bliver standard i branchen, eftersom 
potentielle nye aktører på markedet eller 
nystartede udbydere ikke kan få adgang til 
data i samme omfang og dybde og på et 
tilsvarende niveau. Øget gennemsigtighed 
burde give andre udbydere af centrale 
platformstjenester mulighed for bedre at 
skille sig ud ved at anvende bedre 
faciliteter til at garantere beskyttelse af 
privatlivets fred. For at sikre en 
minimumsgrad af virkningsfuldhed af 
denne gennemsigtighedsforpligtelse bør 
gatekeeperne som minimum give en 
beskrivelse af det grundlag, hvorpå 
profilering foretages, herunder hvorvidt der 
anvendes personoplysninger og data udledt 
af brugeraktivitet, den anvendte 
behandling, formålet med at udarbejde 
profilen og anvende den, virkningen af 
sådan profilering for gatekeeperens 
tjenester, samt hvilke foranstaltninger der 
er truffet for at give slutbrugerne mulighed 
for at få kendskab til den relevante brug af 
profileringen samt at indhente deres 
samtykke.

(61) Hensynet til databeskyttelse og 
privatlivets fred for slutbrugere er relevant 
for enhver vurdering af potentielle negative 
virkninger for gatekeepernes konstaterede 
praksis i forbindelse med indsamling og 
akkumulering af store mængder data fra 
slutbrugerne. For at sikre en tilstrækkelig 
grad af data- og forbrugerbeskyttelse bør 
der lægges pres på gatekeeperne udefra for 
at forhindre, at dybdegående profilering af 
forbrugere bliver standard i branchen, 
navnlig eftersom potentielle nye aktører på 
markedet eller nystartede udbydere ikke 
kan få adgang til data i samme omfang og 
dybde og på et tilsvarende niveau. 
Udbydere af centrale platformstjenester 
bør forpligte sig til at anvende bedre 
faciliteter til at garantere beskyttelse af 
privatlivets fred. Forretningsmodeller, 
som bygger på kommerciel sporing og 
profilering af forbrugere, bør forbydes. 
Med henblik herpå bør det ikke være 
tilladt at blande data fra forskellige 
tjenester. Gatekeeperne bør give en 
beskrivelse af det grundlag, hvorpå 
profilering foretages, herunder hvorvidt der 
anvendes personoplysninger og data udledt 
af brugeraktivitet, den anvendte 
behandling, formålet med at udarbejde 
profilen og anvende den, virkningen af 
sådan profilering for gatekeeperens 
tjenester, samt hvilke foranstaltninger der 
er truffet for at give slutbrugerne mulighed 
for at få kendskab til den relevante brug af 
profileringen samt at indhente deres 
samtykke. Sådanne oplysninger bør deles 
med andre relevante håndhævende 
myndigheder, navnlig 
databeskyttelsesmyndighederne.

Or. en

Begrundelse

Formålet med disse ændringer er at forhindre forretningsmodeller, der bygger på indsamling 
af brugernes personoplysninger, eftersom designet ofte gør det alt for svært eller umuligt at 
afvise samtykke.
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Ændringsforslag 330
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Hensynet til databeskyttelse og 
privatlivets fred for slutbrugere er relevant 
for enhver vurdering af potentielle negative 
virkninger for gatekeepernes konstaterede 
praksis i forbindelse med indsamling og 
akkumulering af store mængder data fra 
slutbrugerne. At sikre en tilstrækkelig grad 
af gennemsigtighed i den 
profileringspraksis, der anvendes af 
gatekeepere, fremmer den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester ved at lægge pres på 
gatekeeperne udefra for at forhindre, at 
dybdegående profilering af forbrugere 
bliver standard i branchen, eftersom 
potentielle nye aktører på markedet eller 
nystartede udbydere ikke kan få adgang til 
data i samme omfang og dybde og på et 
tilsvarende niveau. Øget gennemsigtighed 
burde give andre udbydere af centrale 
platformstjenester mulighed for bedre at 
skille sig ud ved at anvende bedre 
faciliteter til at garantere beskyttelse af 
privatlivets fred. For at sikre en 
minimumsgrad af virkningsfuldhed af 
denne gennemsigtighedsforpligtelse bør 
gatekeeperne som minimum give en 
beskrivelse af det grundlag, hvorpå 
profilering foretages, herunder hvorvidt der 
anvendes personoplysninger og data udledt 
af brugeraktivitet, den anvendte 
behandling, formålet med at udarbejde 
profilen og anvende den, virkningen af 
sådan profilering for gatekeeperens 
tjenester, samt hvilke foranstaltninger der 
er truffet for at give slutbrugerne mulighed 
for at få kendskab til den relevante brug af 
profileringen samt at indhente deres 
samtykke.

(61) Hensynet til databeskyttelse og 
privatlivets fred for slutbrugere er vigtig 
for enhver vurdering af potentielle negative 
virkninger for gatekeepernes konstaterede 
praksis i forbindelse med indsamling og 
akkumulering af store mængder data fra 
slutbrugerne. At sikre en tilstrækkelig grad 
af gennemsigtighed i den 
profileringspraksis, der anvendes af 
gatekeepere, fremmer den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester ved at lægge pres på 
gatekeeperne udefra for at forhindre, at 
dybdegående profilering af forbrugere 
bliver standard i branchen, eftersom 
potentielle nye aktører på markedet eller 
nystartede udbydere ikke kan få adgang til 
data i samme omfang og dybde og på et 
tilsvarende niveau. Øget gennemsigtighed 
burde give andre udbydere af centrale 
platformstjenester mulighed for bedre at 
skille sig ud ved at anvende bedre 
faciliteter til at garantere beskyttelse af 
privatlivets fred. For at sikre en 
minimumsgrad af virkningsfuldhed af 
denne gennemsigtighedsforpligtelse bør 
gatekeeperne som minimum give en 
beskrivelse af det grundlag, hvorpå 
profilering foretages, herunder hvorvidt der 
anvendes personoplysninger og data udledt 
af brugeraktivitet, den anvendte 
behandling, formålet med at udarbejde 
profilen og anvende den, virkningen af 
sådan profilering for gatekeeperens 
tjenester, samt hvilke foranstaltninger der 
er truffet for at give slutbrugerne mulighed 
for at få kendskab til den relevante brug af 
profileringen samt at indhente deres 
samtykke.
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Or. fr

Ændringsforslag 331
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) For at sikre fuld og hel opfyldelse 
af målene i denne forordning bør 
Kommissionen kunne vurdere, hvorvidt en 
udbyder af centrale platformstjenester skal 
udpeges som gatekeeper uden at opfylde de 
kvantitative tærskler, der er fastsat i denne 
forordning, hvorvidt systematisk 
manglende overholdelse fra en gatekeepers 
side berettiger til at pålægge afhjælpende 
foranstaltninger, og hvorvidt listen over 
forpligtelser til at gribe ind over for 
urimelig praksis fra gatekeeperes side bør 
revideres, og om yderligere praksis, der 
ligeledes er urimelig og begrænser den frie 
markedsadgang for digitale markeder, bør 
identificeres. En sådan vurdering bør tage 
udgangspunkt i markedsundersøgelser, der 
skal foretages inden for en rimelig 
tidsramme ved hjælp af klare procedurer 
og frister, for at støtte den forudgående 
virkning af denne forordning på den frie 
markedsadgang og rimelighed i den 
digitale sektor og for at skabe den 
nødvendige retssikkerhed.

(62) For at sikre fuld og hel opfyldelse 
af målene i denne forordning bør 
Kommissionen kunne vurdere, hvorvidt en 
udbyder af centrale platformstjenester skal 
udpeges som gatekeeper uden at opfylde de 
kvantitative tærskler, der er fastsat i denne 
forordning, hvorvidt systematisk 
manglende overholdelse fra en gatekeepers 
side berettiger til at pålægge afhjælpende 
foranstaltninger, og hvorvidt listen over 
forpligtelser til at gribe ind over for 
urimelig praksis fra gatekeeperes side bør 
revideres, og om yderligere praksis, der 
ligeledes er urimelig og begrænser den frie 
markedsadgang for digitale markeder, bør 
identificeres, samt hvorvidt den tidligere 
udpegelse af gatekeepere eller indførelse 
af forpligtelser har haft en betydelig 
indvirkning på erhvervsbrugerne, navnlig 
små og mellemstore virksomheder, eller 
forbrugerne. En sådan vurdering bør tage 
udgangspunkt i markedsundersøgelser, der 
skal foretages inden for en rimelig 
tidsramme ved hjælp af klare procedurer 
og frister, for at støtte den forudgående 
virkning af denne forordning på den frie 
markedsadgang og rimelighed i den 
digitale sektor og for at skabe den 
nødvendige retssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 332
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Evelyne Gebhardt, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, 
Petra Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, 
Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) For at sikre fuld og hel opfyldelse 
af målene i denne forordning bør 
Kommissionen kunne vurdere, hvorvidt en 
udbyder af centrale platformstjenester skal 
udpeges som gatekeeper uden at opfylde de 
kvantitative tærskler, der er fastsat i denne 
forordning, hvorvidt systematisk 
manglende overholdelse fra en gatekeepers 
side berettiger til at pålægge afhjælpende 
foranstaltninger, og hvorvidt listen over 
forpligtelser til at gribe ind over for 
urimelig praksis fra gatekeeperes side bør 
revideres, og om yderligere praksis, der 
ligeledes er urimelig og begrænser den frie 
markedsadgang for digitale markeder, bør 
identificeres. En sådan vurdering bør tage 
udgangspunkt i markedsundersøgelser, der 
skal foretages inden for en rimelig 
tidsramme ved hjælp af klare procedurer 
og frister, for at støtte den forudgående 
virkning af denne forordning på den frie 
markedsadgang og rimelighed i den 
digitale sektor og for at skabe den 
nødvendige retssikkerhed.

(62) For at sikre fuld og hel opfyldelse 
af målene i denne forordning bør 
Kommissionen kunne vurdere, hvorvidt en 
udbyder af centrale platformstjenester skal 
udpeges som gatekeeper uden at opfylde de 
kvantitative tærskler, der er fastsat i denne 
forordning, hvorvidt systematisk 
manglende overholdelse fra en gatekeepers 
side berettiger til at pålægge afhjælpende 
foranstaltninger, og hvorvidt listen over 
forpligtelser til at gribe ind over for 
urimelig praksis fra gatekeeperes side bør 
revideres, og om yderligere praksis, der 
ligeledes er urimelig og begrænser den frie 
markedsadgang for digitale markeder, bør 
identificeres. En sådan vurdering bør tage 
udgangspunkt i markedsundersøgelser, der 
skal foretages inden for en rimelig 
tidsramme ved hjælp af klare procedurer 
og retligt bindende frister, for at støtte den 
forudgående virkning af denne forordning 
på den frie markedsadgang og rimelighed i 
den digitale sektor og for at skabe den 
nødvendige retssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 333
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) For at sikre fuld og hel opfyldelse 
af målene i denne forordning bør 
Kommissionen kunne vurdere, hvorvidt en 

(62) For at sikre fuld og hel opfyldelse 
af målene i denne forordning bør 
Kommissionen kunne vurdere, hvorvidt en 
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udbyder af centrale platformstjenester skal 
udpeges som gatekeeper uden at opfylde de 
kvantitative tærskler, der er fastsat i denne 
forordning, hvorvidt systematisk 
manglende overholdelse fra en gatekeepers 
side berettiger til at pålægge afhjælpende 
foranstaltninger, og hvorvidt listen over 
forpligtelser til at gribe ind over for 
urimelig praksis fra gatekeeperes side bør 
revideres, og om yderligere praksis, der 
ligeledes er urimelig og begrænser den frie 
markedsadgang for digitale markeder, bør 
identificeres. En sådan vurdering bør tage 
udgangspunkt i markedsundersøgelser, der 
skal foretages inden for en rimelig 
tidsramme ved hjælp af klare procedurer 
og frister, for at støtte den forudgående 
virkning af denne forordning på den frie 
markedsadgang og rimelighed i den 
digitale sektor og for at skabe den 
nødvendige retssikkerhed.

udbyder af centrale platformstjenester skal 
udpeges som gatekeeper uden at opfylde de 
kvantitative tærskler, der er fastsat i denne 
forordning, hvorvidt systematisk 
manglende overholdelse fra en gatekeepers 
side berettiger til at pålægge afhjælpende 
foranstaltninger, og hvorvidt listen over 
forpligtelser til at gribe ind over for 
urimelig praksis fra gatekeeperes side bør 
revideres, og om yderligere praksis, der 
ligeledes er urimelig og begrænser den frie 
markedsadgang for digitale markeder, bør 
identificeres. En sådan vurdering bør tage 
udgangspunkt i markedsundersøgelser, der 
skal foretages inden for en rimelig 
tidsramme ved hjælp af klare procedurer 
og retligt bindende frister, for at støtte den 
forudgående virkning af denne forordning 
på den frie markedsadgang og rimelighed i 
den digitale sektor og for at skabe den 
nødvendige retssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 334
Alex Agius Saliba, Marc Angel

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) For at sikre fuld og hel opfyldelse 
af målene i denne forordning bør 
Kommissionen kunne vurdere, hvorvidt en 
udbyder af centrale platformstjenester skal 
udpeges som gatekeeper uden at opfylde de 
kvantitative tærskler, der er fastsat i denne 
forordning, hvorvidt systematisk 
manglende overholdelse fra en gatekeepers 
side berettiger til at pålægge afhjælpende 
foranstaltninger, og hvorvidt listen over 
forpligtelser til at gribe ind over for 
urimelig praksis fra gatekeeperes side bør 
revideres, og om yderligere praksis, der 
ligeledes er urimelig og begrænser den frie 
markedsadgang for digitale markeder, bør 

(62) For at sikre fuld og hel opfyldelse 
af målene i denne forordning bør 
Kommissionen kunne vurdere, hvorvidt en 
udbyder af centrale platformstjenester skal 
udpeges som gatekeeper uden at opfylde de 
kvantitative tærskler, der er fastsat i denne 
forordning, hvorvidt systematisk 
manglende overholdelse fra en gatekeepers 
side berettiger til at pålægge afhjælpende 
foranstaltninger, og hvorvidt listen over 
forpligtelser til at gribe ind over for 
urimelig praksis fra gatekeeperes side bør 
revideres, og om yderligere praksis, der 
ligeledes er urimelig og begrænser den frie 
markedsadgang for digitale markeder, bør 
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identificeres. En sådan vurdering bør tage 
udgangspunkt i markedsundersøgelser, der 
skal foretages inden for en rimelig 
tidsramme ved hjælp af klare procedurer 
og frister, for at støtte den forudgående 
virkning af denne forordning på den frie 
markedsadgang og rimelighed i den 
digitale sektor og for at skabe den 
nødvendige retssikkerhed.

identificeres. En sådan vurdering bør tage 
udgangspunkt i markedsundersøgelser, der 
skal foretages inden for en rimelig 
tidsramme ved hjælp af klare procedurer 
og bindende frister, for at støtte den 
forudgående virkning af denne forordning 
på den frie markedsadgang og rimelighed i 
den digitale sektor og for at skabe den 
nødvendige retssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør være underlagt bindende frister for at hindre gatekeepere i at forsinke 
overholdelsen.

Ændringsforslag 335
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-
Lin Lacapelle
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) Efter en markedsundersøgelse kan 
det konstateres, om en virksomhed, der 
leverer en central platformstjeneste, 
opfylder alle de overordnede kvalitative 
kriterier for at blive udpeget som 
gatekeeper. Den skal derefter i princippet 
opfylde alle de relevante forpligtelser, som 
er fastsat i denne forordning. Med hensyn 
til gatekeepere, der er udpeget af 
Kommissionen, og som forventes at have 
en fast og varig stilling på markedet inden 
for den nærmeste fremtid, bør 
Kommissionen kun pålægge de 
forpligtelser, der er nødvendige og 
passende for at forhindre, at den 
pågældende gatekeeper opnår en fast og 
varig stilling på markedet i forhold til sine 
aktiviteter. Med hensyn til nye 
gatekeepere bør Kommissionen tage 

(63) Efter en markedsundersøgelse kan 
det konstateres, om en virksomhed, der 
leverer en central platformstjeneste, 
opfylder alle de overordnede kvalitative 
kriterier for at blive udpeget som 
gatekeeper. Den skal derefter i princippet 
opfylde alle de relevante forpligtelser, som 
er fastsat i denne forordning.
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hensyn til, at denne status i princippet er 
af midlertidig karakter, og det derfor bør 
afgøres på et givet tidspunkt, hvorvidt en 
sådan udbyder af centrale 
platformstjenester skal pålægges alle 
gatekeeperforpligtelser, fordi den har 
opnået en fast og varig stilling på 
markedet, eller hvorvidt betingelserne for 
udpegelse i sidste ende ikke er opfyldt, og 
at alle tidligere pålagte forpligtelser derfor 
bør tilsidesættes.

Or. en

Ændringsforslag 336
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) Efter en markedsundersøgelse kan 
det konstateres, om en virksomhed, der 
leverer en central platformstjeneste, 
opfylder alle de overordnede kvalitative 
kriterier for at blive udpeget som 
gatekeeper. Den skal derefter i princippet 
opfylde alle de relevante forpligtelser, som 
er fastsat i denne forordning. Med hensyn 
til gatekeepere, der er udpeget af 
Kommissionen, og som forventes at have 
en fast og varig stilling på markedet inden 
for den nærmeste fremtid, bør 
Kommissionen kun pålægge de 
forpligtelser, der er nødvendige og 
passende for at forhindre, at den 
pågældende gatekeeper opnår en fast og 
varig stilling på markedet i forhold til sine 
aktiviteter. Med hensyn til nye gatekeepere 
bør Kommissionen tage hensyn til, at 
denne status i princippet er af midlertidig 
karakter, og det derfor bør afgøres på et 
givet tidspunkt, hvorvidt en sådan udbyder 
af centrale platformstjenester skal 

(63) Efter en markedsundersøgelse kan 
det konstateres, om en virksomhed, der 
leverer en central platformstjeneste, 
opfylder alle de overordnede kvalitative 
kriterier for at blive udpeget som 
gatekeeper. Den skal derefter i princippet 
opfylde alle de relevante forpligtelser, som 
er fastsat i denne forordning, og som er 
hensigtsmæssige og nødvendige for at 
sikre den frie markedsadgang. Med 
hensyn til gatekeepere, der er udpeget af 
Kommissionen, og som forventes at have 
en fast og varig stilling på markedet inden 
for den nærmeste fremtid, bør 
Kommissionen kun pålægge de 
forpligtelser, der er nødvendige og 
passende for at forhindre, at den 
pågældende gatekeeper opnår en fast og 
varig stilling på markedet i forhold til sine 
aktiviteter. Med hensyn til nye gatekeepere 
bør Kommissionen tage hensyn til, at 
denne status i princippet er af midlertidig 
karakter, og det derfor bør afgøres på et 
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pålægges alle gatekeeperforpligtelser, fordi 
den har opnået en fast og varig stilling på 
markedet, eller hvorvidt betingelserne for 
udpegelse i sidste ende ikke er opfyldt, og 
at alle tidligere pålagte forpligtelser derfor 
bør tilsidesættes.

givet tidspunkt, hvorvidt en sådan udbyder 
af centrale platformstjenester skal 
pålægges alle gatekeeperforpligtelser, fordi 
den har opnået en fast og varig stilling på 
markedet, eller hvorvidt betingelserne for 
udpegelse i sidste ende ikke er opfyldt, og 
at alle tidligere pålagte forpligtelser derfor 
bør tilsidesættes.

Or. en

Ændringsforslag 337
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) Kommissionen bør undersøge og 
vurdere, hvorvidt adfærdsrelaterede eller, 
hvis det er relevant, strukturelle 
foranstaltninger er berettigede for at sikre, 
at gatekeeperen ikke kan forpurre 
formålene med denne forordning ved 
systematisk ikke at opfylde en eller flere af 
forpligtelserne i denne forordning, som 
yderligere har styrket stillingen som 
gatekeeper. Dette vil f.eks. gøre sig 
gældende, hvis gatekeeperen er blevet 
større i det indre marked, hvis 
erhvervsbrugerenes og slutbrugernes 
afhængighed af gatekeeperens centrale 
platformstjenester er blevet større, i takt 
med at de er steget i antal, og 
gatekeeperen drager nytte af sin mere 
varige stilling på markedet. 
Kommissionen bør derfor i sådanne 
tilfælde have beføjelser til at pålægge 
afhjælpende foranstaltninger, hvad enten 
de er adfærdsrelaterede eller strukturelle, 
under behørig hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet. Strukturelle 
foranstaltninger, såsom retlig, funktionel 
eller strukturel adskillelse, herunder 
frasalg af en virksomhed, eller dele deraf, 
kan kun pålægges, såfremt der ikke 

(64) På anmodning af den europæiske 
gruppe på højt plan af digitale 
tilsynsmyndigheder, der er oprettet ved 
denne forordning, eller på eget initiativ 
undersøger og vurderer Kommissionen, 
hvorvidt supplerende adfærdsrelaterede 
eller strukturelle foranstaltninger er 
berettigede for at sikre, at gatekeeperen 
ikke kan undergrave formålene med denne 
forordning ved systematisk ikke at opfylde 
en eller flere af forpligtelserne i denne 
forordning, hvilket har sat gatekeeperen i 
stand til at opretholde eller styrke sin 
stilling som gatekeeper.  Kommissionen 
bør derfor i sådanne tilfælde have 
beføjelser til på anmodning af gruppen på 
højt plan af digitale tilsynsmyndigheder at 
pålægge nødvendige afhjælpende 
foranstaltninger, herunder strukturelle 
afhjælpende foranstaltninger gennem en 
retlig, funktionel eller strukturel 
adskillelse, frasalg af en virksomhed, eller 
dele deraf, for at sikre, at målene i denne 
forordning overholdes.
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forefindes lige så effektive 
adfærdsregulerende foranstaltninger, 
eller såfremt en lige så effektiv 
adfærdsregulerende foranstaltning, ville 
være mere byrdefuld for den pågældende 
virksomhed end en strukturel 
foranstaltning. Ændringer i en 
virksomheds struktur som den var, før den 
systematiske manglende overholdelse blev 
konstateret, vil kun være proportional, 
hvis der er en betydelig risiko for, at 
denne systematiske manglende 
overholdelse følger af selve strukturen på 
den pågældende virksomhed.

Or. fr

Ændringsforslag 338
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) Kommissionen bør undersøge og 
vurdere, hvorvidt adfærdsrelaterede eller, 
hvis det er relevant, strukturelle 
foranstaltninger er berettigede for at sikre, 
at gatekeeperen ikke kan forpurre 
formålene med denne forordning ved 
systematisk ikke at opfylde en eller flere af 
forpligtelserne i denne forordning, som 
yderligere har styrket stillingen som 
gatekeeper. Dette vil f.eks. gøre sig 
gældende, hvis gatekeeperen er blevet 
større i det indre marked, hvis 
erhvervsbrugerenes og slutbrugernes 
afhængighed af gatekeeperens centrale 
platformstjenester er blevet større, i takt 
med at de er steget i antal, og gatekeeperen 
drager nytte af sin mere varige stilling på 
markedet. Kommissionen bør derfor i 
sådanne tilfælde have beføjelser til at 
pålægge afhjælpende foranstaltninger, 
hvad enten de er adfærdsrelaterede eller 
strukturelle, under behørig hensyntagen til 

(64) Kommissionen bør undersøge og 
vurdere, hvorvidt strukturelle 
foranstaltninger eller lige så effektive 
adfærdsrelaterede foranstaltninger er 
berettigede for at sikre, at gatekeeperen 
ikke kan forpurre formålene med denne 
forordning ved ikke at opfylde en eller 
flere af forpligtelserne i denne forordning, 
som yderligere har styrket stillingen som 
gatekeeper. Dette vil f.eks. gøre sig 
gældende, hvis gatekeeperen er blevet 
større i det indre marked, hvis 
erhvervsbrugerenes og slutbrugernes 
afhængighed af gatekeeperens centrale 
platformstjenester er blevet større, i takt 
med at de er steget i antal, og gatekeeperen 
drager nytte af sin mere varige stilling på 
markedet. Kommissionen bør derfor i 
sådanne tilfælde have beføjelser til at 
pålægge afhjælpende foranstaltninger, 
hvad enten de er adfærdsrelaterede eller 
strukturelle, under behørig hensyntagen til 
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proportionalitetsprincippet. Strukturelle 
foranstaltninger, såsom retlig, funktionel 
eller strukturel adskillelse, herunder 
frasalg af en virksomhed, eller dele deraf, 
kan kun pålægges, såfremt der ikke 
forefindes lige så effektive 
adfærdsregulerende foranstaltninger, 
eller såfremt en lige så effektiv 
adfærdsregulerende foranstaltning, ville 
være mere byrdefuld for den pågældende 
virksomhed end en strukturel 
foranstaltning. Ændringer i en 
virksomheds struktur som den var, før den 
systematiske manglende overholdelse blev 
konstateret, vil kun være proportional, 
hvis der er en betydelig risiko for, at 
denne systematiske manglende 
overholdelse følger af selve strukturen på 
den pågældende virksomhed.

proportionalitetsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 339
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Petra Kammerevert, 
Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, 
Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) Kommissionen bør undersøge og 
vurdere, hvorvidt adfærdsrelaterede eller, 
hvis det er relevant, strukturelle 
foranstaltninger er berettigede for at sikre, 
at gatekeeperen ikke kan forpurre 
formålene med denne forordning ved 
systematisk ikke at opfylde en eller flere af 
forpligtelserne i denne forordning, som 
yderligere har styrket stillingen som 
gatekeeper. Dette vil f.eks. gøre sig 
gældende, hvis gatekeeperen er blevet 
større i det indre marked, hvis 
erhvervsbrugerenes og slutbrugernes 
afhængighed af gatekeeperens centrale 
platformstjenester er blevet større, i takt 

(64) Kommissionen bør undersøge og 
vurdere, hvorvidt adfærdsrelaterede eller, 
hvis det er relevant, strukturelle 
foranstaltninger er berettigede for at sikre, 
at gatekeeperen ikke kan forpurre 
formålene med denne forordning ved 
systematisk ikke at opfylde en eller flere af 
forpligtelserne i denne forordning, som 
yderligere har styrket stillingen som 
gatekeeper. Dette vil f.eks. gøre sig 
gældende i tilfælde af systematisk opkøb 
af vækstvirksomheder, hvis gatekeeperen 
er blevet større i det indre marked, hvis 
erhvervsbrugerenes og slutbrugernes 
afhængighed af gatekeeperens centrale 
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med at de er steget i antal, og gatekeeperen 
drager nytte af sin mere varige stilling på 
markedet. Kommissionen bør derfor i 
sådanne tilfælde have beføjelser til at 
pålægge afhjælpende foranstaltninger, 
hvad enten de er adfærdsrelaterede eller 
strukturelle, under behørig hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet. Strukturelle 
foranstaltninger, såsom retlig, funktionel 
eller strukturel adskillelse, herunder frasalg 
af en virksomhed, eller dele deraf, kan kun 
pålægges, såfremt der ikke forefindes lige 
så effektive adfærdsregulerende 
foranstaltninger, eller såfremt en lige så 
effektiv adfærdsregulerende foranstaltning, 
ville være mere byrdefuld for den 
pågældende virksomhed end en strukturel 
foranstaltning. Ændringer i en virksomheds 
struktur som den var, før den systematiske 
manglende overholdelse blev konstateret, 
vil kun være proportional, hvis der er en 
betydelig risiko for, at denne systematiske 
manglende overholdelse følger af selve 
strukturen på den pågældende virksomhed.

platformstjenester er blevet større, i takt 
med at de er steget i antal, og gatekeeperen 
drager nytte af sin mere varige stilling på 
markedet. Kommissionen bør derfor i 
sådanne tilfælde have beføjelser til at 
pålægge afhjælpende foranstaltninger, 
hvad enten de er adfærdsrelaterede eller 
strukturelle, under behørig hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet. Strukturelle 
foranstaltninger, såsom retlig, funktionel 
eller strukturel adskillelse, herunder frasalg 
af en virksomhed, eller dele deraf, kan kun 
pålægges, såfremt der ikke forefindes lige 
så effektive adfærdsregulerende 
foranstaltninger, eller såfremt en lige så 
effektiv adfærdsregulerende foranstaltning, 
ville være mere byrdefuld for den 
pågældende virksomhed end en strukturel 
foranstaltning. Ændringer i en virksomheds 
struktur som den var, før den systematiske 
manglende overholdelse blev konstateret, 
vil kun være proportional, hvis der er en 
betydelig risiko for, at denne systematiske 
manglende overholdelse følger af selve 
strukturen på den pågældende virksomhed. 
Kommissionen bør have ret til at kræve 
ændringer af de pålagte afhjælpende 
foranstaltninger, hvis den efter en 
undersøgelse konstaterer, at de 
afhjælpende foranstaltninger ikke 
effektivt sikrer gatekeeperens overholdelse 
af forpligtelserne i artikel 5 eller 6.

Or. en

Ændringsforslag 340
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) Kommissionen bør undersøge og 
vurdere, hvorvidt adfærdsrelaterede eller, 

(64) Kommissionen bør undersøge og 
vurdere, hvorvidt adfærdsrelaterede eller 
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hvis det er relevant, strukturelle 
foranstaltninger er berettigede for at sikre, 
at gatekeeperen ikke kan forpurre 
formålene med denne forordning ved 
systematisk ikke at opfylde en eller flere af 
forpligtelserne i denne forordning, som 
yderligere har styrket stillingen som 
gatekeeper. Dette vil f.eks. gøre sig 
gældende, hvis gatekeeperen er blevet 
større i det indre marked, hvis 
erhvervsbrugerenes og slutbrugernes 
afhængighed af gatekeeperens centrale 
platformstjenester er blevet større, i takt 
med at de er steget i antal, og 
gatekeeperen drager nytte af sin mere 
varige stilling på markedet. 
Kommissionen bør derfor i sådanne 
tilfælde have beføjelser til at pålægge 
afhjælpende foranstaltninger, hvad enten 
de er adfærdsrelaterede eller strukturelle, 
under behørig hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet. Strukturelle 
foranstaltninger, såsom retlig, funktionel 
eller strukturel adskillelse, herunder frasalg 
af en virksomhed, eller dele deraf, kan kun 
pålægges, såfremt der ikke forefindes lige 
så effektive adfærdsregulerende 
foranstaltninger, eller såfremt en lige så 
effektiv adfærdsregulerende foranstaltning, 
ville være mere byrdefuld for den 
pågældende virksomhed end en strukturel 
foranstaltning. Ændringer i en virksomheds 
struktur som den var, før den systematiske 
manglende overholdelse blev konstateret, 
vil kun være proportional, hvis der er en 
betydelig risiko for, at denne systematiske 
manglende overholdelse følger af selve 
strukturen på den pågældende virksomhed.

strukturelle foranstaltninger er berettigede 
for at sikre, at gatekeeperen ikke kan 
forpurre formålene med denne forordning 
ved systematisk ikke at opfylde en eller 
flere af forpligtelserne i denne forordning. 
Kommissionen bør derfor i sådanne 
tilfælde have beføjelser til at pålægge 
afhjælpende foranstaltninger, hvad enten 
de er adfærdsrelaterede eller strukturelle, 
under behørig hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet. Strukturelle 
foranstaltninger, såsom retlig, funktionel 
eller strukturel adskillelse, herunder frasalg 
af en virksomhed, eller dele deraf, kan kun 
pålægges, såfremt der ikke forefindes lige 
så effektive adfærdsregulerende 
foranstaltninger, eller såfremt en lige så 
effektiv adfærdsregulerende foranstaltning, 
ville være mere byrdefuld for den 
pågældende virksomhed end en strukturel 
foranstaltning. Ændringer i en virksomheds 
struktur som den var, før den systematiske 
manglende overholdelse blev konstateret, 
vil kun være proportional, hvis der er en 
betydelig risiko for, at denne systematiske 
manglende overholdelse følger af selve 
strukturen på den pågældende virksomhed. 
Kommissionen bør til enhver tid kunne 
pålægge foreløbige forholdsregler under 
en procedure for at hindre alvorlig eller 
umiddelbar skade for erhvervsbrugere 
eller slutbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 341
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 64
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) Kommissionen bør undersøge og 
vurdere, hvorvidt adfærdsrelaterede eller, 
hvis det er relevant, strukturelle 
foranstaltninger er berettigede for at sikre, 
at gatekeeperen ikke kan forpurre 
formålene med denne forordning ved 
systematisk ikke at opfylde en eller flere af 
forpligtelserne i denne forordning, som 
yderligere har styrket stillingen som 
gatekeeper. Dette vil f.eks. gøre sig 
gældende, hvis gatekeeperen er blevet 
større i det indre marked, hvis 
erhvervsbrugerenes og slutbrugernes 
afhængighed af gatekeeperens centrale 
platformstjenester er blevet større, i takt 
med at de er steget i antal, og gatekeeperen 
drager nytte af sin mere varige stilling på 
markedet. Kommissionen bør derfor i 
sådanne tilfælde have beføjelser til at 
pålægge afhjælpende foranstaltninger, 
hvad enten de er adfærdsrelaterede eller 
strukturelle, under behørig hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet. Strukturelle 
foranstaltninger, såsom retlig, funktionel 
eller strukturel adskillelse, herunder frasalg 
af en virksomhed, eller dele deraf, kan kun 
pålægges, såfremt der ikke forefindes lige 
så effektive adfærdsregulerende 
foranstaltninger, eller såfremt en lige så 
effektiv adfærdsregulerende foranstaltning, 
ville være mere byrdefuld for den 
pågældende virksomhed end en strukturel 
foranstaltning. Ændringer i en virksomheds 
struktur som den var, før den systematiske 
manglende overholdelse blev konstateret, 
vil kun være proportional, hvis der er en 
betydelig risiko for, at denne systematiske 
manglende overholdelse følger af selve 
strukturen på den pågældende virksomhed.

(64) Kommissionen bør undersøge og 
vurdere, hvorvidt adfærdsrelaterede eller, 
hvis det er relevant, strukturelle 
foranstaltninger er berettigede for at sikre, 
at gatekeeperen ikke kan forpurre 
formålene med denne forordning ved 
systematisk ikke at opfylde en eller flere af 
forpligtelserne i denne forordning. Når 
Kommissionen pålægger disse 
foranstaltninger, bør den tage hensyn til, 
om gatekeeperen er blevet større i det indre 
marked, om erhvervsbrugerenes og 
slutbrugernes afhængighed af 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
er blevet større, i takt med at de er steget i 
antal, og om gatekeeperen drager nytte af 
sin mere varige stilling på markedet. 
Kommissionen bør derfor i sådanne 
tilfælde have beføjelser til at pålægge 
afhjælpende foranstaltninger, hvad enten 
de er adfærdsrelaterede eller strukturelle, 
under behørig hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet. Strukturelle 
foranstaltninger, såsom retlig, funktionel 
eller strukturel adskillelse, herunder frasalg 
af en virksomhed, eller dele deraf, kan kun 
pålægges, såfremt der ikke forefindes lige 
så effektive adfærdsregulerende 
foranstaltninger, eller såfremt en lige så 
effektiv adfærdsregulerende foranstaltning, 
ville være mere byrdefuld for den 
pågældende virksomhed end en strukturel 
foranstaltning. Ændringer i en virksomheds 
struktur som den var, før den systematiske 
manglende overholdelse blev konstateret, 
vil kun være proportional, hvis der er en 
betydelig risiko for, at denne systematiske 
manglende overholdelse følger af selve 
strukturen på den pågældende virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 342
Evelyne Gebhardt, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Petra Kammerevert, Maria 
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Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel 
Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Tjenesterne og praksis i forhold til 
centrale platformstjenester og markeder, 
hvor disse griber ind, kan hurtigt ændre sig 
og i betydeligt omfang. For at sikre at 
denne forordning altid er ajourført og er en 
effektiv og holistisk reguleringsmæssig 
respons på problemerne i forbindelse med 
gatekeepere, er det vigtigt, at der foretages 
en revision af listerne over centrale 
platformstjenester og forpligtelserne i 
denne forordning. Dette er særlig vigtigt 
for at sikre, at adfærd, der kan begrænse 
den frie markedsadgang for centrale 
platformstjenester eller er urimelig, bliver 
konstateret. Selv om det er vigtigt at 
foretage en regelmæssig revision, henset til 
den dynamiske og skiftende karakter i den 
digitale sektor, for at sikre retssikkerheden 
i forhold til de lovgivningsmæssige 
betingelser, bør samtlige revisioner 
foretages med jævne mellemrum og inden 
for en rimelig tidsramme. 
Markedsundersøgelser bør også sikre, at 
Kommissionen har et solidt 
dokumentationsgrundlag for at kunne 
vurdere, hvorvidt den bør stille forslag om 
at ændre denne forordning for at udvide 
eller angive nærmere detaljer i listen over 
centrale platformstjenester. De bør 
ligeledes sikre, at Kommissionen har et 
solidt dokumentationsgrundlag for at 
kunne vurdere, hvorvidt den bør stille 
forslag om at ændre forpligtelserne i 
denne forordning, eller hvorvidt den bør 
vedtage en delegeret retsakt for at ajourføre 
sådanne forpligtelser.

(65) Tjenesterne og praksis i forhold til 
centrale platformstjenester og markeder, 
hvor disse griber ind, kan hurtigt ændre sig 
og i betydeligt omfang. For at sikre at 
denne forordning altid er ajourført og er en 
effektiv og holistisk reguleringsmæssig 
respons på problemerne i forbindelse med 
gatekeepere, er det vigtigt, at der foretages 
en revision af listerne over centrale 
platformstjenester og forpligtelserne i 
denne forordning. Dette er særlig vigtigt 
for at sikre, at adfærd, der kan begrænse 
den frie markedsadgang for centrale 
platformstjenester eller er urimelig, bliver 
konstateret. Selv om det er vigtigt at 
foretage en regelmæssig revision, henset til 
den dynamiske og skiftende karakter i den 
digitale sektor, for at sikre retssikkerheden 
i forhold til de lovgivningsmæssige 
betingelser, bør samtlige revisioner 
foretages med jævne mellemrum og inden 
for en rimelig tidsramme. 
Markedsundersøgelser bør også sikre, at 
Kommissionen har et solidt 
dokumentationsgrundlag for at kunne 
vurdere, hvorvidt den bør stille forslag om 
at ændre denne forordning for at udvide 
eller angive nærmere detaljer i listen over 
centrale platformstjenester. De bør 
ligeledes sikre, at Kommissionen har et 
solidt dokumentationsgrundlag for at 
kunne vurdere, hvorvidt den bør stille 
forslag om at vedtage en delegeret retsakt 
for at ajourføre sådanne forpligtelser. En 
sådan ajourføring bør kun give 
Kommissionen mulighed for at tilføje nye 
forpligtelser eller forbud til denne 
forordning, men ikke for at fjerne 
gældende forpligtelser eller forbud.

Or. en
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Ændringsforslag 343
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Betragtning 65 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65a) Foreløbige forholdsregler kan 
være et vigtigt redskab til at sikre, at den 
undersøgte overtrædelse ikke fører til 
alvorlig og umiddelbar skade for 
gatekeepernes erhvervsbrugere eller 
slutbrugere, mens en undersøgelse 
foregår. I hastetilfælde, hvor der kunne 
opstå risiko for alvorlig og umiddelbar 
skade for gatekeepernes erhvervsbrugere 
eller slutbrugere som følge af ny praksis, 
der kan underminere den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester, bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at pålægge 
foreløbige forholdsregler ved midlertidigt 
at pålægge forpligtelser for den 
pågældende gatekeeper. Disse foreløbige 
forholdsregler bør begrænses til, hvad der 
er nødvendigt og berettiget. De bør finde 
anvendelse indtil markedsundersøgelsens 
afslutning og Kommissionens endelige 
afgørelse i forbindelse hermed, jf. artikel 
17.

Or. en

Ændringsforslag 344
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) I tilfælde af at gatekeepere udviser (66) I tilfælde af at gatekeepere udviser 
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adfærd, der er urimelig, eller som 
begrænser den frie markedsadgang for de 
centrale platformstjenester, der allerede er 
udpeget i henhold til denne forordning, 
men uden at denne adfærd udtrykkeligt er 
omfattet af forpligtelserne, bør 
Kommissionen kunne ajourføre denne 
forordning gennem delegerede retsakter. 
Sådanne ajourføringer i form af delegerede 
retsakter bør være omfattet af samme 
undersøgelsesnorm og derfor underkastes 
en markedsundersøgelse. Kommissionen 
bør også anvende en foruddefineret norm 
til at identificere sådan adfærd. Denne 
retsstandard bør sikre, at den type 
forpligtelser, som gatekeepere til enhver tid 
kan blive stillet over for i henhold til denne 
forordning, er tilstrækkelig forudsigelige.

adfærd, der er urimelig, eller som 
begrænser den frie markedsadgang for de 
centrale platformstjenester, der allerede er 
udpeget i henhold til denne forordning, 
men uden at denne adfærd udtrykkeligt er 
omfattet af forpligtelserne, bør 
Kommissionen, efter at have hørt den 
europæiske gruppe på højt plan af digitale 
tilsynsmyndigheder eller på forslag af 
denne gruppe, kunne ajourføre denne 
forordning gennem delegerede retsakter. 
Sådanne ajourføringer i form af delegerede 
retsakter bør være omfattet af samme 
undersøgelsesnorm og derfor underkastes 
en markedsundersøgelse. Kommissionen 
bør også anvende en foruddefineret norm 
til at identificere sådan adfærd. Denne 
retsstandard bør sikre, at den type 
forpligtelser, som gatekeepere til enhver tid 
kan blive stillet over for i henhold til denne 
forordning, er tilstrækkelig forudsigelige.

Or. fr

Ændringsforslag 345
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Petra Kammerevert, Marc Angel, Monika 
Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) I tilfælde af at gatekeepere udviser 
adfærd, der er urimelig, eller som 
begrænser den frie markedsadgang for de 
centrale platformstjenester, der allerede er 
udpeget i henhold til denne forordning, 
men uden at denne adfærd udtrykkeligt er 
omfattet af forpligtelserne, bør 
Kommissionen kunne ajourføre denne 
forordning gennem delegerede retsakter. 
Sådanne ajourføringer i form af delegerede 
retsakter bør være omfattet af samme 
undersøgelsesnorm og derfor underkastes 
en markedsundersøgelse. Kommissionen 

(66) I tilfælde af at gatekeepere udviser 
adfærd, der er urimelig, eller som 
begrænser den frie markedsadgang for de 
centrale platformstjenester, men uden at 
denne adfærd udtrykkeligt er omfattet af 
forpligtelserne, bør Kommissionen kunne 
ajourføre denne forordning gennem 
delegerede retsakter. Sådanne ajourføringer 
i form af delegerede retsakter bør være 
omfattet af samme undersøgelsesnorm og 
derfor underkastes en 
markedsundersøgelse. Kommissionen bør 
også anvende en foruddefineret norm til at 
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bør også anvende en foruddefineret norm 
til at identificere sådan adfærd. Denne 
retsstandard bør sikre, at den type 
forpligtelser, som gatekeepere til enhver tid 
kan blive stillet over for i henhold til denne 
forordning, er tilstrækkelig forudsigelige.

identificere sådan adfærd. Denne 
retsstandard bør sikre, at den type 
forpligtelser, som gatekeepere til enhver tid 
kan blive stillet over for i henhold til denne 
forordning, er tilstrækkelig forudsigelige.

Or. en

Begrundelse

Udbydere af centrale platformstjenester, som når visse kvantitative tærskler, skal automatisk 
betragtes som gatekeepere. Eftersom de kvantitative tærskler er objektive krav, er ingen 
yderligere udpegelse fra Kommissionens side nødvendig.

Ændringsforslag 346
Dita Charanzová

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) I tilfælde af at gatekeepere udviser 
adfærd, der er urimelig, eller som 
begrænser den frie markedsadgang for de 
centrale platformstjenester, der allerede er 
udpeget i henhold til denne forordning, 
men uden at denne adfærd udtrykkeligt er 
omfattet af forpligtelserne, bør 
Kommissionen kunne ajourføre denne 
forordning gennem delegerede retsakter. 
Sådanne ajourføringer i form af delegerede 
retsakter bør være omfattet af samme 
undersøgelsesnorm og derfor underkastes 
en markedsundersøgelse. Kommissionen 
bør også anvende en foruddefineret norm 
til at identificere sådan adfærd. Denne 
retsstandard bør sikre, at den type 
forpligtelser, som gatekeepere til enhver tid 
kan blive stillet over for i henhold til denne 
forordning, er tilstrækkelig forudsigelige.

(66) I tilfælde af at gatekeepere udviser 
adfærd, der er urimelig, eller som 
begrænser den frie markedsadgang for de 
centrale platformstjenester, der allerede er 
udpeget i henhold til denne forordning, 
men uden at denne adfærd udtrykkeligt er 
omfattet af forpligtelserne, bør 
Kommissionen kunne ajourføre denne 
forordning gennem forslag til retsakter. 
Sådanne ajourføringer i form af forslag til 
retsakter bør være omfattet af samme 
undersøgelsesnorm og derfor underkastes 
en markedsundersøgelse. Kommissionen 
bør også anvende en foruddefineret norm 
til at identificere sådan adfærd. Denne 
retsstandard bør sikre, at den type 
forpligtelser, som gatekeepere til enhver tid 
kan blive stillet over for i henhold til denne 
forordning, er tilstrækkelig forudsigelige.

Or. en
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Ændringsforslag 347
Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) I tilfælde af at gatekeepere udviser 
adfærd, der er urimelig, eller som 
begrænser den frie markedsadgang for de 
centrale platformstjenester, der allerede er 
udpeget i henhold til denne forordning, 
men uden at denne adfærd udtrykkeligt er 
omfattet af forpligtelserne, bør 
Kommissionen kunne ajourføre denne 
forordning gennem delegerede retsakter. 
Sådanne ajourføringer i form af delegerede 
retsakter bør være omfattet af samme 
undersøgelsesnorm og derfor underkastes 
en markedsundersøgelse. Kommissionen 
bør også anvende en foruddefineret norm 
til at identificere sådan adfærd. Denne 
retsstandard bør sikre, at den type 
forpligtelser, som gatekeepere til enhver tid 
kan blive stillet over for i henhold til denne 
forordning, er tilstrækkelig forudsigelige.

(66) I tilfælde af at gatekeepere udviser 
adfærd, der er urimelig, eller som 
begrænser den frie markedsadgang for de 
centrale platformstjenester, der allerede er 
udpeget i henhold til denne forordning, 
men uden at denne adfærd udtrykkeligt er 
omfattet af forpligtelserne, bør 
Kommissionen kunne ajourføre denne 
forordning gennem forslag til retsakter. 
Sådanne ajourføringer i form af delegerede 
retsakter bør være omfattet af samme 
undersøgelsesnorm og derfor underkastes 
en markedsundersøgelse. Kommissionen 
bør også anvende en foruddefineret norm 
til at identificere sådan adfærd. Denne 
retsstandard bør sikre, at den type 
forpligtelser, som gatekeepere til enhver tid 
kan blive stillet over for i henhold til denne 
forordning, er tilstrækkelig forudsigelige.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at Kommissionen ikke gennem en delegeret retsakt kan fjerne nogen af de 
eksisterende forpligtelser, der er vedtaget i henhold til artikel 5 og 6 (efter den almindelige 
lovgivningsprocedure).

Ændringsforslag 348
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Hvis en gatekeeper, under en sag 
vedrørende manglende overholdelse eller 
en undersøgelse af systematisk manglende 

udgår
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overholdelse, giver Kommissionen tilsagn, 
bør sidstnævnte kunne træffe en afgørelse 
om at gøre disse tilsagn bindende for den 
pågældende gatekeeper, hvis den finder, 
at tilsagnene sikrer effektiv overholdelse 
af forpligtelserne i denne forordning. 
Denne afgørelse bør også fastslå, at der 
ikke længere er grund til, at 
Kommissionen griber ind.

Or. en

Ændringsforslag 349
Dita Charanzová, Andrus Ansip

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Hvis en gatekeeper, under en sag 
vedrørende manglende overholdelse eller 
en undersøgelse af systematisk manglende 
overholdelse, giver Kommissionen tilsagn, 
bør sidstnævnte kunne træffe en afgørelse 
om at gøre disse tilsagn bindende for den 
pågældende gatekeeper, hvis den finder, at 
tilsagnene sikrer effektiv overholdelse af 
forpligtelserne i denne forordning. Denne 
afgørelse bør også fastslå, at der ikke 
længere er grund til, at Kommissionen 
griber ind.

(67) Hvis en gatekeeper under særlige 
omstændigheder, under en sag vedrørende 
manglende overholdelse eller en 
undersøgelse af systematisk manglende 
overholdelse, giver Kommissionen tilsagn, 
bør sidstnævnte kunne træffe en afgørelse 
om at gøre disse tilsagn bindende for den 
pågældende gatekeeper, hvis den finder, at 
tilsagnene sikrer effektiv overholdelse af 
forpligtelserne i denne forordning, under 
hensyntagen til de betydelige økonomiske 
konsekvenser, når der ikke vedtages en 
afgørelse om manglende overholdelse, og 
under hensyntagen til de mulige skader, 
som gatekeeperen allerede har påført 
markedet. Denne afgørelse bør også 
fastslå, at der ikke længere er grund til, at 
Kommissionen griber ind.

Or. en

Ændringsforslag 350
Evelyne Gebhardt, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, 
Petra Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, 
Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Hvis en gatekeeper, under en sag 
vedrørende manglende overholdelse eller 
en undersøgelse af systematisk manglende 
overholdelse, giver Kommissionen tilsagn, 
bør sidstnævnte kunne træffe en afgørelse 
om at gøre disse tilsagn bindende for den 
pågældende gatekeeper, hvis den finder, at 
tilsagnene sikrer effektiv overholdelse af 
forpligtelserne i denne forordning. Denne 
afgørelse bør også fastslå, at der ikke 
længere er grund til, at Kommissionen 
griber ind.

(67) Hvis en gatekeeper, under en sag 
vedrørende manglende overholdelse eller 
en undersøgelse af systematisk manglende 
overholdelse, giver Kommissionen tilsagn, 
bør sidstnævnte kunne træffe en afgørelse 
om at gøre disse tilsagn bindende for den 
pågældende gatekeeper, hvis den finder, at 
tilsagnene sikrer effektiv overholdelse af 
forpligtelserne i denne forordning. Denne 
afgørelse bør også fastslå, at der ikke 
længere er grund til, at Kommissionen 
griber ind. Hvis det efter en undersøgelse 
konstateres, at tilsagnene er ineffektive, 
har Kommissionen ret til at foreslå 
ændringer af tilsagnene for at sikre deres 
effektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 351
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Betragtning 67 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67a) Kommissionen har, hvis det er 
relevant, ret til at kræve, at tilsagnene 
testes, f.eks. ved hjælp af opsplittet 
afprøvning og andre randomiserede 
forsøg for at optimere deres effektivitet. 
Tilsagnene bør gennemgås, når de har 
været gyldige i en passende periode. Hvis 
Kommissionens gennemgang af 
tilsagnene viser, at de ikke har ført til en 
effektiv overholdelse, bør Kommissionen 
have ret til at kræve, at de ændres eller 
ophæves.
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Or. en

Ændringsforslag 352
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68) For at sikre effektiv gennemførelse 
og overholdelse af denne forordning bør 
Kommissionen have betydelige beføjelser 
til at undersøge, håndhæve og overvåge 
reglerne i denne forordning, samtidig med 
at det sikres, at den grundlæggende ret til at 
blive hørt og til aktindsigt i forbindelse 
med håndhævelsesforanstaltningerne 
respekteres. Kommissionen bør også 
afhænde disse undersøgelsesbeføjelser med 
henblik på at gennemføre 
markedsundersøgelser for at ajourføre og 
revidere denne forordning.

(68) For at sikre effektiv gennemførelse 
og overholdelse af denne forordning bør 
Kommissionen have betydelige beføjelser 
til at undersøge, håndhæve og overvåge 
reglerne i denne forordning, samtidig med 
at det sikres, at den grundlæggende ret til at 
blive hørt og til aktindsigt i forbindelse 
med håndhævelsesforanstaltningerne 
respekteres. Kommissionen bør også 
afhænde disse undersøgelsesbeføjelser med 
henblik på at gennemføre 
markedsundersøgelser for at ajourføre og 
revidere denne forordning. De kompetente 
nationale myndigheder bør bistå 
Kommissionen med at overvåge og 
håndhæve forpligtelserne i denne 
forordning ved at yde støtte og 
ekspertbistand til Kommissionen eller ved 
at anmode Kommissionen om at indlede 
en markedsundersøgelse på baggrund af 
den indsamlede dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 353
Virginie Joron, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin 
Lacapelle

Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68) For at sikre effektiv gennemførelse (68) For at sikre effektiv gennemførelse 
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og overholdelse af denne forordning bør 
Kommissionen have betydelige beføjelser 
til at undersøge, håndhæve og overvåge 
reglerne i denne forordning, samtidig med 
at det sikres, at den grundlæggende ret til at 
blive hørt og til aktindsigt i forbindelse 
med håndhævelsesforanstaltningerne 
respekteres. Kommissionen bør også 
afhænde disse undersøgelsesbeføjelser med 
henblik på at gennemføre 
markedsundersøgelser for at ajourføre og 
revidere denne forordning.

og overholdelse af denne forordning bør 
Kommissionen og medlemsstaterne forene 
deres beføjelser til at undersøge, håndhæve 
og overvåge reglerne i denne forordning, 
samtidig med at det sikres, at den 
grundlæggende ret til at blive hørt og til 
aktindsigt i forbindelse med 
håndhævelsesforanstaltningerne 
respekteres. Kommissionen bør også 
afhænde disse undersøgelsesbeføjelser med 
henblik på at gennemføre 
markedsundersøgelser for at ajourføre og 
revidere denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 354
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Petra Kammerevert, 
Maria Grapini, Marc Angel, Brando Benifei, Monika Beňová, Andreas Schieder, 
Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68) For at sikre effektiv gennemførelse 
og overholdelse af denne forordning bør 
Kommissionen have betydelige beføjelser 
til at undersøge, håndhæve og overvåge 
reglerne i denne forordning, samtidig med 
at det sikres, at den grundlæggende ret til at 
blive hørt og til aktindsigt i forbindelse 
med håndhævelsesforanstaltningerne 
respekteres. Kommissionen bør også 
afhænde disse undersøgelsesbeføjelser med 
henblik på at gennemføre 
markedsundersøgelser for at ajourføre og 
revidere denne forordning.

(68) For at sikre effektiv gennemførelse 
og overholdelse af denne forordning bør 
Kommissionen med støtte fra 
medlemsstaterne have betydelige 
beføjelser til at undersøge, håndhæve og 
overvåge reglerne i denne forordning, 
samtidig med at det sikres, at den 
grundlæggende ret til at blive hørt og til 
aktindsigt i forbindelse med 
håndhævelsesforanstaltningerne 
respekteres. Kommissionen bør også 
afhænde disse undersøgelsesbeføjelser med 
henblik på at gennemføre 
markedsundersøgelser for at ajourføre og 
revidere denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 355
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Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 68 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68a) For at sikre en effektiv 
håndhævelse og overholdelse af denne 
forordning bør det være muligt for 
interesserede tredjeparter at indgive en 
klage, når der er tilstrækkelig tvivl om en 
gatekeepers manglende overholdelse af 
forpligtelserne i denne forordning. 
Kommissionen bør inden for en passende 
tidsfrist træffe afgørelse om yderligere 
tiltag på baggrund af den forelagte 
dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 356
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Kommissionen bør kunne anmode 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger direkte om 
at fremlægge relevant dokumentation, data 
og information. Derudover bør 
Kommissionen kunne anmode om alle 
relevante oplysninger fra offentlige 
myndigheder, organer eller agenturer i 
medlemsstaten eller fra enhver fysisk 
person eller juridisk person i denne 
forordning. Når virksomheder 
efterkommer en afgørelse truffet af 
Kommissionen, har de pligt til at besvare 
faktuelle spørgsmål og udlevere 
dokumenter.

(70) Kommissionen bør kunne anmode 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger direkte om 
at fremlægge relevant dokumentation, data 
og information. Derudover bør 
Kommissionen kunne anmode om alle 
relevante oplysninger fra offentlige 
myndigheder, organer eller agenturer i 
medlemsstaten eller fra enhver fysisk 
person eller juridisk person i denne 
forordning. Enhver kompetent national 
myndighed kan indlede en undersøgelse 
og fremlægge oplysninger, som 
Kommissionen skal tage hensyn til i sine 
evalueringer. Virksomhederne har pligt til 
at besvare faktuelle spørgsmål og udlevere 
dokumenter.
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Or. fr

Ændringsforslag 357
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Betragtning 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71) Kommissionen bør også tildeles 
beføjelser til at foretage 
kontrolundersøgelser på stedet og til at 
kunne indhente udtalelser fra enhver 
person, der kan tænkes at være i 
besiddelse af nyttige oplysninger, og 
registrere den pågældende persons 
udtalelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 358
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Petra Kammerevert, 
Maria Grapini, Marc Angel, Brando Benifei, Monika Beňová, Andreas Schieder, 
Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan, 
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Betragtning 71 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71a) Kommissionen bør tillægges 
beføjelser til at anmode om bistand fra 
medlemsstaters myndigheder, der bør 
have de samme undersøgelsesbeføjelser 
som Kommissionen. De relevante 
nationale myndigheder kan omfatte 
konkurrencemyndigheder, 
forbrugerbeskyttelsesmyndigheder, 
databeskyttelsesmyndigheder og andre 
relevante nationale 
reguleringsmyndigheder.
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Or. en

Ændringsforslag 359
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Marc 
Angel, Brando Benifei, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel 
Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) Kommissionen bør kunne træffe de 
nødvendige foranstaltninger med hensyn til 
at føre tilsyn med den faktiske 
gennemførelse og overholdelse af 
forpligtelserne i denne forordning. Sådanne 
foranstaltninger bør omfatte 
Kommissionens mulighed for at udpege 
uafhængige eksterne eksperter såsom 
revisorer til at bistå Kommissionen i denne 
proces, herunder eventuelt fra uafhængige 
kompetente myndigheder, såsom data- og 
forbrugerbeskyttelsesmyndigheder.

(72) Kommissionen bør kunne træffe de 
nødvendige foranstaltninger med hensyn til 
at føre tilsyn med den faktiske 
gennemførelse og overholdelse af 
forpligtelserne i denne forordning. Sådanne 
foranstaltninger bør omfatte 
Kommissionens mulighed for at udpege 
uafhængige eksterne eksperter såsom 
revisorer til at bistå Kommissionen i denne 
proces, herunder eventuelt fra uafhængige 
kompetente myndigheder, såsom data- og 
forbrugerbeskyttelsesmyndigheder. 
Kommissionen bør oprette roterende 
revisorteams med medlemmer fra 
forskellige organisationer og baggrunde 
med henblik på at skabe en balance 
mellem dels at opnå institutionel viden og 
erfaring og dels at undgå påvirkning af 
lovgivningsprocessen til egen fordel 
("regulatory capture"). Teamene bør 
rotere og omstruktureres jævnligt for at 
opnå en god balance mellem erfarne og 
friske øjne. Roterende revisorteams er 
vanskeligere at påvirke end 
enkeltpersoner. Dette bør også gælde for 
enhver ekstern uafhængig 
kontrolmyndighed. Revisorer og 
personale fra enhver ekstern uafhængig 
kontrolmyndighed bør også være 
underlagt en passende 
"afkølingsperiode".

Or. en
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Ændringsforslag 360
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) Kommissionen bør kunne træffe de 
nødvendige foranstaltninger med hensyn til 
at føre tilsyn med den faktiske 
gennemførelse og overholdelse af 
forpligtelserne i denne forordning. Sådanne 
foranstaltninger bør omfatte 
Kommissionens mulighed for at udpege 
uafhængige eksterne eksperter såsom 
revisorer til at bistå Kommissionen i denne 
proces, herunder eventuelt fra uafhængige 
kompetente myndigheder, såsom data- og 
forbrugerbeskyttelsesmyndigheder.

(72) Kommissionen bør kunne træffe de 
nødvendige foranstaltninger med hensyn til 
at føre tilsyn med den faktiske 
gennemførelse og overholdelse af 
forpligtelserne i denne forordning. Sådanne 
foranstaltninger bør omfatte 
Kommissionens mulighed for at udpege 
uafhængige eksterne eksperter såsom 
revisorer til at bistå Kommissionen i denne 
proces, herunder eventuelt fra uafhængige 
kompetente myndigheder, såsom data- og 
forbrugerbeskyttelsesmyndigheder. 
Eksperterne kan være integreret i 
gatekeeperen for at sikre 
overvågningsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 361
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) Kommissionen bør kunne træffe de 
nødvendige foranstaltninger med hensyn til 
at føre tilsyn med den faktiske 
gennemførelse og overholdelse af 
forpligtelserne i denne forordning. Sådanne 
foranstaltninger bør omfatte 
Kommissionens mulighed for at udpege 
uafhængige eksterne eksperter såsom 
revisorer til at bistå Kommissionen i denne 
proces, herunder eventuelt fra uafhængige 
kompetente myndigheder, såsom data- og 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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forbrugerbeskyttelsesmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 362
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 72 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72a) Kommissionen bør have 
tilstrækkeligt med personale til at sikre en 
vellykket gennemførelse og effektiv 
håndhævelse af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 363
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Håndhævelsen af denne forordnings 
bestemmelser bør kunne sikres ved hjælp 
af bøder og tvangsbøder. Med henblik 
herpå bør bøder og tvangsbøder i det 
fornødne omfang også fastsættes for 
manglende overholdelse af forpligtelserne 
og brud på procedurereglerne i 
overensstemmelse med passende 
forældelsesfrister. Domstolen har fuld 
prøvelsesret med hensyn til bøder og 
tvangsbøder.

(73) Håndhævelsen af denne forordnings 
bestemmelser bør kunne sikres ved hjælp 
af bøder, tvangsbøder, adfærdsregulerende 
og strukturelle foranstaltninger og 
eventuelt personlige sanktioner over for 
de ledere, repræsentanter eller ansatte, 
der bærer ansvaret for den manglende 
overholdelse i den pågældende 
virksomhed.

Or. fr
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Ændringsforslag 364
Evelyne Gebhardt, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, 
Petra Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Brando Benifei, Monika Beňová, 
Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Biljana Borzan, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Betragtning 74 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74a) Forbrugerne bør have ret til at 
håndhæve deres rettigheder i forbindelse 
med de forpligtelser, gatekeepere 
pålægges i henhold til denne forordning, 
gennem anlæggelse af gruppesøgsmål i 
henhold til direktiv (EU) 2020/1828.

Or. en

Ændringsforslag 365
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) I forbindelse med procedurer, der 
gennemføres i henhold til denne 
forordning, bør de berørte virksomheder 
have ret til at blive hørt af Kommissionen, 
og de afgørelser, der træffes, bør gøres 
tilgængelige for et bredt publikum. 
Samtidig med at det sikres, at retten til 
god forvaltning og retten til et forsvar for 
de berørte virksomheder, og navnlig 
retten til aktindsigt og retten til at blive 
hørt, tilgodeses, er det nødvendigt at 
beskytte fortrolige oplysninger. Samtidig 
med at den fortrolige karakter af 
oplysninger respekteres, bør 
Kommissionen sikre, at alle oplysninger, 
der anvendes i forbindelse med 
afgørelsen, videregives i det omfang, at 
det giver adressaten for afgørelsen 
mulighed for at forstå de faktiske forhold 

udgår
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og overvejelser, der førte til afgørelsen. 
Endelig kan bestemte 
forretningsdokumenter, såsom 
kommunikation mellem advokater og 
deres klienter, under visse betingelser 
betragtes som fortrolige, hvis de relevante 
betingelser er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 366
Jordi Cañas

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) I forbindelse med procedurer, der 
gennemføres i henhold til denne 
forordning, bør de berørte virksomheder 
have ret til at blive hørt af Kommissionen, 
og de afgørelser, der træffes, bør gøres 
tilgængelige for et bredt publikum. 
Samtidig med at det sikres, at retten til god 
forvaltning og retten til et forsvar for de 
berørte virksomheder, og navnlig retten til 
aktindsigt og retten til at blive hørt, 
tilgodeses, er det nødvendigt at beskytte 
fortrolige oplysninger. Samtidig med at 
den fortrolige karakter af oplysninger 
respekteres, bør Kommissionen sikre, at 
alle oplysninger, der anvendes i forbindelse 
med afgørelsen, videregives i det omfang, 
at det giver adressaten for afgørelsen 
mulighed for at forstå de faktiske forhold 
og overvejelser, der førte til afgørelsen. 
Endelig kan bestemte 
forretningsdokumenter, såsom 
kommunikation mellem advokater og deres 
klienter, under visse betingelser betragtes 
som fortrolige, hvis de relevante 
betingelser er opfyldt.

(75) I forbindelse med procedurer, der 
gennemføres i henhold til denne 
forordning, bør de berørte virksomheder 
have ret til at blive hørt af Kommissionen, 
og de afgørelser, der træffes, bør gøres 
tilgængelige for et bredt publikum. 
Samtidig med at det sikres, at retten til god 
forvaltning og retten til et forsvar for de 
berørte virksomheder, og navnlig retten til 
aktindsigt og retten til at blive hørt, 
tilgodeses, er det nødvendigt at beskytte 
fortrolige oplysninger. Samtidig med at 
den fortrolige karakter af oplysninger 
respekteres, bør Kommissionen sikre, at 
alle oplysninger, der anvendes i forbindelse 
med afgørelsen, videregives i det omfang, 
at det giver adressaten for afgørelsen 
mulighed for at forstå de faktiske forhold 
og overvejelser, der førte til afgørelsen. 
Endelig kan bestemte 
forretningsdokumenter, såsom 
kommunikation mellem advokater og deres 
klienter, under visse betingelser betragtes 
som fortrolige, hvis de relevante 
betingelser er opfyldt. Fysiske eller 
juridiske personer med tilstrækkelig 
interesse bør også have ret til at blive hørt. 
Parter, som er direkte berørt af de i artikel 
5 og 6 anførte forpligtelser, bør anses for 
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at have tilstrækkelig interesse. 
Forbrugersammenslutninger, som 
ansøger om at blive hørt, bør anses for at 
have tilstrækkelig interesse, såfremt 
procedurerne vedrører produkter eller 
tjenester, der anvendes af slutbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 367
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) I forbindelse med procedurer, der 
gennemføres i henhold til denne 
forordning, bør de berørte virksomheder 
have ret til at blive hørt af Kommissionen, 
og de afgørelser, der træffes, bør gøres 
tilgængelige for et bredt publikum. 
Samtidig med at det sikres, at retten til god 
forvaltning og retten til et forsvar for de 
berørte virksomheder, og navnlig retten til 
aktindsigt og retten til at blive hørt, 
tilgodeses, er det nødvendigt at beskytte 
fortrolige oplysninger. Samtidig med at 
den fortrolige karakter af oplysninger 
respekteres, bør Kommissionen sikre, at 
alle oplysninger, der anvendes i forbindelse 
med afgørelsen, videregives i det omfang, 
at det giver adressaten for afgørelsen 
mulighed for at forstå de faktiske forhold 
og overvejelser, der førte til afgørelsen. 
Endelig kan bestemte 
forretningsdokumenter, såsom 
kommunikation mellem advokater og deres 
klienter, under visse betingelser betragtes 
som fortrolige, hvis de relevante 
betingelser er opfyldt.

(75) I forbindelse med procedurer, der 
gennemføres i henhold til denne 
forordning, bør de berørte virksomheder 
have ret til at blive hørt af Kommissionen, 
og de afgørelser, der træffes, bør gøres 
tilgængelige for et bredt publikum. Fysiske 
eller juridiske personer, som udviser 
tilstrækkelig interesse, har også ret til at 
blive hørt. Parter, som er direkte berørt af 
forpligtelserne i artikel 5 og 6, anses for at 
have tilstrækkelig interesse. Det gælder 
også organisationer, som repræsenterer 
forbrugerinteresser, når procedurerne 
vedrører produkter eller tjenester, der 
leveres til slutbrugere. Samtidig med at det 
sikres, at retten til god forvaltning og retten 
til et forsvar for de berørte virksomheder, 
og navnlig retten til aktindsigt og retten til 
at blive hørt, tilgodeses, er det nødvendigt 
at beskytte fortrolige oplysninger. Samtidig 
med at den fortrolige karakter af 
oplysninger respekteres, bør 
Kommissionen sikre, at alle oplysninger, 
der anvendes i forbindelse med afgørelsen, 
videregives i det omfang, at det giver 
adressaten for afgørelsen mulighed for at 
forstå de faktiske forhold og overvejelser, 
der førte til afgørelsen. Endelig kan 
bestemte forretningsdokumenter, såsom 
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kommunikation mellem advokater og deres 
klienter, under visse betingelser betragtes 
som fortrolige, hvis de relevante 
betingelser er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 368
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) I forbindelse med procedurer, der 
gennemføres i henhold til denne 
forordning, bør de berørte virksomheder 
have ret til at blive hørt af Kommissionen, 
og de afgørelser, der træffes, bør gøres 
tilgængelige for et bredt publikum. 
Samtidig med at det sikres, at retten til god 
forvaltning og retten til et forsvar for de 
berørte virksomheder, og navnlig retten til 
aktindsigt og retten til at blive hørt, 
tilgodeses, er det nødvendigt at beskytte 
fortrolige oplysninger. Samtidig med at 
den fortrolige karakter af oplysninger 
respekteres, bør Kommissionen sikre, at 
alle oplysninger, der anvendes i forbindelse 
med afgørelsen, videregives i det omfang, 
at det giver adressaten for afgørelsen 
mulighed for at forstå de faktiske forhold 
og overvejelser, der førte til afgørelsen. 
Endelig kan bestemte 
forretningsdokumenter, såsom 
kommunikation mellem advokater og deres 
klienter, under visse betingelser betragtes 
som fortrolige, hvis de relevante 
betingelser er opfyldt.

(75) I forbindelse med procedurer, der 
gennemføres i henhold til denne 
forordning, bør de berørte virksomheder 
have ret til at blive hørt af Kommissionen, 
og de afgørelser, der træffes, bør gøres 
tilgængelige for et bredt publikum. 
Samtidig med at det sikres, at retten til god 
forvaltning og retten til et forsvar for de 
berørte virksomheder, og navnlig retten til 
aktindsigt og retten til at blive hørt, 
tilgodeses, er det nødvendigt at beskytte 
fortrolige og følsomme kommercielle 
oplysninger, der kan påvirke 
hemmeligholdelsen af 
forretningshemmeligheder. Samtidig med 
at den fortrolige karakter af oplysninger 
respekteres, bør Kommissionen sikre, at 
alle oplysninger, der anvendes i forbindelse 
med afgørelsen, videregives i det omfang, 
at det giver adressaten for afgørelsen 
mulighed for at forstå de faktiske forhold 
og overvejelser, der førte til afgørelsen. 
Endelig kan bestemte 
forretningsdokumenter, såsom 
kommunikation mellem advokater og deres 
klienter, under visse betingelser betragtes 
som fortrolige, hvis de relevante 
betingelser er opfyldt.

Or. en
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Ændringsforslag 369
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Betragtning 75 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75a) Af hensyn til samarbejdet og 
koordineringen mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne i deres 
gennemførelsesforanstaltninger er det 
vigtigt, at der oprettes en europæisk 
gruppe på højt plan af digitale 
tilsynsmyndigheder, som fastlægger 
prioriteterne, udstikker retningslinjer til 
Kommissionen og yder rådgivning. 
Oprettelsen af gruppen på højt plan bør 
fremme udvekslingen af oplysninger og 
bedste praksis mellem medlemsstaterne 
samt en bedre opfølgning og en mere 
håndfast gennemførelse, som tilsammen 
sikrer, at gatekeeperne overholder denne 
forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 370
Jordi Cañas, Andrus Ansip

Forslag til forordning
Betragtning 75 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75a) Endvidere bør Kommissionen 
holde Europa-Parlamentet fuldt og 
løbende underrettet om de procedurer, der 
gennemføres i henhold til denne 
forordning, under behørig hensyntagen til 
princippet om god forvaltning og 
ansvarlighed og med henblik på at sikre 
demokratisk kontrol med de 
foranstaltninger, der gennemføres af 
Kommissionen.
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Or. en

Ændringsforslag 371
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77) Det rådgivende udvalg, der er 
nedsat ved forordning (EU) nr. 182//2011, 
bør også afgive udtalelser om visse 
individuelle afgørelser, som 
Kommissionen har truffet i henhold til 
denne forordning. For at sikre åbne og 
rimelige markeder i den digitale sektor i 
hele Unionen, hvor der findes gatekeepere, 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten delegeres til Kommissionen til 
supplering af denne forordning. Der bør 
navnlig vedtages delegerede retsakter med 
hensyn til metoden til fastsættelse af de 
kvantitative tærskler for udpegelse af 
gatekeepere i henhold til denne forordning 
og med hensyn til ajourføringen af 
forpligtelserne i denne forordning, når 
Kommissionen på baggrund af en 
undersøgelse har konstateret, at der er 
behov for ajourføring af forpligtelserne til 
gribe ind over for praksis, der begrænser 
den frie markedsadgang for centrale 
platformstjenester, eller som er urimelig. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
201636. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 

(77) Det rådgivende udvalg, der er 
nedsat ved forordning (EU) nr. 182//2011, 
bør også afgive udtalelser om visse 
individuelle afgørelser, som 
Kommissionen har truffet i henhold til 
denne forordning. For at sikre åbne og 
rimelige markeder i den digitale sektor i 
hele Unionen, hvor der findes gatekeepere, 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten delegeres til Kommissionen til 
supplering af denne forordning. Der bør 
navnlig vedtages delegerede retsakter med 
hensyn til metoden til fastsættelse af de 
kvantitative tærskler for udpegelse af 
gatekeepere i henhold til denne forordning 
og med hensyn til ajourføringen af 
forpligtelserne i denne forordning, når 
Kommissionen på baggrund af en 
undersøgelse har konstateret, at der er 
behov for ajourføring af forpligtelserne til 
at gribe ind over for praksis, der begrænser 
den frie markedsadgang for centrale 
platformstjenester, eller som er urimelig. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer, herunder 
med interesserede tredjeparter, der 
udviser legitim interesse, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
201636. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
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beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________ _________________
36 Interinstitutionel aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 
Union og Europa-Kommissionen om bedre 
lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

36 Interinstitutionel aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 
Union og Europa-Kommissionen om bedre 
lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 372
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Betragtning 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78) Kommissionen bør med 
regelmæssige mellemrum evaluere denne 
forordning og nøje overvåge dens 
virkninger på den frie markedsadgang og 
rimeligheden af forretningsforhold i 
onlineplatformøkonomien, navnlig med 
henblik på at fastslå, om der er behov for 
ændringer i lyset af relevant teknologisk 
eller kommerciel udvikling. Denne 
evaluering bør omfatte en løbende 
gennemgang af listen med centrale 
platformstjenester og forpligtelserne for 
gatekeepere samt håndhævelse af disse for 
at sikre, at digitale markeder i hele 
Unionen er åbne og retfærdige. For at få et 
bredt overblik over udviklingen i sektoren 
bør evalueringen tage hensyn til 
medlemsstaternes og de relevante 
interessenters erfaringer. Kommissionen 
kan også i denne henseende tage hensyn til 
udtalelser og rapporter, som den 
forelægges af Observationscenter for 
Onlineplatformøkonomien, der blev 
oprettet første gang ved Kommissionens 

(78) Kommissionen bør med 
regelmæssige mellemrum evaluere denne 
forordning og nøje overvåge dens 
virkninger på den frie markedsadgang og 
rimeligheden af forretningsforhold i 
onlineplatformøkonomien, navnlig med 
henblik på at fastslå, om der er behov for 
ændringer i lyset af relevant teknologisk 
eller kommerciel udvikling. Denne 
evaluering bør omfatte en løbende 
gennemgang af listen med centrale 
platformstjenester og forpligtelserne for 
gatekeepere samt håndhævelse af disse for 
at sikre, at digitale markeder i hele 
Unionen er åbne og retfærdige. For at få et 
bredt overblik over udviklingen i sektoren 
bør evalueringen tage hensyn til 
medlemsstaternes og de relevante 
interessenters erfaringer. Kommissionen 
kan også i denne henseende tage hensyn til 
udtalelser og rapporter, som den 
forelægges af Observationscenter for 
Onlineplatformøkonomien, der blev 
oprettet første gang ved Kommissionens 
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afgørelse C(2018) 2393 af 26. april 2018. 
Efter evalueringen bør Kommissionen 
træffe passende foranstaltninger. 
Kommissionen bør opretholde et højt 
beskyttelsesniveau og respekt for de fælles 
EU-rettigheder og værdier, navnlig 
ligestilling og ikkeforskelsbehandling, som 
en målsætning ved vurdering og 
gennemgang af praksis og forpligtelserne i 
denne forordning.

afgørelse C(2018) 2393 af 26. april 2018, 
af Eurostat og af de nationale statistiske 
kontorer i de lande, hvor 
tjenesteudbyderne opererer. Efter 
evalueringen bør Kommissionen træffe 
passende foranstaltninger. Kommissionen 
bør opretholde et højt beskyttelsesniveau 
og respekt for de fælles EU-rettigheder og 
værdier, navnlig ligestilling og 
ikkeforskelsbehandling, som en 
målsætning ved vurdering og gennemgang 
af praksis og forpligtelserne i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 373
Maria Grapini

Forslag til forordning
Betragtning 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78) Kommissionen bør med 
regelmæssige mellemrum evaluere denne 
forordning og nøje overvåge dens 
virkninger på den frie markedsadgang og 
rimeligheden af forretningsforhold i 
onlineplatformøkonomien, navnlig med 
henblik på at fastslå, om der er behov for 
ændringer i lyset af relevant teknologisk 
eller kommerciel udvikling. Denne 
evaluering bør omfatte en løbende 
gennemgang af listen med centrale 
platformstjenester og forpligtelserne for 
gatekeepere samt håndhævelse af disse for 
at sikre, at digitale markeder i hele 
Unionen er åbne og retfærdige. For at få et 
bredt overblik over udviklingen i sektoren 
bør evalueringen tage hensyn til 
medlemsstaternes og de relevante 
interessenters erfaringer. Kommissionen 
kan også i denne henseende tage hensyn til 
udtalelser og rapporter, som den 
forelægges af Observationscenter for 
Onlineplatformøkonomien, der blev 

(78) Kommissionen bør med 
regelmæssige mellemrum evaluere denne 
forordning og nøje overvåge dens 
virkninger på den frie markedsadgang og 
rimeligheden af forretningsforhold i 
onlineplatformøkonomien, navnlig med 
henblik på at fastslå, om der er behov for 
ændringer i lyset af relevant teknologisk 
eller kommerciel udvikling. Denne 
evaluering bør omfatte en løbende 
gennemgang af listen med centrale 
platformstjenester og forpligtelserne for 
gatekeepere samt håndhævelse af disse for 
at sikre, at digitale markeder i hele 
Unionen er åbne og retfærdige. For at få et 
bredt overblik over udviklingen i sektoren 
bør evalueringen tage hensyn til 
medlemsstaternes og de relevante 
interessenters erfaringer. Kommissionen 
kan også i denne henseende tage hensyn til 
udtalelser og rapporter, som den 
forelægges af Observationscenter for 
Onlineplatformøkonomien, der blev 
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oprettet første gang ved Kommissionens 
afgørelse C(2018) 2393 af 26. april 2018. 
Efter evalueringen bør Kommissionen 
træffe passende foranstaltninger. 
Kommissionen bør opretholde et højt 
beskyttelsesniveau og respekt for de fælles 
EU-rettigheder og værdier, navnlig 
ligestilling og ikkeforskelsbehandling, som 
en målsætning ved vurdering og 
gennemgang af praksis og forpligtelserne i 
denne forordning.

oprettet første gang ved Kommissionens 
afgørelse C(2018) 2393 af 26. april 2018. 
Efter evalueringen bør Kommissionen 
træffe passende foranstaltninger. 
Kommissionen bør opretholde et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau og respekt for 
de fælles EU-rettigheder og værdier, 
navnlig ligestilling og 
ikkeforskelsbehandling, som en 
målsætning ved vurdering og gennemgang 
af praksis og forpligtelserne i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 374
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Betragtning 78 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78a) Minder om, at udviklingen af et 
europæisk industrielt og teknologisk 
grundlag på digitaliseringsområdet 
kræver, at der i offentlige, digitale udbud i 
Europa indføres en europæisk præference 
for lokal eller europæisk produktion.

Or. fr

Ændringsforslag 375
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Betragtning 78 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78b) Understreger, at det er vigtigt, at 
europæernes personoplysninger 
fortrinsvis behandles i Europa.

Or. fr
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Ændringsforslag 376
Virginie Joron, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin 
Lacapelle

Forslag til forordning
Betragtning 79 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(79) Formålet med denne forordning er 
at sikre en åben og retfærdig digital sektor i 
almindelighed og centrale 
platformstjenester i særdeleshed med 
henblik på at fremme innovation, digitale 
produkters og tjenesters høje kvalitet, fair 
og konkurrencedygtige priser samt en høj 
kvalitet og valgmuligheder for slutbrugerne 
i den digitale sektor. Dette kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan kun opnås 
fuldt ud på EU-plan på grund af 
gatekeepernes forretningsmodel og 
virksomhed samt omfanget og 
virkningerne af deres virksomhed. EU kan 
derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at opfylde 
dette mål.

(79) Formålet med denne forordning er 
at sikre en åben og retfærdig digital sektor i 
almindelighed og centrale 
platformstjenester i særdeleshed med 
henblik på at fremme innovation, digitale 
produkters og tjenesters høje kvalitet, fair 
og konkurrencedygtige priser samt en høj 
kvalitet og valgmuligheder for slutbrugerne 
i den digitale sektor. Denne forordning 
bør ligeledes gøre det muligt at skabe 
betingelserne for at udvikle den digitale 
sektor i Europa. EU kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at opfylde 
dette mål.

Or. fr

Ændringsforslag 377
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Betragtning 79 - nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 

udgår
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principper, som bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender, særlig artikel 16, 
47 og 50 heri. Denne forordning bør 
derfor fortolkes og anvendes under 
overholdelse af disse rettigheder og 
principper

Or. en

Ændringsforslag 378
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Betragtning 79 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(79a) Et lille antal virksomheder har 
opnået markedsdominans ved at indhente 
en hidtil uset grad af information om 
folks liv og har erstattet tjenester i et 
mangfoldigt og decentraliseret system, 
hvor der er åbne standarder, med "walled 
gardens", hvor brugerne er fastlåst. 
Denne forordning bør derfor indføre 
yderligere forpligtelser med hensyn til 
databeskyttelse, gennemsigtighed, 
brugernes valg og interoperabilitet for at 
garantere ensartede vilkår og 
forbrugervelfærd.

Or. en

Ændringsforslag 379
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Betragtning 79 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(79a) Kommissionen anvender 



AM\1235835DA.docx 69/162 PE695.196v01-00

DA

bestemmelserne i denne forordning i tæt 
samarbejde med de kompetente nationale 
konkurrencemyndigheder og handler 
inden for rammerne af Det Europæiske 
Konkurrencenetværk for at sikre en 
effektiv håndhævelse og konsekvent 
gennemførelse af denne forordning og for 
at lette samarbejdet med de nationale 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 380
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Betragtning 79 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(79b) For at sikre en korrekt 
håndhævelse af denne forordning bør 
Kommissionen have tilstrækkeligt med 
personale til at sikre en harmoniseret 
håndhævelse, korrekt overvågning af 
gatekeepernes overholdelse og kvalitative 
markedsundersøgelser i hele EU. Derfor 
bør det anslåede personalebudget øges, så 
Kommissionen kan forberede sig 
tilstrækkeligt på alle de opgaver, som 
denne forordning medfører.

Or. en

Ændringsforslag 381
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Betragtning 79 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(79b) Med forbehold af 



PE695.196v01-00 70/162 AM\1235835DA.docx

DA

budgetproceduren og ved hjælp af de 
eksisterende finansielle instrumenter bør 
Kommissionen tildeles passende 
menneskelige, finansielle og tekniske 
ressourcer, så det sikres, at den kan 
udføre sine opgaver effektivt og udøve 
sine beføjelser, sådan som det er 
nødvendigt for håndhævelsen af denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 382
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Betragtning 79 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(79c) Forslaget om et "stærkt og 
strategisk" multiinteressentorgan på højt 
plan for digitalt samarbejde i FN's 
"køreplan for digitalt samarbejde" er i 
modstrid med opfordringerne til en større 
regulering af digitale virksomheder. Selv 
om internationalt samarbejde er af stor 
betydning, bør der fastholdes en ægte 
demokratisk tilgang til global digital 
forvaltning. Med henblik herpå bør 
forpligtelserne for gatekeepere og 
håndhævelsesbestemmelserne i denne 
forordning bidrage til udviklingen af 
passende globale standarder og politikker.

Or. en

Ændringsforslag 383
Virginie Joron, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin 
Lacapelle

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning fastsætter 
harmoniserede regler, der sikrer åbne og 
retfærdige markeder i den digitale sektor i 
hele Unionen, hvor der findes gatekeepere.

1. Denne forordning har til formål at 
bidrage til et velfungerende indre marked 
og til beskyttelsen af forbrugerne gennem 
fastsættelse af harmoniserede regler, der 
sikrer åbne og retfærdige markeder for 
europæiske virksomheder, herunder 
SMV'er, i den digitale sektor i hele 
Unionen, hvor der findes gatekeepere.

Or. fr

Ændringsforslag 384
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning fastsætter 
harmoniserede regler, der sikrer åbne og 
retfærdige markeder i den digitale sektor i 
hele Unionen, hvor der findes gatekeepere.

1. Denne forordning fastsætter 
harmoniserede regler, der sikrer åbne og 
retfærdige markeder i den digitale sektor i 
hele Unionen, hvor der findes gatekeepere, 
for at bidrage til beskyttelsen af de 
grundlæggende rettigheder og de 
demokratiske processers integritet samt 
for at fremme innovation, give 
forbrugerne flere valgmuligheder og sikre 
højere forbrugerbeskyttelsesstandarder.

Or. en

Ændringsforslag 385
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning fastsætter 
harmoniserede regler, der sikrer åbne og 

1. Denne forordning fastsætter 
harmoniserede regler, der sikrer åbne, 
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retfærdige markeder i den digitale sektor i 
hele Unionen, hvor der findes gatekeepere.

bæredygtige og retfærdige markeder i den 
digitale sektor i hele Unionen, hvor 
gatekeepere med deres monopolistiske 
økosystemer hindrer lige 
konkurrencevilkår.

Or. en

Ændringsforslag 386
Evelyne Gebhardt, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, 
Maria Grapini, Marc Angel, Brando Benifei, Monika Beňová, Andreas Schieder, 
Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques, Petra 
Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning fastsætter 
harmoniserede regler, der sikrer åbne og 
retfærdige markeder i den digitale sektor i 
hele Unionen, hvor der findes gatekeepere.

1. Denne forordning fastsætter 
harmoniserede regler, der sikrer åbne og 
retfærdige markeder for både 
erhvervsbrugere og slutbrugere i den 
digitale sektor i hele Unionen, hvor der 
findes gatekeepere.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelsen af slutbrugere bør ikke kun være et sideresultat af større retfærdighed i B2B-
forbindelser. Slutbrugere er den svageste part i den (for det meste) tresidede forbindelse på 
onlineplatformsmarkedet. De fortjener derfor at blive beskyttet.

Ændringsforslag 387
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. Den Europæiske 
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Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender, særlig artikel 11, 
13, 16, 47 og 50. Den fortolkes og 
anvendes derfor under overholdelse af 
disse rettigheder og principper.

Or. en

Ændringsforslag 388
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse 
på centrale platformstjenester, der leveres 
eller udbydes af gatekeepere til 
erhvervsbrugere, der er etableret i Unionen, 
eller slutbrugere, der er etableret eller 
befinder sig i Unionen, uanset 
gatekeepernes etableringssted eller bopæl, 
og uanset hvilken lovgivning der i øvrigt 
finder anvendelse på leveringen af 
tjenester.

2. Denne forordning finder anvendelse 
på centrale platformstjenester, der leveres 
eller udbydes af gatekeepere til 
erhvervsbrugere, der er etableret i Unionen, 
eller slutbrugere, der er etableret eller 
befinder sig i Unionen, uanset 
gatekeepernes etableringssted eller bopæl, 
og uanset hvilken lovgivning der i øvrigt 
finder anvendelse på leveringen af 
tjenester. Tjenester med ikkekommercielle 
formål såsom kollaborative projekter bør 
ikke betragtes som centrale tjenester.
I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender, særlig artikel 11, 
16, 47 og 50. Den fortolkes og anvendes 
derfor under overholdelse af disse 
rettigheder og principper.

Or. en

Ændringsforslag 389
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedrører elektroniske 
kommunikationsnet som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2018/197237

a) vedrører elektroniske 
kommunikationsnet som defineret i artikel 
2, nr. 7), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2018/197237

_________________ _________________
37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 af 11. december 2018 om 
oprettelse af en europæisk kodeks for 
elektronisk kommunikation 
(omarbejdning) (EUT L 321 af 17.12.2018, 
s. 36).

37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 af 11. december 2018 om 
oprettelse af en europæisk kodeks for 
elektronisk kommunikation 
(omarbejdning) (EUT L 321 af 17.12.2018, 
s. 36).

Or. en

Ændringsforslag 390
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedrører elektroniske 
kommunikationstjenester som defineret i 
artikel 2, nr. 4), i direktiv (EU) 2018/1972, 
bortset fra dem, der vedrører 
interpersonelle kommunikationstjenester 
som defineret i artikel 2, nr. 4), litra b), i 
nævnte direktiv.

b) vedrører elektroniske 
kommunikationstjenester som defineret i 
artikel 2, nr. 4), i direktiv (EU) 2018/1972, 
bortset fra dem, der vedrører 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester som defineret i 
artikel 2, nr. 7), i nævnte direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 391
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på data, der anvendes til at 
opretholde eller forbedre 
onlinetransaktioners sikkerhed og 
forebygge svig.

Or. en

Ændringsforslag 392
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere yderligere forpligtelser 
gennem love eller administrative 
bestemmelser med henblik på at sikre åbne 
og retfærdige markeder. Dette berører ikke 
regler, der forfølger andre legitime 
samfundsinteresser i overensstemmelse 
med EU-retten. Der er navnlig intet i denne 
forordning, der er til hinder for, at 
medlemsstaterne pålægger virksomheder, 
herunder udbydere af centrale 
platformstjenester, forpligtelser, som er 
forenelige med EU-retten, når disse 
forpligtelser ikke er knyttet til de relevante 
virksomheders status som gatekeeper som 
omhandlet i denne forordning, med henblik 
på at beskytte forbrugerne eller bekæmpe 
illoyal konkurrence.

5. For at sikre en gnidningsløs og 
konsekvent anvendelse af denne 
forordning i hele det indre marked samt 
en fuldstændig harmoniseret tilgang har 
Kommissionen enekompetence til at 
håndhæve og træffe afgørelse om den 
korrekte anvendelse af bestemmelserne og 
forpligtelserne i denne forordning. 
Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere yderligere forpligtelser 
gennem love eller administrative 
bestemmelser med henblik på at sikre åbne 
og retfærdige markeder. Dette berører ikke 
regler, der forfølger andre legitime 
samfundsinteresser i overensstemmelse 
med EU-retten. Der er navnlig intet i denne 
forordning, der er til hinder for, at 
medlemsstaterne pålægger virksomheder, 
herunder udbydere af centrale 
platformstjenester, forpligtelser, som er 
forenelige med EU-retten, når disse 
forpligtelser ikke er knyttet til de relevante 
virksomheders status som gatekeeper som 
omhandlet i denne forordning, med henblik 
på at beskytte forbrugerne eller bekæmpe 
illoyal konkurrence.
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Or. en

Ændringsforslag 393
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere yderligere forpligtelser 
gennem love eller administrative 
bestemmelser med henblik på at sikre 
åbne og retfærdige markeder. Dette 
berører ikke regler, der forfølger andre 
legitime samfundsinteresser i 
overensstemmelse med EU-retten. Der er 
navnlig intet i denne forordning, der er til 
hinder for, at medlemsstaterne pålægger 
virksomheder, herunder udbydere af 
centrale platformstjenester, forpligtelser, 
som er forenelige med EU-retten, når disse 
forpligtelser ikke er knyttet til de relevante 
virksomheders status som gatekeeper som 
omhandlet i denne forordning, med henblik 
på at beskytte forbrugerne eller bekæmpe 
illoyal konkurrence.

5. Der er intet i denne forordning, der 
er til hinder for, at medlemsstaterne 
pålægger virksomheder, herunder udbydere 
af centrale platformstjenester, forpligtelser, 
som er forenelige med EU-retten, når disse 
forpligtelser ikke er knyttet til de relevante 
virksomheders status som gatekeeper som 
omhandlet i denne forordning, med henblik 
på at beskytte forbrugerne eller bekæmpe 
illoyal konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 394
Arba Kokalari

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere yderligere forpligtelser 
gennem love eller administrative 
bestemmelser med henblik på at sikre åbne 
og retfærdige markeder. Dette berører ikke 
regler, der forfølger andre legitime 

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere yderligere forpligtelser 
gennem love eller administrative 
bestemmelser med henblik på at sikre åbne 
og retfærdige markeder. Dette gælder også 
for centrale platformstjenester leveret af 
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samfundsinteresser i overensstemmelse 
med EU-retten. Der er navnlig intet i denne 
forordning, der er til hinder for, at 
medlemsstaterne pålægger virksomheder, 
herunder udbydere af centrale 
platformstjenester, forpligtelser, som er 
forenelige med EU-retten, når disse 
forpligtelser ikke er knyttet til de relevante 
virksomheders status som gatekeeper som 
omhandlet i denne forordning, med henblik 
på at beskytte forbrugerne eller bekæmpe 
illoyal konkurrence.

de gatekeepere, der falder uden for denne 
forordnings anvendelsesområde, jf. 
vurderingen i artikel 3, stk. 7. Dette 
berører ikke regler, der forfølger andre 
legitime samfundsinteresser i 
overensstemmelse med EU-retten. Der er 
navnlig intet i denne forordning, der er til 
hinder for, at medlemsstaterne pålægger 
virksomheder, herunder udbydere af 
centrale platformstjenester, forpligtelser, 
som er forenelige med EU-retten, når disse 
forpligtelser ikke er knyttet til de relevante 
virksomheders status som gatekeeper som 
omhandlet i denne forordning, med henblik 
på at beskytte forbrugerne eller bekæmpe 
illoyal konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 395
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere yderligere forpligtelser 
gennem love eller administrative 
bestemmelser med henblik på at sikre åbne 
og retfærdige markeder. Dette berører ikke 
regler, der forfølger andre legitime 
samfundsinteresser i overensstemmelse 
med EU-retten. Der er navnlig intet i 
denne forordning, der er til hinder for, at 
medlemsstaterne pålægger virksomheder, 
herunder udbydere af centrale 
platformstjenester, forpligtelser, som er 
forenelige med EU-retten, når disse 
forpligtelser ikke er knyttet til de relevante 
virksomheders status som gatekeeper som 
omhandlet i denne forordning, med 
henblik på at beskytte forbrugerne eller 
bekæmpe illoyal konkurrence.

5. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med ånden i denne 
forordning pålægge gatekeepere yderligere 
forpligtelser gennem love eller 
administrative bestemmelser med henblik 
på at sikre åbne og retfærdige markeder og 
andre legitime samfundsinteresser. Der er 
navnlig intet i denne forordning, der er til 
hinder for, at medlemsstaterne pålægger 
virksomheder, herunder udbydere af 
centrale platformstjenester, forpligtelser, 
som er forenelige med EU-retten, med 
henblik på at beskytte forbrugerne eller 
bekæmpe illoyal konkurrence.

Or. fr
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Ændringsforslag 396
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere yderligere forpligtelser 
gennem love eller administrative 
bestemmelser med henblik på at sikre åbne 
og retfærdige markeder. Dette berører ikke 
regler, der forfølger andre legitime 
samfundsinteresser i overensstemmelse 
med EU-retten. Der er navnlig intet i denne 
forordning, der er til hinder for, at 
medlemsstaterne pålægger virksomheder, 
herunder udbydere af centrale 
platformstjenester, forpligtelser, som er 
forenelige med EU-retten, når disse 
forpligtelser ikke er knyttet til de relevante 
virksomheders status som gatekeeper som 
omhandlet i denne forordning, med 
henblik på at beskytte forbrugerne eller 
bekæmpe illoyal konkurrence.

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere yderligere forpligtelser 
gennem love eller administrative 
bestemmelser med henblik på at sikre åbne 
og retfærdige markeder. Dette påvirker 
ikke regler, der forfølger andre legitime 
samfundsinteresser i overensstemmelse 
med EU-retten. Der er navnlig intet i denne 
forordning, der er til hinder for, at 
medlemsstaterne pålægger virksomheder, 
herunder udbydere af centrale 
platformstjenester, forpligtelser, som er 
forenelige med EU-retten, med henblik på 
at forfølge legitime offentlige interesser.

Or. en

Begrundelse

Recital (11) and Article 1(5) should clarify the relationship between the DMA and national 
and sector-specific rules. Strengthening these provisions would ensure the adequate 
protection of national and sector-specific rules, such as rules supporting media pluralism 
which are enshrined in the 

 Media Services Directive but which leave a large margin of discretion to Member States to 
adapt them to the specific democratic and cultural needs of their citizens.

This view is shared by the European Regulators’ Group for Audiovisual (ERGA) in its 
Statement on the European Commission’s proposals for a ‘Digital Services Act’ (DSA) and a 
‘Digital Markets Act’ (DMA).

Ændringsforslag 397
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere yderligere forpligtelser 
gennem love eller administrative 
bestemmelser med henblik på at sikre åbne 
og retfærdige markeder. Dette berører ikke 
regler, der forfølger andre legitime 
samfundsinteresser i overensstemmelse 
med EU-retten. Der er navnlig intet i 
denne forordning, der er til hinder for, at 
medlemsstaterne pålægger virksomheder, 
herunder udbydere af centrale 
platformstjenester, forpligtelser, som er 
forenelige med EU-retten, når disse 
forpligtelser ikke er knyttet til de relevante 
virksomheders status som gatekeeper som 
omhandlet i denne forordning, med 
henblik på at beskytte forbrugerne eller 
bekæmpe illoyal konkurrence.

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere omhandlet i nærværende 
forordning yderligere forpligtelser gennem 
love eller administrative bestemmelser med 
henblik på at sikre åbne og retfærdige 
markeder. Dette påvirker ikke regler, der 
forfølger andre legitime samfundsinteresser 
i overensstemmelse med EU-retten. Denne 
forordning er navnlig ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne pålægger virksomheder, 
herunder udbydere af centrale 
platformstjenester, forpligtelser, som er 
forenelige med EU-retten, med henblik på 
at beskytte forbrugerne, bekæmpe illoyal 
konkurrence, beskytte og fremme 
mediefrihed, medie- eller 
meningspluralisme samt kulturel og 
sproglig mangfoldighed eller forfølge 
disse andre legitime offentlige interesser.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede forordning må ikke føre til, at eksisterende nationale bestemmelser blokeres 
for at sikre menings- og mediepluralisme. Lovgivningskompetencen til at sikre 
mediepluralisme ligger udelukkende hos medlemsstaterne. EU-institutionerne skal respektere 
mediepluralismen og mangfoldigheden af de forskellige nationale medielandskaber i Europa, 
når de udøver deres respektive kompetencer.

Ændringsforslag 398
Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere yderligere forpligtelser 
gennem love eller administrative 
bestemmelser med henblik på at sikre åbne 

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere yderligere nye forpligtelser 
gennem love eller administrative 
bestemmelser med henblik på at sikre åbne 
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og retfærdige markeder. Dette berører ikke 
regler, der forfølger andre legitime 
samfundsinteresser i overensstemmelse 
med EU-retten. Der er navnlig intet i denne 
forordning, der er til hinder for, at 
medlemsstaterne pålægger virksomheder, 
herunder udbydere af centrale 
platformstjenester, forpligtelser, som er 
forenelige med EU-retten, når disse 
forpligtelser ikke er knyttet til de relevante 
virksomheders status som gatekeeper som 
omhandlet i denne forordning, med henblik 
på at beskytte forbrugerne eller bekæmpe 
illoyal konkurrence.

og retfærdige markeder. Dette berører ikke 
regler, der forfølger andre legitime 
samfundsinteresser i overensstemmelse 
med EU-retten. Der er navnlig intet i denne 
forordning, der er til hinder for, at 
medlemsstaterne pålægger virksomheder, 
herunder udbydere af centrale 
platformstjenester, forpligtelser, som er 
forenelige med EU-retten, når disse 
forpligtelser ikke er knyttet til de relevante 
virksomheders status som gatekeeper som 
omhandlet i denne forordning, med henblik 
på at beskytte forbrugerne eller bekæmpe 
illoyal konkurrence.

Or. en

Begrundelse

Vedtagelsen af retsakten om digitale markeder må ikke underminere de eksisterende og 
effektive foranstaltninger, der allerede er truffet mod visse former for praksis, som er 
almindeligt anvendt af gatekeepere såsom nationale forbud mod snævre prisparitetsklausuler.

Ændringsforslag 399
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Foruden bestemmelserne i artikel 
32a skal de nationale 
konkurrencemyndigheder underrette 
Kommissionen mindst fire uger inden 
indledningen af enhver formel procedure 
mod enhver udbyder af centrale 
platformstjenester, hvis der er nogen 
mulige overlapninger af denne 
forordnings anvendelsesområde, med 
henblik på at sikre en nøje koordinering 
og et tæt samarbejde på EU-plan og 
nationalt plan.

Or. en
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Ændringsforslag 400
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Brando Benifei

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som de anvendes på andre virksomheder 
end gatekeepere eller indebærer, at 
gatekeepere pålægges yderligere 
forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 
139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …./..39.

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som de anvendes på andre virksomheder 
end gatekeepere eller indebærer, at 
gatekeepere pålægges yderligere 
forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 
139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …./..39 samt direktiv (EU) 
2019/882[1] og direktiv (EU) 2018/1808[2].

[1] Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2019/882 af 17. april 2019 
om tilgængelighedskrav for produkter og 
tjenester (EØS-relevant tekst).
[2] Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2018/1808 af 14. november 
2018 om ændring af direktiv 2010/13/EU 
om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne om udbud af 
audiovisuelle medietjenester (direktiv om 
audiovisuelle medietjenester) i 
betragtning af de ændrede 
markedsforhold.

_________________ _________________
38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 

38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
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og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen med den relevante EU-lovgivning om fremme af 
tilgængeligheden for personer med handicap er det nødvendigt at henvise til direktiv (EU) 
2019/882 (den europæiske lov om tilgængelighed) og det reviderede direktiv om audiovisuelle 
tjenester, direktiv (EU) 2018/1808.

Ændringsforslag 401
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som de anvendes på andre virksomheder 
end gatekeepere eller indebærer, at 
gatekeepere pålægges yderligere 
forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 
139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …./..39.

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som disse regler ikke er knyttet til de 
relevante virksomheders status som 
gatekeeper som omhandlet i denne 
forordning eller indebærer, at gatekeepere 
pålægges yderligere forpligtelser, Rådets 
forordning (EF) nr. 139/200438 og 
nationale regler om fusionskontrol, 
forordning (EU) 2019/1150 og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
…./..39. Der er navnlig intet i denne 
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forordning, der er til hinder for, at 
medlemsstaterne pålægger andre 
virksomheder end gatekeeperne 
forpligtelser eller yderligere forpligtelser 
for gatekeepere.

_________________ _________________
38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

Or. en

Begrundelse

It is currently not clear whether the DMA will prevail over national competition rules that 
establish stricter obligations. Though the DMA proposal refers to Member States’ freedom to 
impose stricter rules, Recital (9) explicitly mentions that the application of such rules should 
not affect the uniform and effective application of the DMA, which aspires to achieve full 
harmonisation. Member States must be able to impose stricter obligations on gatekeeper 
platforms in accordance with the specificities of national markets, and this should be reflected 
in Article 1(6). Similarly, it must be clear that the Member States’ competence to impose the 
same or similar obligations on platforms which are not ‘gatekeepers’ in the sense of the DMA 
but which are ‘gatekeepers’ in national markets remains intact.

Ændringsforslag 402
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 



PE695.196v01-00 84/162 AM\1235835DA.docx

DA

beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som de anvendes på andre virksomheder 
end gatekeepere eller indebærer, at 
gatekeepere pålægges yderligere 
forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 
139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …./..39.

beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som de anvendes på andre virksomheder 
end gatekeepere eller indebærer, at 
gatekeepere pålægges yderligere 
forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 
139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …./..39, forordning 
2016/679, direktiv 2002/58/EF, direktiv 
(EU) 2019/882 og direktiv (EU) 
2018/1808 såvel som EU-lovgivningen om 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.

_________________ _________________
38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

Or. en

Ændringsforslag 403
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Marc 
Angel, Brando Benifei, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel 
Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 
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konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som de anvendes på andre virksomheder 
end gatekeepere eller indebærer, at 
gatekeepere pålægges yderligere 
forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 
139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …./..39.

konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som de anvendes på andre virksomheder 
end gatekeepere eller indebærer, at 
gatekeepere pålægges yderligere 
forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 
139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …./..39. Den gælder 
endvidere med forbehold af forordning 
(EU) 2019/1150, forordning (EU) 
2016/679, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/58/EF og direktiv 
2005/29/EF samt Rådets direktiv 
93/13/EØF.

_________________ _________________
38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

Or. en

Ændringsforslag 404
Andrey Kovatchev

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
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regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som de anvendes på andre virksomheder 
end gatekeepere eller indebærer, at 
gatekeepere pålægges yderligere 
forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 
139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …./..39.

regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som disse regler ikke er knyttet til de 
relevante virksomheders status som 
gatekeeper som omhandlet i denne 
forordning eller indebærer, at gatekeepere 
pålægges yderligere forpligtelser, Rådets 
forordning (EF) nr. 139/200438 og 
nationale regler om fusionskontrol, 
forordning (EU) 2019/1150 og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
…./..39.

_________________ _________________
38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

Or. en

Ændringsforslag 405
Leszek Miller, Monika Beňová

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
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virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som de anvendes på andre virksomheder 
end gatekeepere eller indebærer, at 
gatekeepere pålægges yderligere 
forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 
139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …./..39.

virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som disse regler ikke er knyttet til de 
relevante virksomheders status som 
gatekeeper som omhandlet i denne 
forordning eller indebærer, at gatekeepere 
pålægges yderligere forpligtelser, Rådets 
forordning (EF) nr. 139/200438 og 
nationale regler om fusionskontrol, 
forordning (EU) 2019/1150 og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
…./..39.

_________________ _________________
38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer stk. 6 i overensstemmelse med stk. 5 med det formål at udvide 
den nationale konkurrencelovgivnings anvendelsesområde. I henhold til dette 
ændringsforslag udelukkes anvendelsen af den nationale lovgivning kun, hvis den specifikt 
vedrører gatekeeperens stilling.

Ændringsforslag 406
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
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ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som de anvendes på andre virksomheder 
end gatekeepere eller indebærer, at 
gatekeepere pålægges yderligere 
forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 
139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …./..39.

ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, herunder 
at gatekeepere pålægges yderligere 
forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 
139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …./..39.

_________________ _________________
38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

Or. en

Ændringsforslag 407
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-
Lin Lacapelle
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 
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konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som de anvendes på andre virksomheder 
end gatekeepere eller indebærer, at 
gatekeepere pålægges yderligere 
forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 
139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …./..39.

konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som de anvendes på andre virksomheder 
end gatekeepere eller indebærer, at 
gatekeepere pålægges yderligere 
forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 
139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …./..39, direktiv (EU) 
2019/882.

_________________ _________________
38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

Or. en

Ændringsforslag 408
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den berører 
heller ikke anvendelsen af: nationale 
regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
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nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så 
vidt som de anvendes på andre 
virksomheder end gatekeepere eller 
indebærer, at gatekeepere pålægges 
yderligere forpligtelser, Rådets forordning 
(EF) nr. 139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …./..39.

Rådets forordning (EF) nr. 139/200438 og 
nationale regler om fusionskontrol, 
forordning (EU) 2019/1150 og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
…./..39. Denne forordning er navnlig ikke 
til hinder for, at medlemsstaterne 
pålægger andre virksomheder end 
gatekeeperne forpligtelser eller yderligere 
forpligtelser for gatekeepere.

_________________ _________________
38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

Or. en

Ændringsforslag 409
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale myndigheder træffer 
ikke afgørelser, der er i strid med en 
afgørelse truffet af Kommissionen i 
henhold til denne forordning. 
Kommissionen og medlemsstaterne 
arbejder tæt sammen om og koordinerer 
deres håndhævelsesforanstaltninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette stykke flyttes hen under den nye artikel 33a om samarbejde og koordinering med 
nationale organer.
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Ændringsforslag 410
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale myndigheder træffer 
ikke afgørelser, der er i strid med en 
afgørelse truffet af Kommissionen i 
henhold til denne forordning. 
Kommissionen og medlemsstaterne 
arbejder tæt sammen om og koordinerer 
deres håndhævelsesforanstaltninger.

7. De nationale myndigheder træffer 
ikke afgørelser, der krænker 
forordningens ånd i strid med en afgørelse 
truffet af Kommissionen på forslag af 
gruppen på højt plan i henhold til denne 
forordning. Kommissionen og 
medlemsstaterne arbejder tæt sammen om 
og koordinerer deres undersøgelses-, 
overvågnings- og 
håndhævelsesforanstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 411
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale myndigheder træffer 
ikke afgørelser, der er i strid med en 
afgørelse truffet af Kommissionen i 
henhold til denne forordning. 
Kommissionen og medlemsstaterne 
arbejder tæt sammen om og koordinerer 
deres håndhævelsesforanstaltninger.

7. De nationale myndigheder træffer 
ikke afgørelser, der er i strid med en 
afgørelse truffet af Kommissionen i 
henhold til denne forordning. 
Kommissionen og medlemsstaterne 
arbejder tæt sammen om og koordinerer 
deres håndhævelsesforanstaltninger efter 
de principper og regler, der er fastlagt i 
artikel 32a.

Or. en
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Ændringsforslag 412
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale myndigheder træffer 
ikke afgørelser, der er i strid med en 
afgørelse truffet af Kommissionen i 
henhold til denne forordning. 
Kommissionen og medlemsstaterne 
arbejder tæt sammen om og koordinerer 
deres håndhævelsesforanstaltninger.

7. De nationale myndigheder og de 
nationale domstole træffer ikke afgørelser, 
der er i strid med en afgørelse truffet af 
Kommissionen i henhold til denne 
forordning. Kommissionen og 
medlemsstaterne arbejder tæt sammen om 
og koordinerer deres 
håndhævelsesforanstaltninger.

Or. it

Ændringsforslag 413
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Petra Kammerevert, 
Maria Grapini, Marc Angel, Brando Benifei, Monika Beňová, Andreas Schieder, 
Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "central platformstjeneste": en af 
følgende:

2) "central platformstjeneste": en 
udbredt og almindeligt anvendt digital 
tjeneste, som fungerer som mellemled 
mellem erhvervsbrugere og slutbrugere 
eller internt i begge grupper, og som 
udbydes af en platformstjenesteudbyder, 
der kan være flersidet, men ikke 
nødvendigvis er det, som f.eks. en af 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 414
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) onlineformidlingstjenester a) onlineformidlingstjenester, 
herunder digitale taleassistenter

Or. en

Ændringsforslag 415
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Petra 
Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel 
Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Sylvie 
Guillaume

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) webbrowsere

Or. en

Ændringsforslag 416
Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Maria Grapini, Marc Angel, 
Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) on-demand audiovisuelle 
onlinetjenester

Or. en

Ændringsforslag 417
Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Maria Grapini, Marc Angel, 
Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel 
Leitão-Marques
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) on-demand audiovisuelle 
onlinemedietjenester

Or. en

Ændringsforslag 418
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Petra 
Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel 
Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) taleassistenter

Or. en

Ændringsforslag 419
Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Petra Kammerevert, Maria 
Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel 
Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) mobile betalingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 420
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Geoffroy Didier, Carlo Fidanza

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) digitale taleassistenter

Or. en

Ændringsforslag 421
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Geoffroy Didier, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) webbrowsere

Or. en

Ændringsforslag 422
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Karen Melchior

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) cloud computing-tjenester g) cloud computing-tjenester, 
undtagen hvis erhvervsbrugere anvender 
disse tjenester som underliggende 
faciliteter med henblik på udvikling og 
ibrugtagning af deres egne løsninger

Or. en

Ændringsforslag 423
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) cloud computing-tjenester g) cloud computing-tjenester, 
herunder business to business-
cloudtjenester

Or. en

Ændringsforslag 424
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Petra 
Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel 
Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) cloud computing-tjenester g) software som en tjeneste, herunder 
cloud computing-tjenester

Or. en

Ændringsforslag 425
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) reklametjenester, herunder 
reklamenetværk, reklamebørser og andre 
reklameformidlingstjenester, der leveres af 
en udbyder af en af de centrale 
platformstjenester, som er anført i litra a)-
g)

h) reklametjenester, herunder 
reklamenetværk, reklamebørser og andre 
reklameformidlingstjenester, der leveres af 
en udbyder, hvis den virksomhed, denne 
tilhører, også er udbyder af en af de 
centrale platformstjenester, som er anført i 
litra a)-g)

Or. en

Ændringsforslag 426



AM\1235835DA.docx 97/162 PE695.196v01-00

DA

Leszek Miller, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) reklametjenester, herunder 
reklamenetværk, reklamebørser og andre 
reklameformidlingstjenester, der leveres af 
en udbyder af en af de centrale 
platformstjenester, som er anført i litra a)-
g)

h) reklametjenester, herunder 
reklamenetværk, reklamebørser og andre 
reklameformidlingstjenester, der leveres af 
en udbyder, hvis den virksomhed, denne 
tilhører, også er udbyder af en af de 
centrale platformstjenester, som er anført i 
litra a)-g)

Or. en

Begrundelse

Hvad angår reklametjenester som en central platformstjeneste, bør det også sikres, at 
gatekeepere ikke kan omgå forordningen ved at flytte reklametjenesten til et separat 
forretningsområde i virksomheden. Ændringsforslaget lukker dette mulige smuthul.

Ændringsforslag 427
Andrey Kovatchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) reklametjenester, herunder 
reklamenetværk, reklamebørser og andre 
reklameformidlingstjenester, der leveres af 
en udbyder af en af de centrale 
platformstjenester, som er anført i litra a)-
g)

h) reklametjenester, herunder 
reklamenetværk, reklamebørser og andre 
reklameformidlingstjenester, der leveres af 
en udbyder, hvis den virksomhed, denne 
tilhører, også er udbyder af en af de 
centrale platformstjenester, som er anført i 
litra a)-g)

Or. en

Ændringsforslag 428
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) indlejrede digitale tjenester i 
køretøjer

Or. en

Ændringsforslag 429
Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) taleassistenttjenester

Or. en

Ændringsforslag 430
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) streamingtjenester

Or. en

Ændringsforslag 431
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) webbrowsere
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Or. en

Ændringsforslag 432
Dita Charanzová, Andrus Ansip

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) webbrowsere

Or. en

Ændringsforslag 433
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) webbrowsere

Or. en

Ændringsforslag 434
Andrey Kovatchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) webbrowsere

Or. en

Ændringsforslag 435
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) stemmestyrede virtuelle assistenter

Or. en

Ændringsforslag 436
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) webbrowsere

Or. en

Ændringsforslag 437
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) virtuelle assistenter

Or. en

Ændringsforslag 438
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra h c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

hc) virtuelle assistenter

Or. en

Ændringsforslag 439
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra h c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hc) onlinebrowsere

Or. en

Ændringsforslag 440
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra h d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hd) internetforbundet TV

Or. en

Ændringsforslag 441
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra h 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

he) tjenester inden for den 
kollaborative økonomi
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Or. en

Ændringsforslag 442
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "virtuel assistent": software, som 
kan udføre opgaver eller tjenester for 
slutbrugere baseret på kommandoer eller 
spørgsmål

Or. en

Ændringsforslag 443
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) "webbrowser": et 
klientsoftwareprogram, der kører med 
hjælp af en webserver eller en anden 
internetserver, og som gør det muligt for 
en bruger at navigere på World Wide Web 
for at få adgang til og vise data, herunder 
selvstændige webbrowsere, samt 
webbrowsere, der er integreret eller 
indlejret i software eller lignende

Or. en

Ændringsforslag 444
Geoffroy Didier
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "onlineformidlingstjenester": 
tjenester som defineret i artikel 2, nr. 2 i 
EU) 2019/1150

5) "onlineformidlingstjenester": 
tjenester som defineret i artikel 2, nr. 2 i 
EU) 2019/1150, og som skaber en direkte 
forbindelse mellem 
brugervirksomhederne og slutbrugerne

Or. en

Ændringsforslag 445
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "onlinesøgemaskine": digital 
tjeneste som defineret i artikel 2, nr. 5), i 
forordning (EU) 2019/1150

6) "onlinesøgemaskine": digital 
tjeneste som defineret i artikel 2, nr. 5), i 
forordning (EU) 2019/1150, hvilket 
udelukker søgefunktioner i andre 
onlineformidlingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 446
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Petra 
Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel 
Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "webbrowser": software, som 
anvendes af brugere af klient-pc'er, 
intelligente mobile enheder og andre 
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enheder til tilgåelse af og interaktion med 
webindhold, der hostes på servere, som er 
forbundet med net som internettet, 
herunder selvstændige webbrowsere samt 
webbrowsere, der er integreret eller 
indlejret i software eller lignende

Or. en

Ændringsforslag 447
Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Maria Grapini, Marc Angel, 
Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "on-demand audiovisuel 
onlinetjeneste": tjeneste som defineret i 
artikel 1, stk. 1, litra g), i direktiv 
2010/13/EU

Or. en

Ændringsforslag 448
Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Maria Grapini, Marc Angel, 
Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b) "on-demand audiovisuel 
onlinemedietjeneste" (dvs. en ikke-lineær 
audiovisuel medietjeneste): en audiovisuel 
medietjeneste, der udbydes af en 
medietjenesteudbyder med henblik på 
modtagelse af programmer på et 
brugervalgt tidspunkt og på den enkelte 
brugers anmodning på grundlag af et 
programkatalog udvalgt af 
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medietjenesteudbyderen

Or. en

Ændringsforslag 449
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Petra 
Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel 
Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "taleassistenter": software, som 
reagerer på mundtlige eller skriftlige 
kommandoer og udfører opgaver såsom 
udførelse af søgeforespørgsler, tilgåelse af 
og interaktion med andre digitale tjenester 
på vegne af slutbrugeren

Or. en

Ændringsforslag 450
Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Petra Kammerevert, Maria 
Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel 
Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b) "mobil betalingstjeneste": en 
betalingstjeneste, som drives under 
finansforordningen og udføres fra eller 
via en mobil enhed

Or. en

Ændringsforslag 451
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Geoffroy Didier, Carlo Fidanza
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "styresystem": systemsoftware, der 
styrer hardwarens eller softwarens 
grundlæggende funktioner og gør det 
muligt for softwareapplikationer at køre på 
det

10) "styresystem": systemsoftware, der 
styrer de grundlæggende funktioner i 
enhver hardware, som kan forbindes med 
internettet, eller software, som gør det 
muligt for softwareapplikationer at køre på 
det, herunder til stationære og mobile 
enheder, fjernsyn eller wearables

Or. en

Ændringsforslag 452
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "styresystem": systemsoftware, der 
styrer hardwarens eller softwarens 
grundlæggende funktioner og gør det 
muligt for softwareapplikationer at køre på 
det

10) "styresystem": systemsoftware, der 
styrer hardwarens eller softwarens 
grundlæggende funktioner og gør det 
muligt for softwareapplikationer at køre på 
det, herunder systemer, der giver eller 
styrer adgang til målgrupper

Or. en

Ændringsforslag 453
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "webbrowsere": software, som 
anvendes af brugere af klient-pc'er, 
intelligente mobile enheder og andre 
enheder til tilgåelse af og interaktion med 
webindhold, der hostes på servere, som er 
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forbundet med net som internettet, 
herunder selvstændige webbrowsere samt 
webbrowsere, der er integreret eller 
indlejret i software eller lignende

Or. en

Ændringsforslag 454
Andrey Kovatchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "webbrowser": 
applikationssoftware, som anvendes af 
brugere af pc'er, intelligente mobile 
enheder og andre enheder til tilgåelse af 
og interaktion med webindhold, der hostes 
på servere, som er forbundet med 
internettet, herunder selvstændige 
webbrowsere samt indlejrede 
webbrowsere 

Or. en

Ændringsforslag 455
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Geoffroy Didier, Carlo Fidanza

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "digital taleassistent": en 
softwareapplikation, der giver mulighed 
for mundtlig dialog med en bruger på et 
naturligt sprog, og som forestår 
formidlingen mellem slutbrugere og 
erhvervsbrugere, der tilbyder talebaserede 
apps

Or. en
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Ændringsforslag 456
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "digital taleassistent": en 
softwareapplikation, der giver mulighed 
for mundtlig dialog med en bruger på et 
naturligt sprog, og som forestår 
formidlingen mellem slutbrugere og 
erhvervsbrugere, der tilbyder talebaserede 
apps

Or. en

Ændringsforslag 457
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Petra 
Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel 
Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "software som en tjeneste": en 
metode til softwarelevering, hvor software 
tilgås online via et abonnement

Or. en

Ændringsforslag 458
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Geoffroy Didier, Carlo Fidanza

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b) "webbrowser": en 
softwareapplikation, som anvendes af 
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brugere til tilgåelse af og interaktion med 
World Wide Web-indhold, der hostes på 
servere, som er forbundet med net som 
internettet

Or. en

Ændringsforslag 459
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) "webbrowser": et 
klientsoftwareprogram, der kører med 
hjælp af en webserver eller en anden 
internetserver, og som gør det muligt for 
en bruger at navigere på World Wide Web 
for at få adgang til og vise data eller 
interagere med indhold, der hostes på 
servere, der er tilsluttet dette netværk, 
herunder selvstændige webbrowsere, samt 
webbrowsere, der er integreret eller 
indlejret i softwaren

Or. en

Ændringsforslag 460
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) "digital taleassistent": en 
softwareapplikation, der giver mulighed 
for mundtlig dialog med en bruger på et 
naturligt sprog, og som forestår 
formidlingen mellem slutbrugere og 
erhvervsbrugere, der tilbyder talebaserede 
tjenester
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Or. en

Ændringsforslag 461
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) "indlejrede digitale tjenester i 
køretøjer": software, som er indlejret i 
køretøjer, herunder med henblik på at 
opnå viden om køretøjets ydelse og 
førerens adfærd eller med henblik på at 
tilgå audiovisuelt medieindhold

Or. en

Ændringsforslag 462
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13b) "webbrowser": et 
klientsoftwareprogram, som gør det 
muligt for en bruger at navigere på World 
Wide Web for at få adgang til og vise data 
eller interagere med indhold, der hostes 
på servere, der er tilsluttet dette netværk, 
herunder selvstændige webbrowsere, samt 
webbrowsere, der er integreret eller 
indlejret i softwaren

Or. en

Ændringsforslag 463
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13c) "virtuel assistent": en 
softwareapplikation, der giver mulighed 
for mundtlig dialog med en bruger på et 
naturligt sprog, og som forestår 
formidlingen mellem slutbrugere og 
erhvervsbrugere, der tilbyder talebaserede 
apps

Or. en

Ændringsforslag 464
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13d) "internetforbundet TV": et 
fjernsynsapparat, som er forbundet med 
internettet, og som gør det muligt for 
brugeren at udføre onlineaktiviteter, 
herunder streaming af musik og videoer 
eller visning af billeder

Or. en

Ændringsforslag 465
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13e) "kollaborativ økonomi": 
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forretningsmodeller, hvor aktiviteter 
formidles via kollaborative platforme, som 
skaber et åbent marked for midlertidig 
brug af varer eller tjenester, der ofte 
leveres af privatpersoner

Or. en

Ændringsforslag 466
Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "accessorisk tjeneste": tjenester, der 
leveres i forbindelse med eller sammen 
med centrale platformstjenester, herunder 
betalingstjenester som defineret i artikel 4, 
nr. 3), og tekniske tjenester, der 
understøtter levering af betalingstjenester 
som defineret i artikel 3, litra j), i direktiv 
(EU) 2015/2366, opfyldelses-, 
identifikations- eller reklametjenester

14) "accessorisk tjeneste": tjenester, der 
leveres i forbindelse med eller sammen 
med centrale platformstjenester, herunder 
betalingstjenester som defineret i artikel 4, 
nr. 3), og tekniske tjenester, der 
understøtter levering af betalingstjenester 
som defineret i artikel 3, litra j), i direktiv 
(EU) 2015/2366, opfyldelsestjenester, 
pakkeleveringstjenester som defineret i 
artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) 
2018/644, godstransport-, identifikations- 
eller reklametjenester

Or. en

Ændringsforslag 467
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "accessorisk tjeneste": tjenester, der 
leveres i forbindelse med eller sammen 
med centrale platformstjenester, herunder 
betalingstjenester som defineret i artikel 4, 
nr. 3), og tekniske tjenester, der 
understøtter levering af betalingstjenester 

14) "accessorisk tjeneste": tjenester, der 
leveres i forbindelse med eller sammen 
med centrale platformstjenester, herunder 
betalingstjenester som defineret i artikel 4, 
nr. 3), og tekniske tjenester, der 
understøtter levering af betalingstjenester 
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som defineret i artikel 3, litra j), i direktiv 
(EU) 2015/2366, opfyldelses-, 
identifikations- eller reklametjenester

som defineret i artikel 3, litra j), i direktiv 
(EU) 2015/2366, opfyldelsestjenester, 
pakkeleveringstjenester som defineret i 
artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) 
2018/644, godstransport-, identifikations- 
eller reklametjenester

Or. en

Begrundelse

For at skabe retssikkerhed bør definitionen af "accessorisk tjeneste" udvides med en 
udtrykkelig henvisning til "pakkeleveringstjenester" og "godstransport". De er nemlig ikke 
inkluderet i "opfyldelsestjenester" som defineret i artikel 3, stk. 11, i forordning (EU) 
2019/1020.

Ændringsforslag 468
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-
Lin Lacapelle
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "accessorisk tjeneste": tjenester, der 
leveres i forbindelse med eller sammen 
med centrale platformstjenester, herunder 
betalingstjenester som defineret i artikel 4, 
nr. 3), og tekniske tjenester, der 
understøtter levering af betalingstjenester 
som defineret i artikel 3, litra j), i direktiv 
(EU) 2015/2366, opfyldelses-, 
identifikations- eller reklametjenester

14) "accessorisk tjeneste": tjenester, der 
leveres i forbindelse med eller sammen 
med centrale platformstjenester, herunder 
betalingstjenester som defineret i artikel 4, 
nr. 3), og tekniske tjenester, der 
understøtter levering af betalingstjenester 
som defineret i artikel 3, litra j), i direktiv 
(EU) 2015/2366, opfyldelsestjenester, 
pakkeleveringstjenester som defineret i 
artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) 
2018/644, godstransport-, identifikations- 
eller reklametjenester

Or. en

Ændringsforslag 469
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "accessorisk tjeneste": tjenester, der 
leveres i forbindelse med eller sammen 
med centrale platformstjenester, herunder 
betalingstjenester som defineret i artikel 4, 
nr. 3), og tekniske tjenester, der 
understøtter levering af betalingstjenester 
som defineret i artikel 3, litra j), i direktiv 
(EU) 2015/2366, opfyldelses-, 
identifikations- eller reklametjenester

14) "accessorisk tjeneste": tjenester, der 
leveres i forbindelse med eller sammen 
med centrale platformstjenester, herunder 
detailhandelsaktiviteter, betalingstjenester 
som defineret i artikel 4, nr. 3), og tekniske 
tjenester, der understøtter levering af 
betalingstjenester som defineret i artikel 3, 
litra j), i direktiv (EU) 2015/2366, 
opfyldelses-, identifikations- eller 
reklametjenester

Or. en

Ændringsforslag 470
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17) "erhvervsbruger": enhver fysisk 
eller juridisk person, der benytter centrale 
platformstjenester erhvervsmæssigt eller 
professionelt med henblik på eller i 
forbindelse med levering af varer eller 
tjenesteydelser til slutbrugere

17) "erhvervsbruger": enhver fysisk 
eller juridisk person, der benytter centrale 
platformstjenester erhvervsmæssigt eller 
professionelt på grundlag af 
kontraktforhold med udbyderen af disse 
tjenester med henblik på eller i forbindelse 
med levering af varer eller tjenesteydelser 
til slutbrugere

Or. en

Ændringsforslag 471
Antonius Manders, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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17) "erhvervsbruger": enhver fysisk 
eller juridisk person, der benytter centrale 
platformstjenester erhvervsmæssigt eller 
professionelt med henblik på eller i 
forbindelse med levering af varer eller 
tjenesteydelser til slutbrugere

17) "erhvervsbruger": enhver fysisk 
eller juridisk person, der benytter centrale 
platformstjenester erhvervsmæssigt eller 
professionelt med henblik på levering af 
varer eller tjenesteydelser til slutbrugere

Or. en

Ændringsforslag 472
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) "erhvervsbrugere af små 
presseudgivelser": enhver fysisk eller 
juridisk person, der benytter centrale 
platformstjenester erhvervsmæssigt eller 
professionelt med henblik på eller i 
forbindelse med levering af 
presseudgivelser, og som falder ind under 
betegnelsen mikrovirksomheder eller små 
virksomheder i henhold til bilaget til 
henstilling 2003/361/EF

Or. en

Ændringsforslag 473
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "rangordning": den relative 
fremtrædende placering af de varer eller 
tjenesteydelser, der tilbydes via 
onlineformidlingstjenester eller sociale 
onlinenetværkstjenester, eller den 
relevans, som onlinesøgemaskiner tildeler 

18) "rangordning": den relative 
fremtrædende placering af varer eller 
tjenesteydelser eller den relevans, som 
tildeles søgeresultater, som de præsenteres, 
opstilles eller kommunikeres af udbydere 
af centrale platformstjenester, uanset 
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søgeresultater, som de præsenteres, 
opstilles eller kommunikeres af 
henholdsvis udbydere af 
onlineformidlingstjenester eller sociale 
onlinenetværkstjenester eller udbydere af 
onlinesøgemaskiner, uanset hvilke 
teknologiske midler der anvendes til en 
sådan præsentation, opstilling eller 
kommunikation

hvilke teknologiske midler der anvendes til 
en sådan præsentation, opstilling eller 
kommunikation

Or. en

Begrundelse

Rangordning er en praksis, som benyttes af mange gatekeepere, der tilbyder "centrale 
tjenester". Det er nu bred enighed om, at rangordning har indflydelse på indholdsforbruget. 
Som følge heraf bør definitionen af rangordning omfatte andre centrale platformstjenester, 
der spiller en stadig større rolle på de digitale markeder såsom videodelingsplatforme.

Ændringsforslag 474
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Geoffroy Didier, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "rangordning": den relative 
fremtrædende placering af de varer eller 
tjenesteydelser, der tilbydes via 
onlineformidlingstjenester eller sociale 
onlinenetværkstjenester, eller den relevans, 
som onlinesøgemaskiner tildeler 
søgeresultater, som de præsenteres, 
opstilles eller kommunikeres af 
henholdsvis udbydere af 
onlineformidlingstjenester eller sociale 
onlinenetværkstjenester eller udbydere af 
onlinesøgemaskiner, uanset hvilke 
teknologiske midler der anvendes til en 
sådan præsentation, opstilling eller 
kommunikation

18) "rangordning": den relative 
fremtrædende placering af de varer eller 
tjenesteydelser, der tilbydes eller leveres 
via onlineformidlingstjenester, 
videodelingsplatformstjenester, 
styresystemer, webbrowsere eller sociale 
onlinenetværkstjenester, eller den relevans, 
som onlinesøgemaskiner tildeler 
søgeresultater, som de præsenteres, 
opstilles eller kommunikeres af 
henholdsvis udbydere af 
onlineformidlingstjenester, 
videodelingsplatformstjenester, 
styresystemer, webbrowsere eller sociale 
onlinenetværkstjenester eller udbydere af 
onlinesøgemaskiner, uanset hvilke 
teknologiske midler der anvendes til en 
sådan præsentation, opstilling eller 
kommunikation
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Or. en

Ændringsforslag 475
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Petra Kammerevert, 
Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, 
Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "rangordning": den relative 
fremtrædende placering af de varer eller 
tjenesteydelser, der tilbydes via 
onlineformidlingstjenester eller sociale 
onlinenetværkstjenester, eller den 
relevans, som onlinesøgemaskiner tildeler 
søgeresultater, som de præsenteres, 
opstilles eller kommunikeres af 
henholdsvis udbydere af 
onlineformidlingstjenester eller sociale 
onlinenetværkstjenester eller udbydere af 
onlinesøgemaskiner, uanset hvilke 
teknologiske midler der anvendes til en 
sådan præsentation, opstilling eller 
kommunikation

18) "rangordning": den relative 
fremtrædende placering af varer eller 
tjenesteydelser eller den relevans, som 
onlinesøgemaskiner tildeler søgeresultater, 
som de præsenteres, opstilles eller 
kommunikeres af udbydere af centrale 
platformstjenester, uanset hvilke 
teknologiske midler der anvendes til en 
sådan præsentation, opstilling eller 
kommunikation

Or. en

Ændringsforslag 476
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "rangordning": den relative 
fremtrædende placering af de varer eller 
tjenesteydelser, der tilbydes via 
onlineformidlingstjenester eller sociale 
onlinenetværkstjenester, eller den relevans, 
som onlinesøgemaskiner tildeler 
søgeresultater, som de præsenteres, 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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opstilles eller kommunikeres af 
henholdsvis udbydere af 
onlineformidlingstjenester eller sociale 
onlinenetværkstjenester eller udbydere af 
onlinesøgemaskiner, uanset hvilke 
teknologiske midler der anvendes til en 
sådan præsentation, opstilling eller 
kommunikation

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 477
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a) "søgeresultater": alle 
informationer i alle formater, herunder 
tekst, grafik, tale eller anden output, som 
returneres af udbyderen af centrale 
platformstjenester som svar på og i 
forbindelse med en skriftlig eller mundtlig 
søgeforespørgsel, uanset om denne 
information er i form af et organisk 
resultat, et betalt resultat, et direkte svar 
eller ethvert produkt, tjenester eller 
information, som tilbydes i forbindelse 
med eller vises sammen med eller er helt 
eller delvis integreret i de organiske 
resultater

Or. en

Ændringsforslag 478
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Petra 
Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Brando Benifei, Monika Beňová, Andreas 
Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek 
Miller
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a) "søgeresultater": alle 
informationer i alle formater, herunder 
tekst, grafik, tale eller anden output, som 
returneres af udbyderen af centrale 
platformstjenester som svar på og i 
forbindelse med en skriftlig eller mundtlig 
søgeforespørgsel, uanset om denne 
information er i form af et organisk 
resultat, et betalt resultat, et direkte svar 
eller ethvert produkt, tjenester eller 
information, som tilbydes i forbindelse 
med eller vises sammen med eller er helt 
eller delvis integreret i de organiske 
resultater

Or. en

Ændringsforslag 479
Antonius Manders, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a) "søgeresultater": alle 
informationer i alle formater, herunder 
tekst, grafik, tale eller anden output, som 
returneres som svar på og i forbindelse 
med en skriftlig eller mundtlig 
søgeforespørgsel, uanset om denne 
information er i form af et organisk 
resultat, et betalt resultat, et direkte svar 
eller ethvert produkt, tjenester eller 
information, som tilbydes i forbindelse 
med eller vises sammen med eller er helt 
eller delvis integreret i de organiske 
resultater

Or. en
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Ændringsforslag 480
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a) "søgeresultater": alle 
informationer i alle formater, herunder 
tekst, grafik, tale eller anden output, som 
returneres som svar på og i forbindelse 
med en skriftlig eller mundtlig 
søgeforespørgsel, uanset om denne 
information er i form af et organisk 
resultat, et betalt resultat, et direkte svar 
eller ethvert produkt, tjenester eller 
information, som tilbydes i forbindelse 
med eller vises sammen med eller er helt 
eller delvis integreret i de organiske 
resultater

Or. en

Ændringsforslag 481
Andrey Kovatchev

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a) "søgeresultater": alle 
informationer, herunder tekst, grafik, tale 
eller anden output, som returneres som 
svar på og i forbindelse med en skriftlig 
eller mundtlig søgeforespørgsel. 
Organiske resultater, betalte resultater, 
direkte svar eller ethvert produkt, tjenester 
eller information, som tilbydes i 
forbindelse med eller vises sammen med 
eller er helt eller delvis integreret i de 
organiske resultater, er alle typer af 
søgeresultater
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Or. en

Ændringsforslag 482
Leszek Miller, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a) "organiske resultater": 
søgeresultater, som udelukkende er 
baseret på oplysningernes relevans for 
slutbrugeren, og som gør det muligt for 
slutbrugeren at få direkte adgang til de 
tilsvarende oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 483
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18b) "organiske resultater": 
søgeresultater, som udelukkende er 
baseret på oplysningernes relevans for 
slutbrugeren, og som gør det muligt for 
slutbrugeren at få direkte adgang til de 
tilsvarende oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 484
Andrey Kovatchev

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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18b) "organisk resultat": søgeresultat, 
som udelukkende er baseret på 
oplysningernes relevans for slutbrugeren, 
og som gør det muligt for slutbrugeren at 
få direkte adgang til de tilsvarende 
oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 485
Andreas Schieder, Marc Angel, Maria Grapini, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) "tvingende almene hensyn'": 
hensyn, der er anerkendt som sådanne i 
Domstolens retspraksis, herunder hensyn 
til følgende: den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed, tryghed for 
borgerne, folkesundheden, bevarelsen af 
den finansielle balance i de sociale 
sikringsordninger, beskyttelsen af 
forbrugerne, tjenestemodtagerne og 
arbejdstagerne, retfærdige 
handelstransaktioner, bekæmpelse af svig 
og miljøbeskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 486
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) "interoperabilitet": det lovligt 
erhvervede digitale indholds eller den 
lovligt erhvervede digitale tjenestes evne 
til inden for et givet økosystem at fungere 
med hardware- eller softwareøkosystemer, 
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der adskiller sig fra det, som det digitale 
indhold eller den digitale tjeneste 
oprindeligt blev leveret i, herunder evnen 
til at tilgå det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste uden at skulle bruge en 
applikationssoftware eller andre 
teknologier til konvertering

Or. en

Ændringsforslag 487
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) "samtykke" fra den registrerede: 
enhver frivillig, specifik, informeret og 
utvetydig viljestilkendegivelse fra den 
registrerede som defineret i artikel 4, nr. 
11, i forordning (EU) 2016/679

Or. en

Ændringsforslag 488
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-
Lin Lacapelle
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) "personer med handicap": 
personer som defineret i artikel 3, stk. 1, i 
direktiv (EU) 2019/882

Or. en
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Ændringsforslag 489
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Maria Grapini, Brando Benifei

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) "personer med handicap": 
personer som defineret i artikel 3, stk. 1, i 
direktiv (EU) 2019/882

Or. en

Begrundelse

En definition af "personer med handicap" vil sikre, at tilgængelighed fortolkes i henhold til 
FN's handicapkonvention. Denne definition vil også sikre overensstemmelsen med 
eksisterende EU-lovgivning om tilgængelighed af produkter og tjenester, nemlig den 
europæiske lov om tilgængelighed.

Ændringsforslag 490
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23b) "profilering": enhver form for 
automatisk behandling af 
personoplysninger som defineret i artikel 
4, nr. 4, i forordning (EU) 2016/679

Or. en

Ændringsforslag 491
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Petra 
Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel 
Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udpegelse af gatekeepere Gatekeepere

Or. en

Begrundelse

Udbydere af centrale platformstjenester, som når visse kvantitative tærskler, skal automatisk 
betragtes som gatekeepere. Eftersom de kvantitative tærskler er objektive krav, er ingen 
yderligere udpegelse fra Kommissionens side nødvendig.

Ændringsforslag 492
Andreas Schieder, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En udbyder af centrale 
platformstjenester udpeges som 
gatekeeper, hvis:

1. En udbyder af centrale 
platformstjenester udpeges som 
gatekeeper, hvis et af følgende tre kriterier 
er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

En platform bør udpeges som gatekeeper, hvis blot et af de tre kriterier er opfyldt.

Ændringsforslag 493
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En udbyder af centrale 
platformstjenester udpeges som 
gatekeeper, hvis:

1. En udbyder af centrale 
platformstjenester udpeges som 
gatekeeper, hvis to af følgende kriterier 
finder anvendelse:

Or. en
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Ændringsforslag 494
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Paul Tang, Petra Kammerevert, Maria Grapini, 
Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En udbyder af centrale 
platformstjenester udpeges som 
gatekeeper, hvis:

1. En udbyder af centrale 
platformstjenester er gatekeeper, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 495
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Petra Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, 
Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den driver en central 
platformstjeneste, der fungerer som en 
vigtig portal for erhvervsbrugere med 
henblik på at nå ud til slutbrugerne og

b) den driver en central 
platformstjeneste, der fungerer som en 
vigtig portal for erhvervsbrugere eller 
slutbrugere med henblik på at nå ud til 
andre slutbrugere eller erhvervsbrugere 
og

Or. en

Ændringsforslag 496
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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b) den driver en central 
platformstjeneste, der fungerer som en 
vigtig portal for erhvervsbrugere med 
henblik på at nå ud til slutbrugerne og

b) den driver en central 
platformstjeneste, der fungerer som en 
vigtig portal for erhvervsbrugere eller 
slutbrugere med henblik på at nå ud til 
andre slutbrugere og

Or. en

Ændringsforslag 497
Andreas Schieder, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den driver en central 
platformstjeneste, der fungerer som en 
vigtig portal for erhvervsbrugere med 
henblik på at nå ud til slutbrugerne og

b) den driver en central 
platformstjeneste, der fungerer som en 
vigtig portal for erhvervsbrugere med 
henblik på at nå ud til slutbrugerne eller

Or. en

Ændringsforslag 498
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-
Lin Lacapelle
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den har en stærk og varig position 
for sine aktiviteter, eller det kan forventes, 
at den vil få en sådan position i nær 
fremtid.

c) den har en stærk og varig position 
for sine aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 499
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den har en stærk og varig position 
for sine aktiviteter, eller det kan forventes, 
at den vil få en sådan position i nær 
fremtid.

c) den har en stærk og varig position 
for sine aktiviteter, eller det kan forventes, 
at den vil få en sådan position.

Or. en

Ændringsforslag 500
Antonius Manders, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den skaber et produktbaseret 
økosystem og/eller et aktørbaseret 
økosystem med evnen til at øge 
adgangsbarriererne og/eller udvide sit 
eget økosystem til nye områder.

Or. en

Ændringsforslag 501
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Paul Tang, Petra Kammerevert, Maria Grapini, 
Marc Angel, Brando Benifei, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, 
Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En udbyder af centrale 
platformstjenester anses for at opfylde:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Ændringsforslag 502
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kravet i stk. 1, litra a), hvis den 
virksomhed, den tilhører, har en årlig 
EØS-omsætning på mindst 6,5 mia. EUR i 
de seneste tre regnskabsår, eller hvis den 
gennemsnitlige markedskapitalisering 
eller aktivernes og passivernes 
markedsværdi i den virksomhed, den 
tilhører, beløb sig til mindst 65 mia. EUR 
i det seneste regnskabsår, og den leverer 
en central platformstjeneste i mindst tre 
medlemsstater

a) kravet i stk. 1, litra a), hvis den 
leverer en central platformstjeneste, som 
har en årlig EØS-omsætning på mindst 8 
mia. EUR i de seneste tre regnskabsår, og 
den leverer denne tjeneste i mindst tre 
medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 503
Evelyne Gebhardt, Josianne Cutajar, Paul Tang, Petra Kammerevert, Maria Grapini, 
Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kravet i stk. 1, litra a), hvis den 
virksomhed, den tilhører, har en årlig EØS-
omsætning på mindst 6,5 mia. EUR i de 
seneste tre regnskabsår, eller hvis den 
gennemsnitlige markedskapitalisering eller 
aktivernes og passivernes markedsværdi i 
den virksomhed, den tilhører, beløb sig til 
mindst 65 mia. EUR i det seneste 
regnskabsår, og den leverer en central 
platformstjeneste i mindst tre 

a) kravet i stk. 1, litra a), hvis den 
virksomhed, den tilhører, har en årlig EØS-
omsætning på mindst 5 mia. EUR i de 
seneste tre regnskabsår, eller hvis den 
gennemsnitlige markedskapitalisering eller 
aktivernes og passivernes markedsværdi i 
den virksomhed, den tilhører, beløb sig til 
mindst 65 mia. EUR i det seneste 
regnskabsår, og den leverer en central 
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medlemsstater platformstjeneste

Or. en

Ændringsforslag 504
Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kravet i stk. 1, litra a), hvis den 
virksomhed, den tilhører, har en årlig EØS-
omsætning på mindst 6,5 mia. EUR i de 
seneste tre regnskabsår, eller hvis den 
gennemsnitlige markedskapitalisering eller 
aktivernes og passivernes markedsværdi i 
den virksomhed, den tilhører, beløb sig til 
mindst 65 mia. EUR i det seneste 
regnskabsår, og den leverer en central 
platformstjeneste i mindst tre 
medlemsstater

a) kravet i stk. 1, litra a), hvis den 
virksomhed, den tilhører, har en årlig EØS-
omsætning på mindst 6,5 mia. EUR i de 
seneste to regnskabsår, eller hvis den 
gennemsnitlige markedskapitalisering eller 
aktivernes og passivernes markedsværdi i 
den virksomhed, den tilhører, beløb sig til 
mindst 65 mia. EUR i det seneste 
regnskabsår, og den leverer en central 
platformstjeneste i mindst tre 
medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 505
Andreas Schieder, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kravet i stk. 1, litra a), hvis den 
virksomhed, den tilhører, har en årlig EØS-
omsætning på mindst 6,5 mia. EUR i de 
seneste tre regnskabsår, eller hvis den 
gennemsnitlige markedskapitalisering eller 
aktivernes og passivernes markedsværdi i 
den virksomhed, den tilhører, beløb sig til 
mindst 65 mia. EUR i det seneste 
regnskabsår, og den leverer en central 
platformstjeneste i mindst tre 
medlemsstater

a) kravet i stk. 1, litra a), hvis den 
virksomhed, den tilhører, har en årlig EØS-
omsætning på mindst 5 mia. EUR i de 
seneste to regnskabsår, eller hvis den 
gennemsnitlige markedskapitalisering eller 
aktivernes og passivernes markedsværdi i 
den virksomhed, den tilhører, beløb sig til 
mindst 50 mia. EUR i det seneste 
regnskabsår, og den leverer en central 
platformstjeneste i mindst tre 
medlemsstater
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Or. en

Begrundelse

De foreslåede tærskler er så høje, at næsten ingen virksomheder falder inden for 
forordningens anvendelsesområde og derfor ikke skal overholde forpligtelserne i retsakten 
om digitale markeder. Værdierne bør således sættes tilsvarende lavere.

Ændringsforslag 506
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kravet i stk. 1, litra a), hvis den 
virksomhed, den tilhører, har en årlig EØS-
omsætning på mindst 6,5 mia. EUR i de 
seneste tre regnskabsår, eller hvis den 
gennemsnitlige markedskapitalisering eller 
aktivernes og passivernes markedsværdi i 
den virksomhed, den tilhører, beløb sig til 
mindst 65 mia. EUR i det seneste 
regnskabsår, og den leverer en central 
platformstjeneste i mindst tre 
medlemsstater

a) kravet i stk. 1, litra a), hvis den 
virksomhed, den tilhører, har en årlig EØS-
omsætning på mindst 5 mia. EUR i de 
seneste tre regnskabsår, eller hvis den 
gennemsnitlige markedskapitalisering eller 
aktivernes og passivernes markedsværdi i 
den virksomhed, den tilhører, beløb sig til 
mindst 65 mia. EUR i det seneste 
regnskabsår, og den leverer en central 
platformstjeneste i mindst to medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 507
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravet i stk. 1, litra b), når den 
leverer en central platformstjeneste med 
mere end 45 mio. månedlige aktive 
slutbrugere, der er etableret eller 
beliggende i EU, og mere end 10 000 
årlige, aktive erhvervsbrugere, der er 

b) kravet i stk. 1, litra b), når den 
leverer en central platformstjeneste med 
mere end 45 mio. månedlige aktive 
slutbrugere, der er etableret eller 
beliggende i EU, og mere end 10 000 
årlige, aktive erhvervsbrugere, der er 
etableret i EU, i det seneste regnskabsår. 



PE695.196v01-00 132/162 AM\1235835DA.docx

DA

etableret i EU, i det seneste regnskabsår. Månedlige aktive slutbrugere og årlige 
aktive virksomhedsbrugere måles under 
hensyntagen til de indikatorer, der er 
anført i bilaget til denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 508
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravet i stk. 1, litra b), når den 
leverer en central platformstjeneste med 
mere end 45 mio. månedlige aktive 
slutbrugere, der er etableret eller 
beliggende i EU, og mere end 10 000 
årlige, aktive erhvervsbrugere, der er 
etableret i EU, i det seneste regnskabsår.

b) kravet i stk. 1, litra b), når den 
leverer en central platformstjeneste med 
mere end 45 mio. månedlige slutbrugere, 
der er etableret eller beliggende i EØS på 
tværs af alle sine centrale 
platformstjenester, og mere end 10 000 
årlige erhvervsbrugere, der er etableret i 
EØS, i det seneste regnskabsår.

Or. en

Ændringsforslag 509
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravet i stk. 1, litra b), når den 
leverer en central platformstjeneste med 
mere end 45 mio. månedlige aktive 
slutbrugere, der er etableret eller 
beliggende i EU, og mere end 10 000 
årlige, aktive erhvervsbrugere, der er 
etableret i EU, i det seneste regnskabsår.

b) kravet i stk. 1, litra b), når den 
leverer en eller flere centrale 
platformstjenester, som kombinerer mere 
end 30 mio. månedlige aktive slutbrugere, 
der er etableret eller beliggende i EU, eller 
mere end 10 000 årlige, aktive 
erhvervsbrugere, der er etableret i EU, i det 
seneste regnskabsår.

Or. en
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Ændringsforslag 510
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Paul Tang, Maria Grapini, Marc Angel, Monika 
Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravet i stk. 1, litra b), når den 
leverer en central platformstjeneste med 
mere end 45 mio. månedlige aktive 
slutbrugere, der er etableret eller 
beliggende i EU, og mere end 10 000 
årlige, aktive erhvervsbrugere, der er 
etableret i EU, i det seneste regnskabsår.

b) kravet i stk. 1, litra b), når den 
leverer en central platformstjeneste med 
mere end 23 mio. slutbrugere, der er 
etableret eller beliggende i EU på tværs af 
alle sine centrale platformstjenester, og 
mere end 7 000 erhvervsbrugere, der er 
etableret i EU, i det seneste regnskabsår.

Or. en

Begrundelse

In order to guarantee that all relevant undertakings are qualified as gatekeepers, the 
quantitative thresholds should be lowered, the requirement of being active in three different 
Member States should be deleted and user numbers across all core platform services instead 
of focusing only on one individual service should be considered (For example, Google: 
consider Gmail, Google Maps, You Tube, Chrome for instance and not only You Tube). If a 
gatekeeper meets all those numbers, it should be automatically considered as a gatekeeper. 
No additional “designation” procedure should be necessary.

Ændringsforslag 511
Andreas Schieder, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravet i stk. 1, litra b), når den 
leverer en central platformstjeneste med 
mere end 45 mio. månedlige aktive 
slutbrugere, der er etableret eller 
beliggende i EU, og mere end 10 000 
årlige, aktive erhvervsbrugere, der er 
etableret i EU, i det seneste regnskabsår.

b) kravet i stk. 1, litra b), når den 
leverer en central platformstjeneste med 
mere end 23 mio. månedlige aktive 
slutbrugere, der er etableret eller 
beliggende i EU, og mere end 5 000 årlige, 
aktive erhvervsbrugere, der er etableret i 
EU, i det seneste regnskabsår.
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Or. en

Begrundelse

Allerede platforme med 23 mio. brugere (ca. 5% af EU's befolkning) og 5 000 aktive 
erhvervsbrugere har en betydelig indvirkning på e-handelsmarkedet og bør derfor være 
underlagt forpligtelserne i retsakten om digitale markeder.

Ændringsforslag 512
Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på første afsnit henviser 
månedlige aktive slutbrugere til det 
gennemsnitlige antal månedlige aktive 
slutbrugere i størstedelen af det seneste 
regnskabsår

Med henblik på første afsnit henviser 
månedlige aktive slutbrugere til det 
gennemsnitlige antal månedlige aktive 
slutbrugere i mindst seks (ikke 
nødvendigvis på hinanden følgende) 
måneder af det seneste regnskabsår

Or. en

Ændringsforslag 513
Leszek Miller, Maria Grapini, Monika Beňová

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på første afsnit henviser 
månedlige aktive slutbrugere til det 
gennemsnitlige antal månedlige aktive 
slutbrugere i størstedelen af det seneste 
regnskabsår

Med henblik på første afsnit henviser 
månedlige aktive slutbrugere til det 
gennemsnitlige antal månedlige aktive 
slutbrugere i mindst seks (ikke 
nødvendigvis på hinanden følgende) 
måneder af det seneste regnskabsår

Or. en

Begrundelse

Begrebet "størstedelen" af året er for vagt. Manglende præcisering kunne medføre, at 
Kommissionen som standard tager udgangspunkt i hele regnskabsåret.
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Ændringsforslag 514
Andrey Kovatchev

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på første afsnit henviser 
månedlige aktive slutbrugere til det 
gennemsnitlige antal månedlige aktive 
slutbrugere i størstedelen af det seneste 
regnskabsår

Med henblik på første afsnit henviser 
månedlige aktive slutbrugere til det 
gennemsnitlige antal månedlige aktive 
slutbrugere i mindst seks (ikke 
nødvendigvis på hinanden følgende) 
måneder af det seneste regnskabsår

Or. en

Ændringsforslag 515
Vlad-Marius Botoş

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på første afsnit henviser 
månedlige aktive slutbrugere til det 
gennemsnitlige antal månedlige aktive 
slutbrugere i størstedelen af det seneste 
regnskabsår

Med henblik på første afsnit henviser 
månedlige aktive slutbrugere til det 
gennemsnitlige antal månedlige aktive 
slutbrugere i mindst seks (ikke 
nødvendigvis på hinanden følgende) 
måneder af det seneste regnskabsår

Or. en

Ændringsforslag 516
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-
Lin Lacapelle
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på første afsnit henviser 
månedlige aktive slutbrugere til det 
gennemsnitlige antal månedlige aktive 
slutbrugere i størstedelen af det seneste 
regnskabsår

Med henblik på første afsnit henviser 
månedlige aktive slutbrugere til det 
gennemsnitlige antal månedlige aktive 
slutbrugere i det seneste regnskabsår

Or. en

Ændringsforslag 517
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på første afsnit henviser 
månedlige aktive slutbrugere til det 
gennemsnitlige antal månedlige aktive 
slutbrugere i størstedelen af det seneste 
regnskabsår

Med henblik på første afsnit henviser 
månedlige slutbrugere til det 
gennemsnitlige antal aktive slutbrugere i 
størstedelen af det seneste regnskabsår

Or. en

Ændringsforslag 518
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kravet i stk. 1, litra c), når 
tærsklerne i litra b) er nået i hvert af de 
seneste tre regnskabsår.

c) kravet i stk. 1, litra c), når 
tærsklerne i litra b) er nået i hvert af de 
seneste to regnskabsår.

Or. en

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt, at tærsklerne er nået i to på hinanden følgende år.
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Ændringsforslag 519
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kravet i stk. 1, litra c), når 
tærsklerne i litra b) er nået i hvert af de 
seneste tre regnskabsår.

c) kravet i stk. 1, litra c), når 
tærsklerne i litra b) er nået i hvert af de 
seneste to regnskabsår.

Or. en

Ændringsforslag 520
Evelyne Gebhardt, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Paul Tang, Maria Grapini, 
Marc Angel, Brando Benifei, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, 
Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kravet i stk. 1, litra c), når 
tærsklerne i litra b) er nået i hvert af de 
seneste tre regnskabsår.

c) kravet i stk. 1, litra c), når 
tærsklerne i litra b) er nået i hvert af de 
seneste to regnskabsår.

Or. en

Ændringsforslag 521
Antonius Manders, Axel Voss

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kriteriet i stk. 1, litra ca), hvis den 
når tærsklerne i litra a), b) og c), og der er 
en multiplatformsintegration med mindst 
to af udbyderens centrale 
platformstjenester, eller udbyderen har en 
dobbeltrolle
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Or. en

Ændringsforslag 522
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Brando Benifei, 
Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, underretter den Kommissionen herom 
senest tre måneder efter, at disse tærskler 
er nået, og giver den de relevante 
oplysninger, der er anført i stk. 2. 
Underretningen skal indeholde de 
relevante oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 2, for hver af udbyderens centrale 
platformstjenester, der når tærsklerne i 
stk. 2, litra b). Underretningen ajourføres, 
når andre centrale platformstjenester hver 
især når tærsklerne i stk. 2, litra b).

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, betragtes udbyderen som en gatekeeper 
og skal opfylde alle sine forpligtelser i 
henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 523
Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, underretter den Kommissionen herom 
senest tre måneder efter, at disse tærskler 
er nået, og giver den de relevante 
oplysninger, der er anført i stk. 2. 
Underretningen skal indeholde de relevante 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for 
hver af udbyderens centrale 

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, underretter den Kommissionen herom 
senest én måned efter, at disse tærskler er 
nået, og giver den de relevante 
oplysninger, der er anført i stk. 2. 
Underretningen skal indeholde de relevante 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for 
hver af udbyderens centrale 
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platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 
2, litra b). Underretningen ajourføres, når 
andre centrale platformstjenester hver især 
når tærsklerne i stk. 2, litra b).

platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 
2, litra b). Underretningen ajourføres, når 
andre centrale platformstjenester hver især 
når tærsklerne i stk. 2, litra b).

Med henblik på markedsgennemsigtighed 
kan Kommissionen kræve, at de 
rapporterede oplysninger i henhold til stk. 
2, litra b), kontrolleres af 
tredjepartsudbydere af publikumsmåling, 
som er kvalificerede til at udbyde sådanne 
tjenester i overensstemmelse med de 
markedsstandarder og adfærdskodekser, 
der er gældende i Den Europæiske Union.

Or. en

Begrundelse

As the requirement for gatekeepers to disclose the number of active users on a core platform 
service is among the key criteria to either include or exclude a stakeholder from the scope of 
the Digital Markets Act - the establishment or verification of the numbers of active users 
could be conducted by independent audience measurement providers so as to avoid all 
conflict of interest in the disclosure of such crucial information. For the Commission to 
receive neutral thresholds, the gatekeeper could give access to their audiences, so that 
audience measurement players could independently measure audiences in line with European 
methodological standards that apply across the board. The standards could be defined by law 
or by an inter-professional association for the purpose of equal treatment between the 
gatekeepers and to ensure equality of means between the audience measurers. Every Member 
State shall appoint an independent and neutral third party whose mission would be to deliver 
the data to the commission about the provider of core platform services to determine whether 
it meets the threshold or not.

Ændringsforslag 524
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, underretter den Kommissionen herom 
senest tre måneder efter, at disse tærskler 
er nået, og giver den de relevante 
oplysninger, der er anført i stk. 2. 
Underretningen skal indeholde de relevante 

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, underretter den Kommissionen herom 
senest tre måneder efter, at disse tærskler 
er nået, og giver den de relevante 
oplysninger, der er anført i stk. 2. 
Underretningen skal indeholde de relevante 
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oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for 
hver af udbyderens centrale 
platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 
2, litra b). Underretningen ajourføres, når 
andre centrale platformstjenester hver især 
når tærsklerne i stk. 2, litra b).

oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for 
hver af udbyderens centrale 
platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 
2. Underretningen ajourføres med hensyn 
til andre centrale platformstjenester senest 
tre måneder efter, at disse tjenester hver 
især når tærsklerne i stk. 2. Hvis centrale 
platformstjenester kommer under disse 
tærskler efter underretningen, underretter 
udbyderen Kommissionen herom senest 
tre måneder efter, at disse tærskler ikke 
længere er gældende.

Or. en

Ændringsforslag 525
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, underretter den Kommissionen herom 
senest tre måneder efter, at disse tærskler 
er nået, og giver den de relevante 
oplysninger, der er anført i stk. 2. 
Underretningen skal indeholde de relevante 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for 
hver af udbyderens centrale 
platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 
2, litra b). Underretningen ajourføres, når 
andre centrale platformstjenester hver især 
når tærsklerne i stk. 2, litra b).

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, underretter den Kommissionen herom 
uden unødig forsinkelse og senest én 
måned efter, at disse tærskler er nået, og 
giver den de relevante oplysninger, der er 
anført i stk. 2. Underretningen skal 
indeholde de relevante oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 2, for hver af udbyderens 
centrale platformstjenester, der når 
tærsklerne i stk. 2, litra b). Underretningen 
ajourføres, når andre centrale 
platformstjenester hver især når tærsklerne 
i stk. 2, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 526
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, 
Stéphane Séjourné, Karen Melchior
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, underretter den Kommissionen herom 
senest tre måneder efter, at disse tærskler 
er nået, og giver den de relevante 
oplysninger, der er anført i stk. 2. 
Underretningen skal indeholde de relevante 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for 
hver af udbyderens centrale 
platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 
2, litra b). Underretningen ajourføres, når 
andre centrale platformstjenester hver især 
når tærsklerne i stk. 2, litra b).

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, underretter den Kommissionen herom 
senest to måneder efter, at disse tærskler er 
nået, og giver den de relevante 
oplysninger, der er anført i stk. 2. 
Underretningen skal indeholde de relevante 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for 
hver af udbyderens centrale 
platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 
2, litra b). Underretningen ajourføres, når 
andre centrale platformstjenester hver især 
når tærsklerne i stk. 2, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 527
Andreas Schieder, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, underretter den Kommissionen herom 
senest tre måneder efter, at disse tærskler 
er nået, og giver den de relevante 
oplysninger, der er anført i stk. 2. 
Underretningen skal indeholde de relevante 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for 
hver af udbyderens centrale 
platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 
2, litra b). Underretningen ajourføres, når 
andre centrale platformstjenester hver især 
når tærsklerne i stk. 2, litra b).

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, underretter den Kommissionen herom 
senest 45 dage efter, at disse tærskler er 
nået, og giver den de relevante 
oplysninger, der er anført i stk. 2. 
Underretningen skal indeholde de relevante 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for 
hver af udbyderens centrale 
platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 
2, litra b). Underretningen ajourføres, når 
andre centrale platformstjenester hver især 
når tærsklerne i stk. 2, litra b).

Or. en



PE695.196v01-00 142/162 AM\1235835DA.docx

DA

Ændringsforslag 528
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, underretter den Kommissionen herom 
senest tre måneder efter, at disse tærskler 
er nået, og giver den de relevante 
oplysninger, der er anført i stk. 2. 
Underretningen skal indeholde de relevante 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for 
hver af udbyderens centrale 
platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 
2, litra b). Underretningen ajourføres, når 
andre centrale platformstjenester hver især 
når tærsklerne i stk. 2, litra b).

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, underretter den Kommissionen herom 
senest 10 dage efter, at disse tærskler er 
nået, og giver den de relevante 
oplysninger, der er anført i stk. 2. 
Underretningen skal indeholde de relevante 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for 
hver af udbyderens centrale 
platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 
2, litra b). Underretningen ajourføres, når 
andre centrale platformstjenester hver især 
når tærsklerne i stk. 2, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 529
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, 
Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en relevant udbyder af centrale 
platformstjenester undlader at anmelde de 
krævede oplysninger i henhold til dette 
stykke, forhindrer det ikke Kommissionen 
i til enhver tid at udpege disse udbydere 
som gatekeepere, jf. stk. 4.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 530
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en relevant udbyder af centrale 
platformstjenester undlader at anmelde de 
krævede oplysninger i henhold til dette 
stykke, forhindrer det ikke Kommissionen i 
til enhver tid at udpege disse udbydere 
som gatekeepere, jf. stk. 4.

Hvis Kommissionen er af den opfattelse, 
at en virksomhed, der leverer centrale 
platformstjenester, når alle tærsklerne i 
stk. 2, men har undladt at anmelde de 
krævede oplysninger i henhold til første 
afsnit i dette stykke, anmoder 
Kommissionen om, at virksomheden i 
henhold til artikel 19 fremsender de 
relevante oplysninger om de kvantitative 
tærskler i stk. 2 inden for en frist på 30 
dage. Hvis virksomheden, der leverer 
centrale platformstjenester, ikke 
efterkommer Kommissionens anmodning 
i henhold til artikel 19, forhindrer det ikke 
Kommissionen i at udpege denne 
virksomhed som gatekeeper på baggrund 
af alle andre oplysninger, der er 
tilgængelige for Kommissionen. Hvis 
virksomheden, der leverer centrale 
platformstjenester, efterkommer 
anmodningen, anvender Kommissionen 
proceduren i stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 531
Andreas Schieder, Marc Angel, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en relevant udbyder af centrale 
platformstjenester undlader at anmelde de 
krævede oplysninger i henhold til dette 
stykke, forhindrer det ikke Kommissionen i 
til enhver tid at udpege disse udbydere som 
gatekeepere, jf. stk. 4.

Hvis en relevant udbyder af centrale 
platformstjenester undlader at anmelde de 
krævede oplysninger i henhold til dette 
stykke, forhindrer det ikke Kommissionen i 
til enhver tid at udpege disse udbydere som 
gatekeepere, jf. stk. 4, og pålægge 
tvangsbøder, jf. artikel 27.

Or. en



PE695.196v01-00 144/162 AM\1235835DA.docx

DA

Begrundelse

The Commission proposal already foresees financial penalties in cases of non-compliance 
with this directive. In case of systematic infringements of the DMA obligations by 
gatekeepers, additional remedies may be imposed on the gatekeepers after a market 
investigation. Such remedies will need to be proportionate to the offence committed. These 
can only come into effect, if providers are classified as gatekeepers. To be classified as such, 
the Commission needs for its evaluation the relevant information. Failing to provide these, 
has no consequences. Therefore, we suggest that reasonable periodic penalty payments 
pursuant to Article 27 should be enforced.

Ændringsforslag 532
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, 
Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen udpeger uden 
unødig forsinkelse og senest 60 dage efter 
modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
fuldstændige oplysninger udbyderen af 
centrale platformstjenester, der har nået 
alle tærsklerne i stk. 2, som gatekeeper, 
medmindre denne udbyder med sin 
underretning fremlægger tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter til at påvise, at 
udbyderen under de omstændigheder, 
hvorunder den relevante centrale 
platformstjeneste fungerer, og under 
hensyntagen til de i stk. 6 anførte 
elementer ikke opfylder kravene i stk. 1.

udgår

Hvis gatekeeperen fremlægger sådanne 
tilstrækkeligt underbyggede argumenter 
til at påvise, at den ikke opfylder kravene i 
stk. 1, anvender Kommissionen stk. 6 til at 
vurdere, om kriterierne i stk. 1 er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 533
Deirdre Clune
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen udpeger uden 
unødig forsinkelse og senest 60 dage efter 
modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
fuldstændige oplysninger udbyderen af 
centrale platformstjenester, der har nået 
alle tærsklerne i stk. 2, som gatekeeper, 
medmindre denne udbyder med sin 
underretning fremlægger tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter til at påvise, at 
udbyderen under de omstændigheder, 
hvorunder den relevante centrale 
platformstjeneste fungerer, og under 
hensyntagen til de i stk. 6 anførte 
elementer ikke opfylder kravene i stk. 1.

4. Kommissionen vedtager uden 
unødig forsinkelse og senest 60 dage efter 
modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
fuldstændige oplysninger en afgørelse om 
at udpege udbyderen af centrale 
platformstjenester, der har nået alle 
tærsklerne i stk. 2, medmindre denne 
udbyder med sin underretning fremlægger 
tilstrækkeligt underbyggede argumenter til 
at påvise, at udbyderen under de 
omstændigheder, hvorunder den relevante 
centrale platformstjeneste fungerer, og 
under hensyntagen til de i stk. 6 anførte 
elementer ikke opfylder kravene i stk. 1.

 

Inden Kommissionen vedtager afgørelsen 
i henhold til dette stykke, meddeler den 
sine foreløbige resultater til den 
pågældende virksomhed.

Or. en

Begrundelse

For at skabe retssikkerhed er det nødvendigt at præcisere udpegelsesprocessen yderligere.

Ændringsforslag 534
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen udpeger uden 
unødig forsinkelse og senest 60 dage efter 
modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
fuldstændige oplysninger udbyderen af 
centrale platformstjenester, der har nået 
alle tærsklerne i stk. 2, som gatekeeper, 
medmindre denne udbyder med sin 
underretning fremlægger tilstrækkeligt 

4. Kommissionen udpeger uden 
unødig forsinkelse og senest 60 dage efter 
modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
fuldstændige oplysninger udbyderen af 
centrale platformstjenester, der har nået 
alle tærsklerne i stk. 1 og 2, som 
gatekeeper.
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underbyggede argumenter til at påvise, at 
udbyderen under de omstændigheder, 
hvorunder den relevante centrale 
platformstjeneste fungerer, og under 
hensyntagen til de i stk. 6 anførte 
elementer ikke opfylder kravene i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 535
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen udpeger uden 
unødig forsinkelse og senest 60 dage efter 
modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
fuldstændige oplysninger udbyderen af 
centrale platformstjenester, der har nået 
alle tærsklerne i stk. 2, som gatekeeper, 
medmindre denne udbyder med sin 
underretning fremlægger tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter til at påvise, at 
udbyderen under de omstændigheder, 
hvorunder den relevante centrale 
platformstjeneste fungerer, og under 
hensyntagen til de i stk. 6 anførte 
elementer ikke opfylder kravene i stk. 1.

4. Kommissionen udpeger uden 
unødig forsinkelse og senest 60 dage efter 
modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
fuldstændige oplysninger udbyderen af 
centrale platformstjenester, der har nået 
alle tærsklerne i stk. 2, som gatekeeper. 
Hvis en udbyder af en central 
platformstjeneste ikke inden for fristen 
fremsender de relevante oplysninger, der 
er nødvendige for at vurdere udbyderens 
udpegelse som gatekeeper i henhold til 
artikel 3, stk. 2, har Kommissionen ret til 
at udpege denne udbyder som gatekeeper 
på grundlag af de foreliggende faktiske 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 536
Andreas Schieder, Marc Angel, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen udpeger uden 
unødig forsinkelse og senest 60 dage efter 

4. Kommissionen udpeger uden 
unødig forsinkelse og senest 45 dage efter 
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modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
fuldstændige oplysninger udbyderen af 
centrale platformstjenester, der har nået 
alle tærsklerne i stk. 2, som gatekeeper, 
medmindre denne udbyder med sin 
underretning fremlægger tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter til at påvise, at 
udbyderen under de omstændigheder, 
hvorunder den relevante centrale 
platformstjeneste fungerer, og under 
hensyntagen til de i stk. 6 anførte 
elementer ikke opfylder kravene i stk. 1.

modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
fuldstændige oplysninger udbyderen af 
centrale platformstjenester, der har nået 
alle tærsklerne i stk. 2, som gatekeeper, 
medmindre denne udbyder med sin 
underretning fremlægger tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter til at påvise, at 
udbyderen under de omstændigheder, 
hvorunder den relevante centrale 
platformstjeneste fungerer, og under 
hensyntagen til de i stk. 6 anførte 
elementer ikke opfylder kravene i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 537
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen udpeger uden 
unødig forsinkelse og senest 60 dage efter 
modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
fuldstændige oplysninger udbyderen af 
centrale platformstjenester, der har nået 
alle tærsklerne i stk. 2, som gatekeeper, 
medmindre denne udbyder med sin 
underretning fremlægger tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter til at påvise, at 
udbyderen under de omstændigheder, 
hvorunder den relevante centrale 
platformstjeneste fungerer, og under 
hensyntagen til de i stk. 6 anførte 
elementer ikke opfylder kravene i stk. 1.

4. Kommissionen udpeger uden 
unødig forsinkelse og senest 60 dage efter 
modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
fuldstændige oplysninger udbyderen af 
centrale platformstjenester, der har nået 
alle tærsklerne i stk. 2, som gatekeeper, 
medmindre denne udbyder med sin 
underretning fremlægger tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter til at påvise, at 
udbyderen under de omstændigheder, 
hvorunder den relevante centrale 
platformstjeneste fungerer, ikke opfylder 
kravene i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 538
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen udpeger uden 
unødig forsinkelse og senest 60 dage efter 
modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
fuldstændige oplysninger udbyderen af 
centrale platformstjenester, der har nået 
alle tærsklerne i stk. 2, som gatekeeper, 
medmindre denne udbyder med sin 
underretning fremlægger tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter til at påvise, at 
udbyderen under de omstændigheder, 
hvorunder den relevante centrale 
platformstjeneste fungerer, og under 
hensyntagen til de i stk. 6 anførte 
elementer ikke opfylder kravene i stk. 1.

4. Kommissionen udpeger uden 
unødig forsinkelse og senest 30 dage efter 
modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
fuldstændige oplysninger udbyderen af 
centrale platformstjenester, der har nået 
alle tærsklerne i stk. 2, som gatekeeper, 
medmindre denne udbyder med sin 
underretning fremlægger tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter til at påvise, at 
udbyderen under de omstændigheder, 
hvorunder den relevante centrale 
platformstjeneste fungerer, og under 
hensyntagen til de i stk. 6 anførte 
elementer ikke opfylder kravene i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 539
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis gatekeeperen fremlægger sådanne 
tilstrækkeligt underbyggede argumenter 
til at påvise, at den ikke opfylder kravene i 
stk. 1, anvender Kommissionen stk. 6 til at 
vurdere, om kriterierne i stk. 1 er opfyldt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 540
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, 
Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis gatekeeperen fremlægger sådanne 
tilstrækkeligt underbyggede argumenter 
til at påvise, at den ikke opfylder kravene i 
stk. 1, anvender Kommissionen stk. 6 til at 
vurdere, om kriterierne i stk. 1 er opfyldt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 541
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis gatekeeperen fremlægger sådanne 
tilstrækkeligt underbyggede argumenter til 
at påvise, at den ikke opfylder kravene i 
stk. 1, anvender Kommissionen stk. 6 til at 
vurdere, om kriterierne i stk. 1 er opfyldt.

Hvis gatekeeperen fremlægger sådanne 
tilstrækkeligt underbyggede argumenter til 
at påvise, at den ikke opfylder kravene i 
stk. 1, vurderer Kommissionen inden for 
tidsfristerne i første afsnit de argumenter, 
som gatekeeperen fremlægger til at 
påvise, at den ikke opfylder 
kvalitetskravene i stk. 1.

Hvis udbyderen af en central 
platformstjeneste, der har nået de 
kvantitative tærskler i stk. 2, undlader at 
efterkomme de 
undersøgelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen har pålagt, og den 
manglende overholdelse varer ved, efter at 
udbyderen er blevet opfordret til at 
overholde bestemmelserne inden for en 
rimelig frist og til at fremsætte 
bemærkninger, udpeger Kommissionen 
denne udbyder som gatekeeper.

Or. en

Ændringsforslag 542
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 37 med 
henblik på at præcisere metoden til at 
fastslå, om de kvantitative tærskler i stk. 2 
er nået, og til regelmæssigt at tilpasse dem 
til markedsudviklingen og den 
teknologiske udvikling, hvor det er 
nødvendigt, navnlig for så vidt angår 
tærsklen i stk. 2, litra a).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 543
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 37 med 
henblik på at præcisere metoden til at 
fastslå, om de kvantitative tærskler i stk. 2 
er nået, og til regelmæssigt at tilpasse dem 
til markedsudviklingen og den 
teknologiske udvikling, hvor det er 
nødvendigt, navnlig for så vidt angår 
tærsklen i stk. 2, litra a).

5. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 37 med 
henblik på at præcisere metoden til at 
fastslå, om de kvantitative tærskler i stk. 2 
er nået, og til regelmæssigt at tilpasse 
metoden til markedsudviklingen og den 
teknologiske udvikling, hvor det er 
nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 544
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
15 identificere enhver udbyder af centrale 
platformstjenester som gatekeeper, når 
denne opfylder hvert af kravene i stk. 1, 
men ikke har nået hver af tærsklerne i stk. 
2 eller har fremlagt tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter i 
overensstemmelse med stk. 4.

6. Kommissionen kan i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
15 identificere enhver udbyder af centrale 
platformstjenester som gatekeeper, når 
denne opfylder hvert af kravene i stk. 1, 
men ikke har nået hver af tærsklerne i stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 545
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
15 identificere enhver udbyder af centrale 
platformstjenester som gatekeeper, når 
denne opfylder hvert af kravene i stk. 1, 
men ikke har nået hver af tærsklerne i stk. 
2 eller har fremlagt tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter i 
overensstemmelse med stk. 4.

6. Kommissionen kan i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
15 identificere enhver udbyder af centrale 
platformstjenester som gatekeeper, når 
denne opfylder hvert af kravene i stk. 1, 
men ikke har nået hver af tærsklerne i stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 546
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan i 6. Kommissionen kan i 
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overensstemmelse med proceduren i artikel 
15 identificere enhver udbyder af centrale 
platformstjenester som gatekeeper, når 
denne opfylder hvert af kravene i stk. 1, 
men ikke har nået hver af tærsklerne i stk. 
2 eller har fremlagt tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter i 
overensstemmelse med stk. 4.

overensstemmelse med proceduren i artikel 
15 identificere enhver udbyder af centrale 
platformstjenester som gatekeeper, når 
denne opfylder hvert af kravene i stk. 1, 
men ikke har nået hver af tærsklerne i stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 547
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
15 identificere enhver udbyder af centrale 
platformstjenester som gatekeeper, når 
denne opfylder hvert af kravene i stk. 1, 
men ikke har nået hver af tærsklerne i stk. 
2 eller har fremlagt tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter i 
overensstemmelse med stk. 4.

6. Kommissionen identificerer i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
15 enhver udbyder af centrale 
platformstjenester som gatekeeper, når 
denne opfylder hvert af kravene i stk. 1, 
men ikke har nået hver af tærsklerne i stk. 
2 eller ikke har fremlagt tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter i 
overensstemmelse med stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 548
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) størrelsen af leverandøren af 
centrale platformstjenester, herunder 
omsætning og markedskapitalisering, 
aktiviteter og position

a) størrelsen af leverandøren af 
centrale platformstjenester, herunder 
omsætning og markedskapitalisering, 
aktiviteter og position, under hensyntagen 
til enhver påtænkt fusion, som er anmeldt 
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i henhold til artikel 12, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 549
Deirdre Clune

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) størrelsen af leverandøren af 
centrale platformstjenester, herunder 
omsætning og markedskapitalisering, 
aktiviteter og position

a) størrelsen af leverandøren af 
centrale platformstjenester, herunder 
omsætning og markedskapitalisering, 
aktiviteter og position såvel som 
markedsandelen for deres centrale 
platformstjenester

Or. en

Begrundelse

Ændringerne er nødvendige for at opnå en holistisk tilgang til udpegelsen i henhold til artikel 
15.

Ændringsforslag 550
Evelyne Gebhardt, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, 
Paul Tang, Petra Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas 
Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) størrelsen af leverandøren af 
centrale platformstjenester, herunder 
omsætning og markedskapitalisering, 
aktiviteter og position

a) størrelsen af leverandøren af 
centrale platformstjenester, herunder 
omsætning og markedskapitalisering, 
aktiviteter og position såvel som 
markedsandelen på det relevante marked

Or. en
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Ændringsforslag 551
Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) størrelsen af leverandøren af 
centrale platformstjenester, herunder 
omsætning og markedskapitalisering, 
aktiviteter og position

a) størrelsen af leverandøren af 
centrale platformstjenester, herunder 
omsætning og markedskapitalisering, 
aktiviteter og position samt retfærdighed 
på markedet

Or. en

Ændringsforslag 552
Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) antallet af erhvervsbrugere, der 
afhænger af den centrale platformstjeneste 
for at nå ud til slutbrugerne, og antallet af 
slutbrugere

b) antallet af erhvervsbrugere, der 
afhænger af den centrale platformstjeneste 
for at nå ud til slutbrugerne, og antallet af 
slutbrugere eller tilgængeligheden af lige 
så effektive måder, som erhvervsbrugerne 
og slutbrugerne kan nå ud til hinanden på

Or. en

Ændringsforslag 553
Deirdre Clune

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) antallet af erhvervsbrugere, der 
afhænger af den centrale platformstjeneste 
for at nå ud til slutbrugerne, og antallet af 
slutbrugere

b) antallet af erhvervsbrugere, der 
afhænger af den centrale platformstjeneste 
for at nå ud til slutbrugerne, og antallet af 
slutbrugere samt tilgængeligheden af 
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alternative måder, som erhvervsbrugerne 
kan nå ud til slutbrugerne på

Or. en

Begrundelse

Ændringerne er nødvendige for at opnå en holistisk tilgang til udpegelsen i henhold til artikel 
15.

Ændringsforslag 554
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) virksomhedens evne til at 
gennemføre konglomeratstrategier, 
navnlig ved hjælp af vertikal integration 
eller dens betydelige tilstedeværelse på 
relaterede markeder

Or. en

Ændringsforslag 555
Deirdre Clune

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fastlåsning af erhvervsbrugere eller 
slutbrugere

e) fastlåsning af erhvervsbrugere eller 
slutbrugere og deres evne til at anvende 
lignende tjenester samtidig

Or. en

Begrundelse

Ændringerne er nødvendige for at opnå en holistisk tilgang til udpegelsen i henhold til artikel 
15.
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Ændringsforslag 556
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Paul Tang, Petra Kammerevert, Maria Grapini, 
Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fastlåsning af erhvervsbrugere eller 
slutbrugere

e) permanent manglende 
valgmuligheder, fastlåsning af 
erhvervsbrugere eller slutbrugere eller 
afhængighed for disses vedkommende

Or. en

Ændringsforslag 557
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) virksomhedens kontrol over 
platformsøkosystemer gennem leveringen 
af forskellige centrale platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 558
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) graden af multihoming blandt 
erhvervsbrugere og aktive slutbrugere
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Or. en

Ændringsforslag 559
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre strukturelle 
markedskarakteristika.

f) andre strukturelle 
markedsrelevante forretnings- eller 
tjenestekarakteristika såsom en 
konglomeratlignende 
virksomhedsstruktur eller vertikal 
integration af den virksomhed, der leverer 
centrale platformstjenester, f.eks. ved at 
tillade krydssubsidiering eller 
kombination af data fra forskellige kilder.

Or. en

Ændringsforslag 560
Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre strukturelle 
markedskarakteristika.

f) andre strukturelle 
markedskarakteristika såsom kontinuerligt 
stigende markedsandele for platformens 
centrale tjenester i en given digital sektor 
over en treårig periode.

Or. en

Begrundelse

Det bør fremgå klart, at en voksende markedsdominans er et kriterium, som Kommissionens 
evaluering vil være baseret på.

Ændringsforslag 561
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Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) anvendelse af dataintelligens til at 
koordinere, organisere og kontrollere hele 
rækken af aktiviteter og involverede 
aktører, ofte beskrevet som digitale 
økosystemer

Or. en

Ændringsforslag 562
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-
Lin Lacapelle
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen foretager sin 
vurdering, tager den hensyn til den 
forventede udvikling i disse elementer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 563
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis udbyderen af en central 
platformstjeneste, der har nået de 
kvantitative tærskler i stk. 2, på en 
væsentlig måde undlader at efterkomme 
de undersøgelsesforanstaltninger, som 

udgår
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Kommissionen har pålagt, og den 
manglende overholdelse varer ved, efter at 
udbyderen er blevet opfordret til at 
overholde bestemmelserne inden for en 
rimelig frist og til at fremsætte 
bemærkninger, har Kommissionen ret til 
at udpege denne udbyder som gatekeeper.

Or. en

Ændringsforslag 564
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis udbyderen af en central 
platformstjeneste, der har nået de 
kvantitative tærskler i stk. 2, på en 
væsentlig måde undlader at efterkomme 
de undersøgelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen har pålagt, og den 
manglende overholdelse varer ved, efter at 
udbyderen er blevet opfordret til at 
overholde bestemmelserne inden for en 
rimelig frist og til at fremsætte 
bemærkninger, har Kommissionen ret til 
at udpege denne udbyder som gatekeeper.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 565
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis udbyderen af en central udgår
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platformstjeneste, der ikke har nået de 
kvantitative tærskler i stk. 2, på en 
væsentlig måde undlader at efterkomme 
de undersøgelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen har pålagt, og den 
manglende overholdelse varer ved, efter at 
udbyderen er blevet opfordret til at 
overholde bestemmelserne inden for en 
rimelig frist og fremsætte bemærkninger, 
har Kommissionen ret til at udpege denne 
udbyder som gatekeeper på grundlag af 
de foreliggende faktiske oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 566
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis udbyderen af en central 
platformstjeneste, der ikke har nået de 
kvantitative tærskler i stk. 2, på en 
væsentlig måde undlader at efterkomme de 
undersøgelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen har pålagt, og den 
manglende overholdelse varer ved, efter at 
udbyderen er blevet opfordret til at 
overholde bestemmelserne inden for en 
rimelig frist og fremsætte bemærkninger, 
har Kommissionen ret til at udpege denne 
udbyder som gatekeeper på grundlag af de 
foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis udbyderen af en central 
platformstjeneste undlader at efterkomme 
de undersøgelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen har pålagt, har 
Kommissionen ret til at udpege denne 
udbyder som gatekeeper på grundlag af de 
foreliggende faktiske oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 567
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis udbyderen af en central 
platformstjeneste, der ikke har nået de 
kvantitative tærskler i stk. 2, på en 
væsentlig måde undlader at efterkomme de 
undersøgelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen har pålagt, og den 
manglende overholdelse varer ved, efter at 
udbyderen er blevet opfordret til at 
overholde bestemmelserne inden for en 
rimelig frist og fremsætte bemærkninger, 
har Kommissionen ret til at udpege denne 
udbyder som gatekeeper på grundlag af de 
foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis udbyderen af en central 
platformstjeneste, der ikke har nået de 
kvantitative tærskler i stk. 2, undlader at 
efterkomme de 
undersøgelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen har pålagt, og den 
manglende overholdelse varer ved, efter at 
udbyderen er blevet opfordret til at 
overholde bestemmelserne inden for en 
rimelig frist og fremsætte bemærkninger, 
har Kommissionen ret til at udpege denne 
udbyder som gatekeeper på grundlag af de 
foreliggende faktiske oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 568
Deirdre Clune

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. For hver gatekeeper, der 
identificeres i henhold til stk. 4 eller 6, 
identificerer Kommissionen den relevante 
virksomhed, som den tilhører, og angiver 
de relevante centrale platformstjenester, 
der leveres inden for samme virksomhed, 
og som hver især fungerer som en vigtig 
platform for erhvervsbrugere med henblik 
på at nå frem til slutbrugere, jf. stk. 1, litra 
b).

7. For hver gatekeeper, der 
identificeres i henhold til stk. 4 eller 6, 
identificerer Kommissionen den relevante 
virksomhed, som den tilhører, og angiver 
de relevante centrale platformstjenester, 
der leveres inden for samme virksomhed, 
og som hver især fungerer som en vigtig 
platform for erhvervsbrugere med henblik 
på at nå frem til slutbrugere, jf. stk. 1, litra 
b).

For hver central platformstjeneste, der 
identificeres, specificerer Kommissionen, 
hvilke af forpligtelserne i artikel 5 og 6 
gatekeeperen skal overholde.

Or. en

Begrundelse

De retlige forpligtelser for de enkelte centrale platformstjenester bør angives klart af hensyn 
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til retssikkerheden.


