
AM\1235836DA.docx PE695.197v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2020/0374(COD)

9.7.2021

ÆNDRINGSFORSLAG
569 - 876
Udkast til betænkning
Andreas Schwab
(PE692.792v01-00)

Åbne og retfærdige markeder i den digitale sektor (retsakt om digitale 
markeder)

Forslag til forordning
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))



PE695.197v01-00 2/171 AM\1235836DA.docx

DA

AM_Com_LegReport



AM\1235836DA.docx 3/171 PE695.197v01-00

DA

Ændringsforslag 569
Alex Agius Saliba, Marc Angel

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, uden unødig 
forsinkelse og senest 60 dage efter 
modtagelse af alle oplysninger, jf. stk. 3, 
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).

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringen er at præcisere og gøre det klart, at listen med relevante centrale 
platformstjenester for hver gatekeeper også fastlægges inden for tidsfristen på 60 dage for 
udpegelse af gatekeepere i henhold til artikel 3, stk. 4.

Ændringsforslag 570
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

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 

7. For hver gatekeeper, der 
identificeres i henhold til stk. 4 eller 6, 
identificerer Kommissionen inden for den 
fastsatte tidsfrist i henhold til stk. 4 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 
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b). erhvervsbrugere og slutbrugere med 
henblik på at nå frem til slutbrugere, jf. stk. 
1, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 571
Evelyne Gebhardt, 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. 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 i henhold til 
stk. 1 eller udpeget i henhold til stk. 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).

Or. en

Ændringsforslag 572
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Karen Melchior

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Ved udpegelse af en gatekeeper 
præciserer Kommissionen, i henhold til 
artikel 7, hvilke forpligtelser der påhviler 
gatekeeperen under hensyntagen til den 
pågældende gatekeepers 
forretningsmodeller.
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Or. en

Ændringsforslag 573
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 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
senest seks måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
snarest muligt og under alle 
omstændigheder højst to måneder efter, at 
en central platformstjeneste er blevet opført 
på listen i henhold til nærværende artikels 
stk. 7. Hvis en gatekeeper ikke overholder 
forpligtelserne inden for disse to måneder, 
finder artikel 25 og 26 anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 574
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 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
senest seks måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
og skal underrette Kommissionen om, 
hvorledes denne opfylder disse 
forpligtelser, snarest muligt og under alle 
omstændigheder højst seks måneder efter, 
at en central platformstjeneste er blevet 
opført på listen i henhold til nærværende 
artikels stk. 7.

Or. en
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Ændringsforslag 575
Deirdre Clune

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
senest seks måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5, 
senest seks måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7. 
Desuden kan Kommissionen vælge at 
pålægge forpligtelser i medfør af artikel 6.

Or. en

Begrundelse

For at sikre overholdelse af forpligtelserne ifølge artikel 6 kan reguleringsdialog i henhold til 
artikel 7 være nødvendigt i bestemte tilfælde

Ændringsforslag 576
Jordi Cañas, Andrus Ansip

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
senest seks måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
og underrette Kommissionen om 
vilkårene for dennes overholdelse, senest 
seks måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

Or. en

Ændringsforslag 577
Alex Agius Saliba, Marc Angel
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
senest seks måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
og underrette Kommissionen om 
vilkårene for dennes overholdelse, senest 
seks måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

Or. en

Begrundelse

The Commission should be able to open compliance proceedings in accordance with Article 
18 within six months of a gatekeeper’s failure to respect the deadline under Article 3(8) to 
comply with its obligations laid down in Articles 5 and 6. At this point, the Commission under 
the current proposal (see Article 7(3)) has the choice to take an Article 7(2) or Article 25 
decision. Whichever route is followed, the Commission should be subject to binding deadlines 
to prevent gatekeepers from delaying compliance. In order to monitor and ensure that 
gatekeepers are complying with the obligations, the Commission should be informed of the 
terms of the gatekeepers ’ compliance.

Ændringsforslag 578
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
senest seks måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
snarest muligt og under alle 
omstændigheder højst to måneder efter, at 
en central platformstjeneste er blevet opført 
på listen i henhold til nærværende artikels 
stk. 7.

Or. en

Ændringsforslag 579
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Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
senest seks måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
snarest muligt og under alle 
omstændigheder højst fire måneder efter, 
at en central platformstjeneste er blevet 
opført på listen i henhold til nærværende 
artikels stk. 7.

Or. en

Ændringsforslag 580
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
senest seks måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
senest tre måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

Or. en

Ændringsforslag 581
Andreas Schieder, Marc Angel, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
senest seks måneder efter, at en central 

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
senest to måneder efter, at en central 
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platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

Or. en

Begrundelse

A shortening of the deadlines is necessary to speed up the designation procedure. The 
Commission proposal already foresees financial p5enalties 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 582
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
senest seks måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
senest to måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

Or. en

Ændringsforslag 583
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Hvis en gatekeeper ikke 
overholder tidsfristen i stk. 8, indleder 
Kommissionen procedurer i medfør af 
artikel 18 snarest muligt og senest to 
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måneder efter denne tidsfrist.

Or. en

Begrundelse

The Commission should be able to open compliance proceedings in accordance with Article 
18 within six months of a gatekeeper’s failure to respect the deadline under Article 3(8) to 
comply with its obligations laid down in Articles 5 and 6. At this point, the Commission under 
the current proposal (see Article 7(3)) has the choice to take an Article 7(2) or Article 25 
decision. Whichever route is followed, the Commission should be subject to binding deadlines 
to prevent gatekeepers from delaying compliance. In order to monitor and ensure that 
gatekeepers are complying with the obligations, the Commission should be informed of the 
terms of the gatekeepers ’ compliance.

Ændringsforslag 584
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 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer 
regelmæssigt og mindst hvert andet år, om 
de udpegede gatekeepere fortsat opfylder 
kravene i artikel 3, stk. 1, eller om nye 
udbydere af centrale platformstjenester 
opfylder disse krav. Ved den regelmæssige 
revision skal det også undersøges, om 
gatekeepernes liste over berørte centrale 
platformstjenester skal justeres.

2. Kommissionen vurderer 
regelmæssigt og mindst hvert andet år, om 
de udpegede gatekeepere fortsat opfylder 
kravene i artikel 3, stk. 1, eller om nye 
udbydere af centrale platformstjenester 
opfylder disse krav. Ved den regelmæssige 
revision skal det også undersøges, om 
gatekeepernes liste over berørte centrale 
platformstjenester skal justeres, og hvis 
erhvervsbrugere, især små og mellemstore 
virksomheder, eller forbrugere er blevet 
påvirket negativt af udpegelsen af en 
central platformstjeneste som gatekeeper.

Or. en

Ændringsforslag 585
Andreas Schieder, Marc Angel, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer 
regelmæssigt og mindst hvert andet år, om 
de udpegede gatekeepere fortsat opfylder 
kravene i artikel 3, stk. 1, eller om nye 
udbydere af centrale platformstjenester 
opfylder disse krav. Ved den regelmæssige 
revision skal det også undersøges, om 
gatekeepernes liste over berørte centrale 
platformstjenester skal justeres.

2. Kommissionen vurderer 
regelmæssigt og mindst hvert andet år, om 
de udpegede gatekeepere fortsat opfylder 
kravene i artikel 3, stk. 1. Desuden 
undersøger Kommissionen regelmæssigt, 
og mindst hver 12. måned, om nye 
udbydere af centrale platformstjenester, 
uanset hvilket land de er etableret i, 
opfylder disse krav. Ved den regelmæssige 
revision skal det også undersøges, om 
gatekeepernes liste over berørte centrale 
platformstjenester skal justeres.

Or. en

Begrundelse

: Kommissionen undersøger mindst hvert andet år, om en udpeget gatekeeper fortsat opfylder 
disse krav. Det bifalder vi, men foreslår, som en yderligere måde, hvorpå nye aktører, uanset 
hvilket land de er etableret i, bør kontrolleres inden for en kortere periode, som sådan højst ét 
år, for at sikre, at deres potentielle indtræden på det europæiske marked ikke pludselig 
fordrejer de lige konkurrencevilkår.

Ændringsforslag 586
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 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer 
regelmæssigt og mindst hvert andet år, om 
de udpegede gatekeepere fortsat opfylder 
kravene i artikel 3, stk. 1, eller om nye 
udbydere af centrale platformstjenester 
opfylder disse krav. Ved den regelmæssige 
revision skal det også undersøges, om 
gatekeepernes liste over berørte centrale 
platformstjenester skal justeres.

2. Kommissionen vurderer 
regelmæssigt og mindst hvert fjerde år, om 
de udpegede gatekeepere i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 6, 
fortsat opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, 
og mindst hvert år, om nye udbydere af 
centrale platformstjenester opfylder disse 
krav. Ved den regelmæssige revision skal 
det også undersøges, om gatekeepernes 
liste over berørte centrale 
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platformstjenester skal justeres. Denne 
vurdering har ingen udsættende virkning 
på forpligtelserne.

Or. en

Ændringsforslag 587
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer 
regelmæssigt og mindst hvert andet år, om 
de udpegede gatekeepere fortsat opfylder 
kravene i artikel 3, stk. 1, eller om nye 
udbydere af centrale platformstjenester 
opfylder disse krav. Ved den regelmæssige 
revision skal det også undersøges, om 
gatekeepernes liste over berørte centrale 
platformstjenester skal justeres.

2. Kommissionen vurderer 
regelmæssigt og mindst hvert andet år, og 
på opfordring baseret på det første afsnit 
om den udpegede gatekeeper, om de 
udpegede gatekeepere fortsat opfylder 
kravene i artikel 3, stk. 1, eller om nye 
udbydere af centrale platformstjenester 
opfylder disse krav. Ved den regelmæssige 
revision skal det også undersøges, om 
gatekeepernes liste over berørte centrale 
platformstjenester skal justeres.

Or. en

Ændringsforslag 588
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer 
regelmæssigt og mindst hvert andet år, om 
de udpegede gatekeepere fortsat opfylder 
kravene i artikel 3, stk. 1, eller om nye 
udbydere af centrale platformstjenester 
opfylder disse krav. Ved den regelmæssige 
revision skal det også undersøges, om 
gatekeepernes liste over berørte centrale 
platformstjenester skal justeres.

2. Kommissionen vurderer 
regelmæssigt og mindst hvert andet år, om 
de udpegede gatekeepere fortsat opfylder 
kravene i artikel 3, stk. 1, eller om nye 
udbydere af centrale platformstjenester 
opfylder disse krav. Ved den regelmæssige 
revision skal det også undersøges, om 
gatekeepernes liste over berørte centrale 
platformstjenester skal justeres, navnlig 
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efter underretning, som fastsat i henhold 
til artikel 3, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 589
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af denne 
gennemgang i henhold til første afsnit 
finder, at de forhold, som lå til grund for 
udpegelsen af udbydere af centrale 
platformstjenester som gatekeepere, har 
ændret sig, vedtager den en tilsvarende 
afgørelse.

Hvis Kommissionen på grundlag af denne 
gennemgang i henhold til første afsnit 
finder, at de forhold, som lå til grund for 
udpegelsen af udbydere af centrale 
platformstjenester som gatekeepere, har 
ændret sig, vedtager den en tilsvarende 
afgørelse, som skal offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 590
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen offentliggør og 
ajourfører løbende listen over gatekeepere 
og listen over de centrale 
platformstjenester, for hvilke de løbende 
skal opfylde forpligtelserne i artikel 5 og 6.

3. Kommissionen offentliggør og 
ajourfører løbende listen over gatekeepere 
og listen over de centrale 
platformstjenester, for hvilke de løbende 
skal opfylde forpligtelserne i artikel 5 og 6. 
Med henblik herpå bør Kommissionen 
offentliggøre en årlig rapport med 
resultaterne af sine 
overvågningsaktiviteter og undersøgelser, 
som skal forelægges og drøftes med 
Europa-Parlamentet og EU's 
medlemsstater.

Or. en
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Begrundelse

Gennemsigtighed er nøglen. Resultaterne, oplysningerne og afgørelserne fra Europa-
Parlamentet skal forelægges og drøftes med Europa-Parlamentet og de 27 medlemsstater med 
henblik på at anerkende og tage højde for medlemsstaternes nationale, regionale og lokale 
krav.

Ændringsforslag 591
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, Biljana 
Borzan

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen offentliggør og 
ajourfører løbende listen over gatekeepere 
og listen over de centrale 
platformstjenester, for hvilke de løbende 
skal opfylde forpligtelserne i artikel 5 og 6.

3. Kommissionen offentliggør og 
ajourfører løbende listen over gatekeepere 
og listen over de centrale 
platformstjenester, for hvilke de løbende 
skal opfylde forpligtelserne i artikel 5 og 6. 
Kommissionen offentliggør en årlig 
rapport med resultaterne af sine 
overvågningsaktiviteter og forelægger den 
for Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 592
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Kapitel III – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

III Gatekeeperes praksis, der 
begrænser den frie markedsadgang eller 
er urimelig

III Fri markedsadgang og 
begrænsning af visse former for urimelig 
praksis fra gatekeeperenes side

Or. fr
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Ændringsforslag 593
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver af sine centrale platformstjenester, 
der er identificeret i henhold til artikel 3, 
stk. 7, skal en gatekeeper:

For hver af sine centrale platformstjenester 
og accessoriske tjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, stk. 7, 
henholdsvis artikel 2, stk. 14, skal en 
gatekeeper:

Or. en

Ændringsforslag 594
Vlad-Marius Botoş

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver af sine centrale platformstjenester, 
der er identificeret i henhold til artikel 3, 
stk. 7, skal en gatekeeper:

For hver af sine centrale platformstjenester 
og accessoriske tjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, stk. 7, 
henholdsvis artikel 2, stk. 14, skal en 
gatekeeper:

Or. en

Ændringsforslag 595
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-
Lin Lacapelle
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver af sine centrale platformstjenester, 
der er identificeret i henhold til artikel 3, 

For hver af sine centrale platformstjenester 
og accessoriske tjenester, der er 
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stk. 7, skal en gatekeeper: identificeret i henhold til artikel 3, stk. 7, 
henholdsvis artikel 2, stk. 1 og 14, skal en 
gatekeeper:

Or. en

Ændringsforslag 596
Deirdre Clune

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med 
personoplysninger fra tredjepartstjenester, 
og fra at tilmelde slutbrugeren andre 
tjenester hos gatekeeperen for at 
kombinere personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne forpligtelse vil formentlig få indvirkning på de forskellige forretningsmodeller, som 
anvendes af mange gatekeepere, på forskellige måder. I visse tilfælde kan overholdelse af 
denne forpligtelse kræve præcisering for at fremme overholdelse. Desuden vil den muligvis 
ikke være i fuld overensstemmelse med GDPR, og derfor bør den flyttes til artikel 6.

Ændringsforslag 597
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra at kombinere a) afholde sig fra at kombinere 
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personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679

personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679, og 
såfremt resulterende oplysninger stilles til 
rådighed af gatekeeperen for tredjeparter, 
der udbyder konkurrerende 
reklametjenester, og gatekeeperens egen 
centrale platformstjeneste ikke vil få en 
oplysningsfordel som et resultat heraf

Or. en

Ændringsforslag 598
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, uden at dette berører 
videregivelse af oplysninger til 
tredjeparter, der er blevet pålagt af en 
eller flere erhvervsbrugere at stille 
uafhængige målgruppemålinger til 
rådighed med henblik på at sikre 
gennemsigtighed i markedsandele og at 
opretholde generelle og/eller offentlige 
interesser, der har fortrinsret, og i 
overensstemmelse med de særlige regler 
og fritagelser, der er gældende til disse 



PE695.197v01-00 18/171 AM\1235836DA.docx

DA

formål

Or. en

Begrundelse

Gatekeeperplatforme opnår deres markedsindflydelse ved at samkøre udleverede 
personoplysninger fra brugere, der er tvunget til at bruge (eller vant til at bruge) tjenester i 
en platforms økosystem. For at begrænse deres markedsindflydelse skal platforme helt 
afholde sig fra at samkøre oplysninger.

Ændringsforslag 599
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679

a) afholde sig fra at kombinere 
og/eller anvende personoplysninger fra 
disse centrale platformstjenester sammen 
med personoplysninger fra andre tjenester, 
der tilbydes af gatekeeperen, eller med 
personoplysninger fra tredjepartstjenester, 
og fra at tilmelde slutbrugeren andre 
tjenester hos gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679.Det 
specifikke valg må ikke undergrave eller 
forringe forbrugeres selvstændighed, 
beslutningstagning eller frie valg via 
opbygningen, funktionen eller 
driftsmåden af deres onlinegrænseflade 
eller en del heraf

Or. en

Ændringsforslag 600
Clara Ponsatí Obiols

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679; et 
sådant valg skal omfatte tilbuddet om et 
mindre personliggjort alternativ og skal 
forelægges slutbrugeren proaktivt på en 
udtrykkelig, klar og ligetil måde

Or. en

Ændringsforslag 601
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Petra 
Kammerevert, Maria Grapini, Marc Angel, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, 
Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679

a) ikke kombinere personoplysninger 
fra disse centrale platformstjenester med 
personoplysninger fra den samme centrale 
platformstjeneste og andre tjenester, der 
tilbydes af gatekeeperen, eller med 
personoplysninger fra tredjepartstjenester, 
og ikke tilmelde slutbrugeren andre 
tjenester hos gatekeeperen

Or. en
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Begrundelse

Formålet med denne ændring er at hindre forretningsmodeller, der er baseret på indsamling 
af brugeres personoplysninger, i lyset af at designet ofte gør det svært, hvis ikke umuligt, at 
afvise samtykke.

Ændringsforslag 602
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 603
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
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personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679

personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 604
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 605
Andrey Kovatchev

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
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gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679

gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 606
Alexandra Geese, Philippe Lamberts, Rasmus Andresen, Sven Giegold, Kim Van 
Sparrentak, David Cormand

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) afholde sig fra at levere og vise 
annoncer, der målrettes eller 
mikromålrettes personer eller 
personsegmenter baseret på deres adfærd, 
sporing af deres aktiviteter eller 
profilering, som omhandlet i artikel 4, stk. 
4, i forordning (EU) nr. 2016/679

Or. en

Begrundelse

In line with the IMCO INL (P9_TA(2020)0272), paragraph 33 and JURI INL 
(P9_TA(2020)0273) paragraph 17. The IMCO study published in June 2021 on online 
advertising has found that current targeted advertising practices are highly problematic. In 
addition, it found that “as harmful practices continue to evolve, they may work to impede 
some of the growth potential of the digital economy”. The control of large amounts of data is 
a huge competitive advantage in a data-based economy. Targeted advertisement is a highly 
concentrated market and the advertising system based on real-time-bidding (‘RTB’) leads to 
an exponential increase of user data controlled by certain gatekeepers. This goes far beyond 
normal network effects and distorts all markets for which data or sophisticated digital tools 
are relevant. Traditional media services and other market participants report shrinking 
advertising revenue. Advertisers are facing challenges regarding transparency of the value 
chain, the effectiveness of their advertising spending and compliance with their advertising 
guidelines. SMEs are particularly vulnerable because they can’t rely on fraud detection 
services. Fraudulent advertising practices are increasingly used in an anti-competitive way, 
such as fake clicks on competitors’ ads, impacting daily ad auction budgets, thereby capping 
the competitor’s potential market reach and brand awareness. Considering also the harmful 
societal impact of targeted advertising such as promoting the spread of disinformation and 
polarizing content it should be phased out in favour of contextual advertising models.
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Ændringsforslag 607
Virginie Joron, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin 
Lacapelle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Enhver multinational gatekeeper, 
der ønsker at opretholde sine aktiviteter 
på det indre marked, skal etablere sig i 
Den Europæiske Union og skabe lokale 
job.

Or. fr

Ændringsforslag 608
Virginie Joron, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin 
Lacapelle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) En sådan jobskabelse indgår i de 
kompetente nationale myndigheders og 
Kommissionens overvejelser om, hvorvidt 
gatekeeperen har opfyldt sine 
forpligtelser.

Or. fr

Ændringsforslag 609
Alexandra Geese, Philippe Lamberts, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Kim Van 
Sparrentak, David Cormand

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ab) afholde sig fra at samkøre 
personoplysninger til annonceringsformål 
eller forudsigelse af adfærd

Or. en

Begrundelse

In line with the IMCO INL (P9_TA(2020)0272), paragraph 33 and JURI INL 
(P9_TA(2020)0273) paragraph 17. The IMCO study published in June 2021 on online 
advertising has found that current targeted advertising practices are highly problematic. In 
addition, it found that “as harmful practices continue to evolve, they may work to impede 
some of the growth potential of the digital economy”. The control of large amounts of data is 
a huge competitive advantage in a data-based economy. Targeted advertisement is a highly 
concentrated market and the advertising system based on real-time-bidding (‘RTB’) leads to 
an exponential increase of user data controlled by certain gatekeepers. This goes far beyond 
normal network effects and distorts all markets for which data or sophisticated digital tools 
are relevant. Traditional media services and other market participants report shrinking 
advertising revenue. Advertisers are facing challenges regarding transparency of the value 
chain, the effectiveness of their advertising spending and compliance with their advertising 
guidelines. SMEs are particularly vulnerable because they can’t rely on fraud detection 
services. Fraudulent advertising practices are increasingly used in an anti-competitive way, 
such as fake clicks on competitors’ ads, impacting daily ad auction budgets, thereby capping 
the competitor’s potential market reach and brand awareness. Considering also the harmful 
societal impact of targeted advertising such as promoting the spread of disinformation and 
polarizing content it should be phased out in favour of contextual advertising models.

Ændringsforslag 610
Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er 
forskellige fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

b) undlade at anvende kontraktlige 
forpligtelser, der forhindrer 
erhvervsbrugere og leverandører i at 
tilbyde de samme produkter eller tjenester 
eller de direkte online salgskanaler, de 
ejer, til priser eller betingelser, der er 
mere favorable, end der tilbydes af 
gatekeeperens onlineformidlingstjenester, 
og i at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester direkte, uden at gå gennem 
onlineformidlingstjenester, til mere 
favorable priser eller betingelser end dem, 
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der tilbydes af gatekeeperens 
onlineformidlingstjenester eller 
tredjeparter

Or. en

Ændringsforslag 611
Alex Agius Saliba, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere til priser eller på 
betingelser, der er forskellige fra dem, der 
tilbydes gennem gatekeepernes 
onlineformidlingstjenester gennem andre 
online tjenester eller direkte salgskanaler 
med respekt for erhvervsbrugernes frie ret 
til at varetage og differentiere de 
produkter, de tilbyder

Or. en

Begrundelse

The current draft of this article requires gatekeepers to allow business users to offer the same 
products or services to end users through third party online intermediation services at prices 
or conditions that are different from those offered through the online intermediation services 
of the gatekeeper. In other words, this Article prohibits some types of parity or so-called most 
favoured nation (MFN) clauses. It does not require gatekeepers to allow business users to 
offer different prices or conditions when the business user itself directly sells the product or 
service online. This can reduce consumer choice or increase prices and should therefore also 
be covered by Article 5 (b).

Ændringsforslag 612
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere på alle måder, 
herunder gennem tredjeparters 
onlineformidlingstjenester og gennem 
erhvervsbrugernes egne direkte online 
salgskanaler, til priser eller på betingelser, 
der er forskellige fra dem, der tilbydes 
gennem gatekeepernes 
onlineformidlingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 613
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester og 
gennem erhvervsbrugerens egne direkte 
online salgskanaler til priser eller på 
betingelser, der er forskellige fra dem, der 
tilbydes gennem gatekeepernes 
onlineformidlingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 614
Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
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tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester og 
gennem erhvervsbrugernes egne direkte 
online salgskanaler til priser eller på 
betingelser, der er forskellige fra dem, der 
tilbydes gennem gatekeepernes 
onlineformidlingstjenester

Or. en

Begrundelse

Online gatekeepere bør forhindres i at pålægge erhvervsbrugere såvel snævre som bredt 
formulerede mestbegunstigelsesklausuler.

Ændringsforslag 615
Liesje Schreinemacher, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester 
eller en erhvervsbrugers direkte 
erhvervskanal til priser eller på 
betingelser, der er forskellige fra dem, der 
tilbydes gennem gatekeepernes 
onlineformidlingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 616
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give erhvervsbrugere mulighed for b) give erhvervsbrugere mulighed for 
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at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester 
eller gennem direkte erhvervskanaler til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 617
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 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester 
eller deres egne online tjenester til priser 
eller på betingelser, der er forskellige fra 
dem, der tilbydes gennem gatekeepernes 
onlineformidlingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 618
Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
selv at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere eller gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
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gatekeepernes onlineformidlingstjenester gatekeepernes onlineformidlingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 619
Leszek Miller, Monika Beňová

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
selv at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere eller gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse giver erhvervsbrugere ret til altid tilbyde dens egne produkter eller 
tjenester via tredjeparters formidlingstjenester på andre betingelser. Dog skal 
erhvervsbrugere også kunne tilbyde produktet eller tjenesten til at andre priser og på andre 
betingelser på deres eget websted. Det er ikke tilstrækkeligt at begrænse "tredjeparters 
onlineformidlingstjenester". Derfor præciserer ændringen dette aspekt.

Ændringsforslag 620
Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
selv at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere eller gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester
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Or. en

Ændringsforslag 621
Clara Ponsatí Obiols

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere direkte eller 
gennem tredjeparters 
onlineformidlingstjenester til priser eller på 
betingelser, der er forskellige fra dem, der 
tilbydes gennem gatekeepernes 
onlineformidlingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 622
Adam Bielan, Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) give erhvervsbrugere mulighed for 
at fremsætte tilbud til slutbrugere, de har 
fået via den centrale platformstjeneste, og 
indgå kontrakter med disse slutbrugere, 
uanset om de til dette formål anvender 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
eller ej, og give slutbrugerne mulighed for 
via gatekeeperens centrale 
platformstjenester at få adgang til og 
anvende indhold, abonnementer, funktioner 
eller andre elementer ved hjælp af en 
erhvervsbrugers softwareapplikation i 
tilfælde, hvorslutbrugeren har erhvervet 
disse elementer fra den relevante 
erhvervsbruger uden brug af gatekeeperens 
centrale platformstjenester

c) give slutbrugerne mulighed for via 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
at få adgang til og anvende indhold, 
abonnementer, funktioner eller andre 
elementer ved hjælp af en erhvervsbrugers 
softwareapplikation i tilfælde, hvor 
slutbrugeren har erhvervet disse elementer 
fra den relevante erhvervsbruger uden brug 
af gatekeeperens centrale 
platformstjenester
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Or. en

Ændringsforslag 623
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 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) give erhvervsbrugere mulighed for 
at fremsætte tilbud til slutbrugere, de har 
fået via den centrale platformstjeneste, og 
indgå kontrakter med disse slutbrugere, 
uanset om de til dette formål anvender 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
eller ej, og give slutbrugerne mulighed for 
via gatekeeperens centrale 
platformstjenester at få adgang til og 
anvende indhold, abonnementer, funktioner 
eller andre elementer ved hjælp af en 
erhvervsbrugers softwareapplikation i 
tilfælde, hvorslutbrugeren har erhvervet 
disse elementer fra den relevante 
erhvervsbruger uden brug af gatekeeperens 
centrale platformstjenester

c) give erhvervsbrugere mulighed for 
at fremsætte tilbud til eller kommunikere 
med slutbrugere, de har fået via den 
centrale platformstjeneste, inden for eller 
uden for den centrale platformstjeneste, og 
indgå kontrakter med disse slutbrugere, 
uanset om de til dette formål anvender 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
eller ej, og give slutbrugerne mulighed for 
via gatekeeperens centrale 
platformstjenester at få adgang til og 
anvende indhold, abonnementer, funktioner 
eller andre elementer ved hjælp af en 
erhvervsbrugers softwareapplikation i 
tilfælde, hvor slutbrugeren har erhvervet 
disse elementer fra den relevante 
erhvervsbruger uden brug af gatekeeperens 
centrale platformstjenester, medmindre 
gatekeeperen kan godtgøre, at en sådan 
adgang omgår 
sikkerhedsforanstaltningerne for 
gatekeeperens centrale platformstjeneste

Or. en

Ændringsforslag 624
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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c) give erhvervsbrugere mulighed for 
at fremsætte tilbud til slutbrugere, de har 
fået via den centrale platformstjeneste, og 
indgå kontrakter med disse slutbrugere, 
uanset om de til dette formål anvender 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
eller ej, og give slutbrugerne mulighed for 
via gatekeeperens centrale 
platformstjenester at få adgang til og 
anvende indhold, abonnementer, funktioner 
eller andre elementer ved hjælp af en 
erhvervsbrugers softwareapplikation i 
tilfælde, hvorslutbrugeren har erhvervet 
disse elementer fra den relevante 
erhvervsbruger uden brug af gatekeeperens 
centrale platformstjenester

c) give erhvervsbrugere mulighed for 
at fremsætte tilbud eller på anden vis 
kommunikere med slutbrugere inden for 
eller uden for den centrale 
platformstjeneste, og indgå kontrakter med 
disse slutbrugere eller modtage betalinger 
for leverede tjenester, uanset om de til 
dette formål anvender gatekeeperens 
centrale platformstjenester eller ej, og give 
slutbrugerne mulighed for via 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
at få adgang til og anvende indhold, 
abonnementer, funktioner eller andre 
elementer ved hjælp af en erhvervsbrugers 
softwareapplikation i tilfælde, hvor 
slutbrugeren har erhvervet disse elementer 
fra den relevante erhvervsbruger uden brug 
af gatekeeperens centrale 
platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 625
Antonius Manders

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) give erhvervsbrugere mulighed for 
at fremsætte tilbud til slutbrugere, de har 
fået via den centrale platformstjeneste, og 
indgå kontrakter med disse slutbrugere, 
uanset om de til dette formål anvender 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
eller ej, og give slutbrugerne mulighed for 
via gatekeeperens centrale 
platformstjenester at få adgang til og 
anvende indhold, abonnementer, funktioner 
eller andre elementer ved hjælp af en 
erhvervsbrugers softwareapplikation i 
tilfælde, hvor slutbrugeren har erhvervet 
disse elementer fra den relevante 
erhvervsbruger uden brug af gatekeeperens 
centrale platformstjenester

c) give erhvervsbrugere mulighed for 
at fremsætte tilbud inden for den centrale 
platformstjeneste til slutbrugere, de har 
fået via den centrale platformstjeneste eller 
gennem andre kanaler, og indgå 
kontrakter med disse slutbrugere, uanset 
om de til dette formål anvender 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
eller ej, og give slutbrugerne mulighed for 
via gatekeeperens centrale 
platformstjenester at få adgang til og 
anvende indhold, abonnementer, funktioner 
eller andre elementer ved hjælp af en 
erhvervsbrugers softwareapplikation i 
tilfælde, hvor slutbrugeren har erhvervet 
disse elementer fra den relevante 
erhvervsbruger uden brug af gatekeeperens 
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centrale platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 626
Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) give erhvervsbrugere mulighed for 
at fremsætte tilbud til slutbrugere, de har 
fået via den centrale platformstjeneste, og 
indgå kontrakter med disse slutbrugere, 
uanset om de til dette formål anvender 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
eller ej, og give slutbrugerne mulighed for 
via gatekeeperens centrale 
platformstjenester at få adgang til og 
anvende indhold, abonnementer, funktioner 
eller andre elementer ved hjælp af en 
erhvervsbrugers softwareapplikation i 
tilfælde, hvorslutbrugeren har erhvervet 
disse elementer fra den relevante 
erhvervsbruger uden brug af gatekeeperens 
centrale platformstjenester

c) give erhvervsbrugere mulighed for 
at kommunikere frit med slutbrugere, de 
har fået via den centrale platformstjeneste, 
for at fremsætte tilbud til disse 
slutbrugere og indgå kontrakter med disse 
slutbrugere, uanset om de til dette formål 
anvender gatekeeperens centrale 
platformstjenester eller ej, og give 
slutbrugerne mulighed for via 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
at få adgang til og anvende indhold, 
abonnementer, funktioner eller andre 
elementer ved hjælp af en erhvervsbrugers 
softwareapplikation i tilfælde, hvor 
slutbrugeren har erhvervet disse elementer 
fra den relevante erhvervsbruger uden brug 
af gatekeeperens centrale 
platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 627
Arba Kokalari

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) give erhvervsbrugere mulighed for 
at fremsætte tilbud til slutbrugere, de har 
fået via den centrale platformstjeneste, og 
indgå kontrakter med disse slutbrugere, 

c) give erhvervsbrugere mulighed for 
at fremsætte tilbud eller på anden vis 
kommunikere med slutbrugere inden for 
eller uden for den centrale 
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uanset om de til dette formål anvender 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
eller ej, og give slutbrugerne mulighed for 
via gatekeeperens centrale 
platformstjenester at få adgang til og 
anvende indhold, abonnementer, funktioner 
eller andre elementer ved hjælp af en 
erhvervsbrugers softwareapplikation i 
tilfælde, hvorslutbrugeren har erhvervet 
disse elementer fra den relevante 
erhvervsbruger uden brug af gatekeeperens 
centrale platformstjenester

platformstjeneste, og indgå kontrakter med 
disse slutbrugere, uanset om de til dette 
formål anvender gatekeeperens centrale 
platformstjenester eller ej, og give 
slutbrugerne mulighed for via 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
at få adgang til og anvende indhold, 
abonnementer, funktioner eller andre 
elementer ved hjælp af en erhvervsbrugers 
softwareapplikation i tilfælde, hvor 
slutbrugeren har erhvervet disse elementer 
fra den relevante erhvervsbruger uden brug 
af gatekeeperens centrale 
platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 628
Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) give erhvervsbrugere mulighed for 
at fremsætte tilbud til slutbrugere, de har 
fået via den centrale platformstjeneste, og 
indgå kontrakter med disse slutbrugere, 
uanset om de til dette formål anvender 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
eller ej, og give slutbrugerne mulighed for 
via gatekeeperens centrale 
platformstjenester at få adgang til og 
anvende indhold, abonnementer, funktioner 
eller andre elementer ved hjælp af en 
erhvervsbrugers softwareapplikation i 
tilfælde, hvorslutbrugeren har erhvervet 
disse elementer fra den relevante 
erhvervsbruger uden brug af gatekeeperens 
centrale platformstjenester

c) give erhvervsbrugere mulighed for 
at fremsætte tilbud til eller for at 
kommunikere med slutbrugere inden for 
eller uden for den centrale 
platformstjeneste, og indgå kontrakter med 
disse slutbrugere, uanset om de til dette 
formål anvender gatekeeperens tjenester 
eller ej, og give slutbrugerne mulighed for 
via gatekeeperens centrale 
platformstjenester at få adgang til og 
anvende indhold, abonnementer, funktioner 
eller andre elementer ved hjælp af en 
erhvervsbrugers softwareapplikation i 
tilfælde, hvor slutbrugeren har erhvervet 
disse elementer fra den relevante 
erhvervsbruger uden brug af gatekeeperens 
centrale platformstjenester

Or. en
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Begrundelse

Certain gatekeepers prohibit their business users from sending promotions or other 
communications, or from concluding contracts with their own customers by offering them a 
choice of payment methods. Such practice limits arbitrarily the communications between 
business users and the end-users of these businesses. There is no justification for having that 
relationship brokered by the gatekeeper, or to otherwise permit the gatekeeper to limit that 
relationship. Article 5(c) addresses this situation. However, limiting 5(c) to “promote offers” 
is too narrow to address the range of potential communications between a business user and 
its customers. Article 5(c) should therefore be extended to “communications” with end users 
(including promoting offers).

Ændringsforslag 629
Brando Benifei, Alex Agius Saliba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) afholde sig fra at behandle 
rangordning af tjenester og produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, 
og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning

Or. en

Ændringsforslag 630
Pablo Arias Echeverría, Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) give slutbrugerne med pålidelige 
oplysninger ved at stille rammer til 
rådighed for erhvervsbrugere til 
tilbudsfremsættelse og indhold, der 
fremmer visning af korrekte, tydelige, 
fyldestgørende og nemt sammenlignelige 
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tilbudsoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 631
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) give slutbrugerne med pålidelige 
oplysninger ved at stille rammer til 
rådighed for erhvervsbrugere til 
tilbudsfremsættelse og indhold, der 
fremmer visning af korrekte, tydelige, 
fyldestgørende og nemt sammenlignelige 
tilbudsoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 632
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) give slutbrugerne med pålidelige 
oplysninger ved at stille rammer til 
rådighed for erhvervsbrugere til 
tilbudsfremsættelse og indhold, der 
fremmer visning af korrekte, tydelige, 
fyldestgørende og nemt sammenlignelige 
tilbudsoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 633
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at forhindre eller 
begrænse erhvervsbrugere i at tage 
spørgsmål op over for en hvilken som helst 
relevant offentlig myndighed vedrørende 
enhver praksis hos gatekeepere

d) afholde sig direkte eller indirekte 
fra at forhindre eller begrænse 
erhvervsbrugere eller leverandører til 
gatekeeperens accessoriske tjeneste i at 
tage spørgsmål op over for en hvilken som 
helst relevant offentlig myndighed eller 
national domstol vedrørende enhver 
praksis hos gatekeepere

Or. en

Ændringsforslag 634
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at forhindre eller 
begrænse erhvervsbrugere i at tage 
spørgsmål op over for en hvilken som helst 
relevant offentlig myndighed vedrørende 
enhver praksis hos gatekeepere

d) afholde sig fra at kortlægge, 
forhindre eller begrænse erhvervsbrugeres, 
slutbrugeres eller whistlebloweres 
mulighed for at tage spørgsmål op over for 
en hvilken som helst relevant offentlig 
myndighed vedrørende enhver praksis hos 
gatekeepere

Or. fr

Ændringsforslag 635
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at forhindre eller 
begrænse erhvervsbrugere i at tage 

d) afholde sig fra at forhindre eller 
begrænse erhvervsbrugere eller 
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spørgsmål op over for en hvilken som helst 
relevant offentlig myndighed vedrørende 
enhver praksis hos gatekeepere

slutbrugere i at tage spørgsmål op over for 
en hvilken som helst relevant offentlig 
myndighed eller for en national retslig 
myndighed vedrørende enhver praksis hos 
gatekeepere

Or. en

Ændringsforslag 636
Leszek Miller, Marc Angel, Monika Beňová

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at forhindre eller 
begrænse erhvervsbrugere i at tage 
spørgsmål op over for en hvilken som helst 
relevant offentlig myndighed vedrørende 
enhver praksis hos gatekeepere

d) afholde sig fra direkte eller 
indirekte at forhindre eller begrænse 
erhvervsbrugere i at tage spørgsmål op 
over for en hvilken som helst relevant 
offentlig myndighed eller national domstol 
vedrørende enhver praksis hos gatekeepere

Or. en

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt for erhvervsbrugere at kunne rejse sager ved relevante offentlige 
myndigheder. Erhvervsbrugere skal også kunne henvise gatekeeperes praksis til domstolene. 
Desuden skal der tages højde for særlige ophævelsesklausuler.

Ændringsforslag 637
Vlad-Marius Botoş

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at forhindre eller 
begrænse erhvervsbrugere i at tage 
spørgsmål op over for en hvilken som helst 
relevant offentlig myndighed vedrørende 
enhver praksis hos gatekeepere

d) afholde sig fra direkte eller 
indirekte at forhindre eller begrænse 
erhvervsbrugere i at tage spørgsmål op 
over for en hvilken som helst relevant 
offentlig myndighed eller national domstol 
vedrørende enhver praksis hos gatekeepere
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Or. en

Ændringsforslag 638
Clara Ponsatí Obiols

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at forhindre eller 
begrænse erhvervsbrugere i at tage 
spørgsmål op over for en hvilken som helst 
relevant offentlig myndighed vedrørende 
enhver praksis hos gatekeepere

d) afholde sig fra at forhindre eller 
begrænse erhvervsbrugere eller 
slutbrugere i at tage spørgsmål op over for 
en hvilken som helst relevant offentlig 
myndighed vedrørende enhver praksis hos 
gatekeepere

Or. en

Ændringsforslag 639
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at forhindre eller 
begrænse erhvervsbrugere i at tage 
spørgsmål op over for en hvilken som helst 
relevant offentlig myndighed vedrørende 
enhver praksis hos gatekeepere

d) afholde sig fra at forhindre eller 
begrænse erhvervsbrugere eller 
slutbrugere i at tage spørgsmål op over for 
en hvilken som helst relevant offentlig 
myndighed vedrørende enhver praksis hos 
gatekeepere

Or. en

Ændringsforslag 640
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, Biljana Borzan

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at forhindre eller 
begrænse erhvervsbrugere i at tage 
spørgsmål op over for en hvilken som helst 
relevant offentlig myndighed vedrørende 
enhver praksis hos gatekeepere

d) hverken forhindre eller begrænse 
erhvervsbrugere eller slutbrugere i at tage 
spørgsmål op over for en hvilken som helst 
relevant offentlig myndighed vedrørende 
enhver praksis hos gatekeepere

Or. en

Ændringsforslag 641
Vlad-Marius Botoş

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
eller anden accessorisk tjeneste hos 
gatekeeperen selv eller tredjeparter, der 
tilhører samme virksomhed i forbindelse 
med tjenester, der udbydes af 
erhvervsbrugere, som anvender den 
pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 642
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
eller en specifik betalingstjeneste (Visa, 
Mastercard, gatekeeperens 
betalingstjeneste mv.) hos gatekeeperen i 
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centrale platformstjenester forbindelse med tjenester, der udbydes af 
erhvervsbrugere, som anvender den 
pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester

Or. fr

Ændringsforslag 643
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
eller andre accessoriske tjenester hos 
gatekeeperen selv eller tredjeparter, der 
tilhører samme virksomhed, i forbindelse 
med tjenester, der udbydes af 
erhvervsbrugere, som anvender den 
pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 644
Maria Grapini, Marc Angel, Paul Tang

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
eller anden accessorisk tjeneste hos 
gatekeeperen selv eller tredjeparter, der 
tilhører samme virksomhed, i forbindelse 
med tjenester, der udbydes af 
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erhvervsbrugere, som anvender den 
pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen til at afholde sig fra at kræve, at erhvervsbrugere anvender eller tilbyder 
identifikationstjenester hos gatekeeperen i forbindelse med tjenester, der tilbydes slutbrugere, 
bør udstrækkes til at omfatte alle accessoriske tjenester, der tilbydes af gatekeeperen, 
herunder tjenester, der tilbydes af tredjeparter, som tilhører samme virksomhed.

Ændringsforslag 645
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
eller anden accessorisk tjeneste hos 
gatekeeperen selv eller tredjeparter, der 
tilhører samme virksomhed i forbindelse 
med tjenester, der udbydes af 
erhvervsbrugere, som anvender den 
pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 646
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere og leverandører anvender, 
tilbyder eller interagerer med en 
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hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

identifikationstjeneste hos gatekeeperen i 
forbindelse med tjenester, der udbydes af 
erhvervsbrugere, som anvender den 
pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester eller andre af dennes 
tjenester

Or. en

Ændringsforslag 647
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
anvender, tilbyder eller interagerer med en 
identifikationstjeneste hos gatekeeperen i 
forbindelse med tjenester, der udbydes af 
erhvervsbrugere, som anvender den 
pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 648
Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

e) ikke kræve, at erhvervsbrugere eller 
slutbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med identifikations- eller 
betalingstjenester hos gatekeeperen i 
forbindelse med tjenester, der udbydes af 
erhvervsbrugere, som anvender den 
pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester
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Or. en

Ændringsforslag 649
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med accessoriske tjenester hos 
gatekeeperen i forbindelse med tjenester, 
der udbydes af erhvervsbrugere, som 
anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 650
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
anvender, tilbyder eller interagerer med 
tjenester hos gatekeeperen i forbindelse 
med tjenester, der udbydes af 
erhvervsbrugere, som anvender den 
pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 651
Evelyne Gebhardt, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, 
Paul Tang, Petra Kammerevert, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, 
Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

e) ikke kræve, at erhvervsbrugere eller 
slutbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med accessoriske tjenester hos 
gatekeeperen i forbindelse med tjenester, 
der udbydes af erhvervsbrugere, som 
anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 652
Leszek Miller, Monika Beňová

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med accessoriske tjenester hos 
gatekeeperen i forbindelse med tjenester, 
der udbydes af erhvervsbrugere, som 
anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

Or. en

Begrundelse

Art. 5.1 e) constitutes a ban of a particular type of a tying, namely the tying of the 
intermediation service to the use of an identification service provided by the intermediary. 
While such prohibition makes sense, point e) is far too narrow and as such implies that any 
other form of tying by a gatekeeper is permissible. There is no reason why the tying of an 
intermediation service to an identification service shall be prohibited but the tying to another 
service of the gatekeeper shall be allowed. The negative effects are the same. It is necessary 
to transform lit. e) into a general ban of a tying of ancillary services to the intermediation 
service.
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Ændringsforslag 653
Clara Ponsatí Obiols

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en accessorisk tjeneste hos 
gatekeeperen i forbindelse med tjenester, 
der udbydes af erhvervsbrugere, som 
anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 654
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en accessorisk tjeneste hos 
gatekeeperen i forbindelse med tjenester, 
der udbydes af erhvervsbrugere, som 
anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 655
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at e) afholde sig fra at kræve, at 
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erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en accessorisk tjeneste hos 
gatekeeperen i forbindelse med tjenester, 
der udbydes af erhvervsbrugere, som 
anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 656
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, eller 
som har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, 
litra b), som en betingelse for at få adgang 
til, tilmelde sig eller registrere sig i en af 
deres centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til nævnte artikel

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere for at 
gøre brug af eller give adgang til en af 
dens centrale platformstjenester skal 
acceptere supplerende betingelser eller 
tjenester, der på grund af deres art eller 
kommercielle brug ikke har nogen 
relation til og ikke er nødvendige for 
leveringen af den relevante centrale 
platformstjeneste til dens brugere, navnlig 
at abonnere på eller lade sig registrere hos 
andre centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, eller 
som har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, 
litra b), som en betingelse for at få adgang 
til, tilmelde sig eller registrere sig i en af 
deres centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til nævnte artikel

Or. en

Ændringsforslag 657
Vlad-Marius Botoş

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, eller 
som har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, 
litra b), som en betingelse for at få adgang 
til, tilmelde sig eller registrere sig i en af 
deres centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til nævnte artikel

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere bruger, 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, eller 
som har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, 
litra b), eller andre tjenester, der udbydes 
af gatekeeperen, som en betingelse for at 
få adgang til, tilmelde sig eller registrere 
sig i en af deres centrale platformstjenester, 
der er identificeret i henhold til nævnte 
artikel, eller i andre tjenester, der udbydes 
af gatekeeperen

Or. en

Ændringsforslag 658
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, eller 
som har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, 
litra b), som en betingelse for at få adgang 
til, tilmelde sig eller registrere sig i en af 
deres centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til nævnte artikel

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere bruger 
andre af gatekeeperens produkter eller 
tjenester som en betingelse for at bruge en 
af deres centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til denne artikel

Or. en

Ændringsforslag 659
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, eller 
som har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, 
litra b), som en betingelse for at få adgang 
til, tilmelde sig eller registrere sig i en af 
deres centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til nævnte artikel

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, eller 
som har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, 
litra b), eller andre af deres tjenester, som 
en betingelse for at få adgang til, tilmelde 
sig eller registrere sig i en af deres centrale 
platformstjenester, der er identificeret i 
henhold til nævnte artikel eller i andre 
tjenester, der udbydes af gatekeeperen

Or. en

Ændringsforslag 660
Clara Ponsatí Obiols

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, eller 
som har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, 
litra b), som en betingelse for at få adgang 
til, tilmelde sig eller registrere sig i en af 
deres centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til nævnte artikel

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre tjenester, som en betingelse for at få 
adgang til, tilmelde sig eller registrere sig i 
en af deres centrale platformstjenester, der 
er identificeret i henhold til artikel 3

Or. en

Ændringsforslag 661
Leszek Miller, Marc Angel, Monika Beňová

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, eller 
som har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, 
litra b), som en betingelse for at få adgang 
til, tilmelde sig eller registrere sig i en af 
deres centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til nævnte artikel

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere bruger, 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, eller 
andre tjenester, der udbydes af 
gatekeeperen, som en betingelse for at få 
adgang til, tilmelde sig eller registrere sig i 
en af deres centrale platformstjenester, der 
er identificeret i henhold til nævnte artikel 
eller i andre tjenester, der udbydes af 
gatekeeperen

Or. en

Begrundelse

This provision provides a prohibition of requiring business users or end users to also use any 
other core platform services as a condition to use one of the core platform services. However, 
the prohibition is limited to requiring that a business or end user “subscribes to” or 
“registers with” any other core platform service. Conversely, the requirement that the user 
merely “uses” this other service would not be prohibited. As outlined in relation to Article 5 
lit e), there is no justification for allowing any bundling of services. Accordingly, the wording 
should cover any requirement to subscribe to, register with or use another service. Similarly, 
it is too narrow to prohibit only a requirement to user another gatekeeper service as defined 
in Article 3 DMA-E. Such prohibition would come too late to prevent such service from 
becoming dominant by means of the tying conduct. To ensure that the market for the other 
platform service remains contestable, a gatekeeper should be prohibited from any 
requirement to subscribe to, register with or use any of its other services, even if this service 
does not quality as a gatekeeper service pursuant to Article 3 (yet).Akin to an outright 
prohibiting of the use of alternative services, a gatekeeper may also effectively prevent any 
switching by penalising a switch. In particular, a gatekeeper may seek to prevent any 
switching by deteriorating the quality of its intermediation service in case a business user or 
end user also uses another service.

Ændringsforslag 662
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 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, eller 
som har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, 
litra b), som en betingelse for at få adgang 
til, tilmelde sig eller registrere sig i en af 
deres centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til nævnte artikel

f) ikke kræve, at erhvervsbrugere eller 
slutbrugere abonnerer på eller lader sig 
registrere hos andre centrale 
platformstjenester, der er identificeret i 
henhold til artikel 3, eller som har nået 
tærsklerne i artikel 3, stk. 2, litra b), som en 
betingelse for at få adgang til, tilmelde sig 
eller registrere sig i en af deres centrale 
platformstjenester, der er identificeret i 
henhold til nævnte artikel, og heller ikke 
opnår det samme resultat via 
produktdesign

Or. en

Ændringsforslag 663
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, eller 
som har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, 
litra b), som en betingelse for at få adgang 
til, tilmelde sig eller registrere sig i en af 
deres centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til nævnte artikel

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre centrale platformstjenester eller 
andre accessoriske tjenester, som en 
betingelse for at få adgang til, tilmelde sig 
eller registrere sig i en af deres centrale 
platformstjenester, der er identificeret i 
henhold til nævnte artikel

Or. en

Ændringsforslag 664
Clara Ponsatí Obiols

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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fa) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre af deres centrale platformstjenester, 
der er identificeret i henhold til artikel 3, 
eller som har nået tærsklerne i artikel 3, 
stk. 2, litra b), som en betingelse for at få 
adgang til, tilmelde sig eller lade sig 
registrere i andre af deres tjenester, 
medmindre en sådan tjeneste er 
accessorisk i forhold til de centrale 
platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 665
Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en platform skal afholde sig fra at 
kræve at "acceptere supplerende 
betingelser eller tjenester, der på grund af 
deres art eller kommercielle brug ikke har 
nogen relation til og ikke er nødvendige 
for leveringen af platformen eller 
tjenesterne til dens erhvervsbrugere".

Or. en

Ændringsforslag 666
Maria Grapini, Marc Angel, Paul Tang

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) En platform skal afholde sig fra at 
kræve at "acceptere supplerende 
betingelser eller tjenester, der på grund af 
deres art eller kommercielle brug ikke har 
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nogen relation til og ikke er nødvendige 
for leveringen af platformen eller 
tjenesterne til dens erhvervsbrugere".

Or. en

Begrundelse

The DMA proposal currently covers the bundling practice whereby (business) users are 
required to register with one service in order to use another service. However, the DMA 
needs to tackle platforms’ other unfair bundling practices. For example, business users may 
be required to offer their services on a subscription-based platform service in order to be able 
to offer their services on a free-to-use platform service. Users may be required to use a voice 
assistant offered by a gatekeeper platform in order to download an application. These 
practices are not covered by the current provisions in the DMA proposal.

Ændringsforslag 667
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) En platform skal afholde sig fra at 
kræve at "acceptere supplerende 
betingelser eller tjenester, der på grund af 
deres art eller kommercielle brug ikke har 
nogen relation til og ikke er nødvendige 
for leveringen af platformen eller 
tjenesterne til dens erhvervsbrugere".

Or. en

Begrundelse

The DMA proposal currently covers the bundling practice whereby (business) users are 
required to register with one service in order to use another service. However, the DMA 
needs to tackle platforms’ other unfair bundling practices. For example, business users may 
be required to offer their services on a subscription-based platform service in order to be able 
to offer their services on a free-to-use platform service. Users may be required to use a voice 
assistant offered by a gatekeeper platform in order to download an application. These 
practices are not covered by the current provisions in the DMA proposal.

Ændringsforslag 668
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Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) afholde sig fra kun at anvende én 
bestemt betalingsmetode eller 
betalingsbehandler som betingelse for at 
gøre brug af eller give 
forretningsbrugerne adgang til alle sine 
centrale platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 669
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, oplysninger om den pris, som 
annoncøren og udgiveren betaler, samt det 
beløb eller vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

g) give individuelle annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, med gratis, detaljeret, effektiv, løbende 
højkvalitetsadgang i realtid svarende til, 
hvad der er tillagt gatekeeperen selv, 
oplysninger om reklameporteføljens 
synlighed og tilgængelighed samt 
prisbetingelser for de bud, der afgives af 
annoncører og reklameformidlere, den 
pris, som annoncøren og udgiveren betaler, 
samt det beløb og vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen, og på et grundlag, der 
muliggør en klar forståelse af prisen for 
de leverede tjenester og sammenligning 
med prisen for tredjeparters tjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 670
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, oplysninger om den pris, som 
annoncøren og udgiveren betaler, samt det 
beløb eller vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

g) give individuelle annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, med gratis, effektiv, løbende 
højkvalitetsadgang i realtid til oplysninger 
om reklameporteføljens synlighed og 
tilgængelighed samt prisbetingelser for de 
bud, der afgives af annoncører og 
reklameformidlere, den pris og de gebyrer, 
som annoncøren og udgiveren betaler, samt 
det beløb og vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen samt stille den metode til 
rådighed, der anvendes til beregning af 
gebyrerne.

Or. en

Ændringsforslag 671
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, oplysninger om den pris, som 
annoncøren og udgiveren betaler, samt det 
beløb eller vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

g) give individuelle annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, med gratis, effektiv, løbende 
højkvalitetsadgang i realtid til oplysninger 
om reklameporteføljens synlighed og 
tilgængelighed samt prisbetingelser for de 
bud, der afgives af annoncører og 
reklameformidlere, den pris, som 
annoncøren og udgiveren betaler, samt det 
beløb og vederlag, der betales til 
udgiveren, og metoden til beregning af 
gebyrer og tillæg for reklameformidling 
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for udgivelse af en bestemt annonce og for 
hver af de relevante reklametjenester, der 
leveres af gatekeeperen.

Or. en

Ændringsforslag 672
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, oplysninger om den pris, som 
annoncøren og udgiveren betaler, samt 
det beløb eller vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, fyldestgørende oplysninger om:

Or. en

Ændringsforslag 673
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 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, oplysninger om den pris, som 
annoncøren og udgiveren betaler, samt det 
beløb eller vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

g) på anmodning give individuelle 
annoncører og udgivere, som den leverer 
reklametjenester til, oplysninger om 
reklameporteføljens synlighed og 
tilgængelighed samt prisbetingelser for de 
bud, der afgives af annoncører og 
reklameformidlere, den pris, som 
annoncøren og udgiveren betaler, samt det 
beløb eller vederlag, der betales til 
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udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

Or. en

Ændringsforslag 674
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 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, oplysninger om den pris, som 
annoncøren og udgiveren betaler, samt det 
beløb eller vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, fyldestgørende oplysninger om de 
prisfastsættelsesmekanismer og -
ordninger til beregningen af gebyrerne 
samt den pris og de gebyrer, som 
annoncøren og udgiveren betaler, herunder 
fradrag og tillæg samt det beløb eller 
vederlag, der betales til udgiveren, for 
udgivelse af en bestemt annonce og for 
hver af de relevante reklametjenester, der 
leveres af gatekeeperen.

Or. en

Ændringsforslag 675
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, oplysninger om den pris, som 
annoncøren og udgiveren betaler, samt det 
beløb eller vederlag, der betales til 

g) på anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere, som den leverer 
reklametjenester til, med løbende 
højkvalitetsadgang i realtid, oplysninger 
om den pris, som annoncøren og udgiveren 
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udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

betaler, samt det beløb eller vederlag, der 
betales til udgiveren, for udgivelse af en 
bestemt annonce og for hver af de 
relevante reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen

Or. en

Ændringsforslag 676
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-
Lin Lacapelle
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer 
reklametjenester til, oplysninger om den 
pris, som annoncøren og udgiveren betaler, 
samt det beløb eller vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

g) regelmæssigt offentliggøre 
oplysninger om den pris, som annoncøren 
og udgiveren betaler, samt det beløb eller 
vederlag, der betales til udgiveren, for 
udgivelse af en bestemt annonce og for 
hver af de relevante reklametjenester, der 
leveres af gatekeeperen.

Or. en

Ændringsforslag 677
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, oplysninger om den pris, som 
annoncøren og udgiveren betaler, samt det 
beløb eller vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, oplysninger om alle ikkeprismæssige 
kriterier i auktionsprocessen, den pris, 
som annoncøren og udgiveren betaler, samt 
det beløb eller vederlag, der betales til 
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annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

Or. en

Ændringsforslag 678
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, oplysninger om den pris, som 
annoncøren og udgiveren betaler, samt det 
beløb eller vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer digitale 
reklametjenester til baseret på specifik 
information, oplysninger om den pris, som 
annoncøren og udgiveren betaler, samt det 
beløb eller vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

Or. en

Ændringsforslag 679
Leszek Miller, Monika Beňová

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, oplysninger om den pris, som 
annoncøren og udgiveren betaler, samt det 
beløb eller vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, eller tredjeparter bemyndiget af den, 
oplysninger om den pris, som annoncøren 
og udgiveren betaler, samt det beløb eller 
vederlag, der betales til udgiveren, for 
udgivelse af en bestemt annonce og for 
hver af de relevante reklametjenester, der 
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gatekeeperen. leveres af gatekeeperen.

Or. en

Ændringsforslag 680
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 1 - litra g - nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den pris og de gebyrer, herunder 
eventuelle fradrag eller tillæg, der betales 
af annoncøren og udgiveren, samt det 
beløb eller det vederlag, der betales til 
udgiveren for udgivelse af en given 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen samt

Or. en

Ændringsforslag 681
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 1 - litra g - nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) ordningen for beregning af 
gebyrerne og dens anvendelse i relation til 
de respektive bud, der indgives af 
annoncøren og udgiveren for hver af de 
anvendte reklametjenester.

Or. en

Ændringsforslag 682
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) gatekeepere skal sikre, at deres 
vilkår og betingelser for deres 
erhvervsbrugere og leverandører er 
gennemskuelige og rimelige (f.eks. ikke 
uforholdsmæssige krav med hensyn til 
vareleveringsbetingelser) og overholde 
dem. Hvis sådanne vilkår og betingelser 
overtrædes, bør mulige sanktioner kun 
være tilladt, hvis de er formelt begrundet 
og rimelige (f.eks. ingen urimelige 
sanktioner på grund af forsinket levering 
af varer). Gatekeepere bør være forpligtet 
til at besvare henvendelser fra deres 
erhvervsbrugere og leverandører inden 
for en passende tidsfrist, og hvis de aktivt 
henvender sig målrettet til sådanne 
erhvervsbrugere og leverandører (via et 
websted i deres eget land), bør de svare på 
det lokale sprog. De skal stille et internt 
system til rådighed til behandling af 
klager fra erhvervsbrugere og 
leverandører.

Or. en

Ændringsforslag 683
Maria Grapini, Marc Angel, Paul Tang

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) afholde sig fra at behandle 
rangordning og/eller visning af tjenester 
og produkter, der tilbydes af udbyderen af 
onlinesøgemaskiner selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, 
og anvende rimelige og 
ikkediskriminerende betingelser for sådan 
rangordning og visning. De tjenester og 
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produkter, der tilbydes af udbyderen af 
onlinesøgemaskiner, skal behandles på 
det samme kommercielle og driftsmæssige 
grundlag som lignende tjenester eller 
produkter fra tredjeparter.

Or. en

Ændringsforslag 684
Brando Benifei, Alex Agius Saliba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) afholde sig fra at kræve, at 
slutbrugere skal anvende 
softwareapplikationer eller tjenester på 
eller i forbindelse med en central 
platformstjeneste, licensbetingelser eller 
økonomiske vilkår, der har en 
begrænsende virkning, som favoriserer de 
softwareapplikationer eller tjenester, der 
tilbydes af gatekeeperen, adgang for eller 
økonomiske incitamenter til slutbrugere 
til at anvende softwareapplikationer eller 
tjenester på eller i forbindelse med andre 
produkter eller tjenester end fra 
gatekeeperen.

Or. en

Ændringsforslag 685
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) ud over forpligtelserne i medfør af 
forordning (EU) 2019/1150 sikre, at hele 
kronologien for de indgåede kontrakter 
mellem gatekeeperen og en 
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erhvervsbruger samt eventuelle 
tilsvarende vilkår og betingelser er let 
tilgængelig for erhvervsbrugeren i alle 
faser af forretningsforholdet, herunder i 
mindst fem år efter forholdets ophør.

Or. en

Ændringsforslag 686
Leszek Miller, Maria Grapini, Monika Beňová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) afholde sig fra at videregive 
forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger, som indhentes i forbindelse 
med en af dennes reklametjenester, til 
tredjeparter, der tilhører den samme 
virksomhed, og afholde sig fra at anvende 
sådanne forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger til andre formål end til at 
stille den pågældende reklametjeneste til 
rådighed, medmindre det er nødvendigt 
for at foretage en forretningstransaktion.

Or. en

Ændringsforslag 687
Andrey Kovatchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) afholde sig fra at videregive 
forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger, som indhentes i forbindelse 
med en af dennes reklametjenester, til 
tredjeparter, der tilhører den samme 
virksomhed, og afholde sig fra at anvende 
sådanne forretningsmæssigt følsomme 
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oplysninger til andre formål end til at 
stille den pågældende reklametjeneste til 
rådighed, medmindre det er nødvendigt 
for at foretage en forretningstransaktion.

Or. en

Ændringsforslag 688
Ivan Štefanec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) sikre, at erhvervsbrugere har 
muligheden for at fravælge nye, ændrede 
eller opdaterede vilkår og betingelser, som 
udbyderen af den centrale 
platformstjeneste har anmodet om, 
såfremt sådanne ændringer i vilkårene og 
betingelserne ikke sker som følge af et 
gældende eller nyt retskrav, og at de 
fortsat kan være registreret på den 
centrale platformstjeneste uden at blive 
udsat for et lavere eller ringere 
serviceniveau.

Or. en

Begrundelse

Online gatekeepere vil have betydelige skønsmæssige beføjelser over for erhvervsbrugere, 
hvis de gives mulighed for kun at stille aggregerede data til rådighed, som genereres i 
forbindelse med anvendelsen af de relevante centrale platformstjenester af de 
erhvervsbrugere og slutbrugere, der beskæftiger sig med de produkter eller tjenester, som 
leveres af disse erhvervsbrugere

Ændringsforslag 689
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) afholde sig fra at videregive 
forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger, som indhentes i forbindelse 
med en af dennes reklametjenester, til 
tredjeparter, der tilhører den samme 
virksomhed, og afholde sig fra at anvende 
sådanne forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger til andre formål end til at 
stille den pågældende reklametjeneste til 
rådighed, medmindre det er nødvendigt 
for at foretage en forretningstransaktion.

Or. en

Ændringsforslag 690
Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) prioritere troværdige kilder som 
f.eks. offentlige myndigheder, 
videnskabelige kilder på deres platforme 
og i deres accessoriske tjenester, som ikke 
imødekommer særinteresser. Troværdige 
kilder er kilder, der anvender tekniske 
standarder, som er etableret på en 
deltagerbaseret og åben måde og fungerer 
efter de højeste, internationalt anerkendte 
fagnormer.

Or. en

Ændringsforslag 691
Tom Vandenkendelaere

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ga) afholde sig fra visning i sin 
onlinesøgemaskine, sociale 
netværkstjeneste udbudt online eller 
onlineformidlingstjeneste efter en 
slutbrugers henvendelse, annoncering 
(herunder betalte søgeresultater) eller 
gatekeeperens egne tjenester, hvis den 
plads, som sådan annoncering eller egne 
tjenester fylder, er over i alt 25 % på den 
første side, som slutbrugeren lander på.

Or. en

Ændringsforslag 692
Dita Charanzová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En gatekeeper skal indføre effektive 
foranstaltninger sammen med sine 
erhvervspartnere for at sikre, at 
forpligtelserne i denne artikel er 
gældende, selv når det er en tredjepart, 
der leverer slutproduktet til forbrugere og 
erhvervsbrugere og et sådant produkt 
omfatter en central tjeneste, som drives af 
gatekeeperen.

Or. en

Ændringsforslag 693
Evelyne Gebhardt, Josianne Cutajar, 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, Sylvie 
Guillaume

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) ikke anvende data, der genereres i 
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forholdet mellem erhvervsbrugere og 
slutbrugere, og som ikke også er 
tilgængelige for erhvervsbrugeren selv 
dette omfatter at undlade at anvende 
sådanne data til at lancere produkter eller 
tjenester, der konkurrerer med de 
produkter eller tjenester, som udbydes af 
deres erhvervsbrugere.

Or. en

Begrundelse

Gatekeepere indhenter store mængder data fra deres erhvervsbrugere (og erhvervsbrugere 
for slutbrugere) og opnår derved markedsinformation på et niveau uden lige, hvilket de kan 
bruge til hurtigt at lancere produkter eller tjenester, der konkurrerer med de (mest 
succesrige) produkter eller tjenester, som udbydes af deres erhvervsbrugere.

Ændringsforslag 694
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) ikke benytte sig af samtykke som 
en undtagelse fra forordning (EU) 
2016/679, da retsgrundlaget for 
behandling af personoplysninger med det 
formål at henvende sig målrettet til fysiske 
personer med henblik på digital 
annoncering.

Or. en

Ændringsforslag 695
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) hverken direkte eller indirekte 
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overtage en virksomhed i form af "killer 
acquisition".

Or. fr

Begrundelse

"In the ten years leading up to 2020, Google, Apple, Facebook, Amazon and Microsoft 
(GAFAM) acquired more than 400 firms. (…) We find that half of the aquired apps (2015-
2019) are discontinued." Kilde: Big tech acquisitions - towards empirical evidence. Pauline 
Affeldt and al. (11/02/2021).

Ændringsforslag 696
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) give slutbrugere mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres 
styresystem

Or. en

Ændringsforslag 697
Antonius Manders, Axel Voss

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) afholde sig fra at installere deres 
centrale platformstjenester som 
standardindstilling.

Or. en

Ændringsforslag 698
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Vlad-Marius Botoş

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) på deres platforme og i deres 
accessoriske tjenester at prioritere 
udbydere af journalistik i offentlighedens 
interesse, som fastlægges ud fra frivillige, 
selvregulerende EU-standarder eller EU-
standardiseringsresultater, som fastsat 
ifølge EU-lovgivning ("tekniske 
standarder"), der udarbejdes, reguleres 
og håndhæves. Disse standarder skal 
baseres på internationalt accepteret bedste 
praksis og etiske normer for at fungere 
som legitime kriterier for at gennemføre 
forpligtelsen om en behørig fremtrædende 
placering. Disse tekniske standarder skal 
tillægges og oplyses af alle involverede 
parter.

Or. en

Ændringsforslag 699
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) give mulighed for at afinstallere 
præinstallerede softwareapplikationer 
eller ændre standardindstillinger på deres 
centrale platformstjenester, uden at dette 
berører en gatekeepers mulighed for at 
begrænse en sådan afinstallation i 
forbindelse med softwareapplikationer, 
der er væsentlige for styresystemets eller 
udstyrets funktion, og som tredjeparter 
teknisk ikke kan tilbyde individuelt.

Or. en
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Ændringsforslag 700
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 5 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) ikke installere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører 
en gatekeepers mulighed for at foretage 
en sådan præinstallation i forbindelse 
med softwareapplikationer, der er 
væsentlige for styresystemets eller 
udstyrets funktion, og som tredjeparter 
teknisk ikke kan tilbyde individuelt.

Or. en

Ændringsforslag 701
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen
Karen Melchior, Yana Toom

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) give slutbrugere, erhvervsbrugere 
af nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester og sociale 
netværkstjenester mulighed for adgang til 
og interagere med gatekeepernes tjenester 
ved at stille åbne standarder og åbne 
protokoller, herunder API'er 
(applikationsprogrammeringsgrænseflade
r), til rådighed.

Or. en
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Ændringsforslag 702
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) give erhvervsbrugere eller 
slutbrugere mulighed for årligt at forny 
deres samtykke til at tilmelde eller lade sig 
registrere til dens nødvendige 
platformstjenester, som fastsat i henhold 
til afdeling 3, samt dens øvrige tjenester 
og i mangel på samtykke straks at slette 
alle erhvervsbruger- eller 
slutbrugeroplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 703
Brando Benifei, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) afholde sig fra at pålægge uklare, 
urimelige eller forskelsbehandlende 
licensbetingelser for anvendelse af 
softwareapplikationer eller tjenester, der 
anvendes på eller i forbindelse med en 
central platformstjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 704
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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gb) afstå fra repressalier imod 
virksomheder, der indgiver klage eller 
bemærkninger til de kompetente 
myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 705
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere at anvende data, der ikke 
er offentligt tilgængelige, og som 
genereres gennem aktiviteter, der udføres 
af disse erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 706
Virginie Joron, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin 
Lacapelle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gatekeeperne oplyser hvert år 
Kommissionen om antallet af ansatte, der 
er baseret i hver af medlemsstaterne, og 
procentdelen af det samlede antal ansatte 
på verdensplan for hver af de centrale 
platformstjenester, som er fastlagt i denne 
forordning.
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Or. fr

Begrundelse

Den Europæiske Union har på det kulturelle område indført en tærskel svarende til 30 % af 
den europæiske produktion (Netflix … ).

Ændringsforslag 707
Evelyne Gebhardt, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, 
Paul Tang, Petra Kammerevert, Maria Grapini, Brando Benifei, Monika Beňová, 
Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelser for gatekeepere, som kan 
blive yderligere præciseret

Forpligtelser for gatekeepere, som kan 
blive yderligere teknisk præciseret

Or. en

Ændringsforslag 708
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere at anvende data, der ikke 
er offentligt tilgængelige, og som 
genereres gennem aktiviteter, der udføres 
af disse erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere

udgår

Or. en

Begrundelse

Flyttet til artikel 5.
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Ændringsforslag 709
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, 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 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere at anvende data, der ikke 
er offentligt tilgængelige, og som 
genereres gennem aktiviteter, der udføres 
af disse erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere

udgår

Or. en

Begrundelse

Flyttet til artikel 5, da dette forbud ikke kræver yderligere teknisk præcisering.

Ændringsforslag 710
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere at anvende data, der ikke 
er offentligt tilgængelige, og som genereres 
gennem aktiviteter, der udføres af disse 
erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere og leverandører (navnlig 
distributionsudbydere) af accessoriske 
tjenester, at anvende data, der ikke er 
offentligt tilgængelige, og som genereres 
gennem aktiviteter, der udføres af disse 
erhvervsbrugere, leverandører eller deres 
konkurrenter, herunder disse 
erhvervsbrugeres eller deres 
konkurrenters slutbrugere, af dens centrale 
platformstjenester eller leveres af disse 



AM\1235836DA.docx 75/171 PE695.197v01-00

DA

erhvervsbrugere, leverandører eller deres 
konkurrenter eller af disse 
erhvervsbrugeres eller deres 
konkurrenters slutbrugere

Or. en

Ændringsforslag 711
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere at anvende data, der ikke 
er offentligt tilgængelige, og som 
genereres gennem aktiviteter, der udføres 
af disse erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere 

a) afholde sig fra at anvende data, som 
genereres i relationen mellem 
erhvervsbrugere og slutbrugere, og som 
ikke også er tilgængelige for 
erhvervsbrugeren selv

Or. en

Ændringsforslag 712
Leszek Miller, Monika Beňová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere at anvende data, der ikke 
er offentligt tilgængelige, og som genereres 
gennem aktiviteter, der udføres af disse 
erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere at anvende data, der ikke 
er offentligt tilgængelige, og som genereres 
gennem eller i forbindelse med aktiviteter, 
der udføres af disse erhvervsbrugere eller 
deres konkurrenter, herunder disse 
erhvervsbrugeres eller deres 
konkurrenters slutbrugere, af dens centrale 
platformstjenester eller leveres af disse 
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erhvervsbrugeres slutbrugere erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller deres konkurrenter 
eller af disse erhvervsbrugeres eller deres 
konkurrenters slutbrugere

Or. en

Ændringsforslag 713
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-
Lin Lacapelle
for ID-Gruppen
Christine Anderson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere at anvende data, der ikke 
er offentligt tilgængelige, og som genereres 
gennem aktiviteter, der udføres af disse 
erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere

a) afholde sig fra, direkte eller af en 
tredjepart, der tilhører den samme 
virksomhed, i konkurrence med 
erhvervsbrugere og leverandører af 
accessoriske tjenester, at anvende data, der 
ikke er offentligt tilgængelige, og som 
genereres gennem aktiviteter, der udføres 
af disse erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere

Or. en

Ændringsforslag 714
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere at anvende data, der ikke 
er offentligt tilgængelige, og som genereres 

a) afholde sig fra, direkte eller 
gennem tredjeparter, der tilhører den 
samme virksomhed, i konkurrence med 
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gennem aktiviteter, der udføres af disse 
erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere

erhvervsbrugere og leverandører af 
accessoriske tjenester at anvende data, der 
ikke er offentligt tilgængelige, og som 
genereres gennem aktiviteter, der udføres 
af disse erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere

Or. en

Ændringsforslag 715
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere at anvende data, der ikke 
er offentligt tilgængelige, og som genereres 
gennem aktiviteter, der udføres af disse 
erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere at anvende data, der ikke 
er offentligt tilgængelige, og som genereres 
gennem eller i forbindelse med aktiviteter, 
der udføres af disse erhvervsbrugere, 
herunder disse erhvervsbrugeres 
slutbrugere, af dens centrale 
platformstjenester eller af dens 
accessoriske tjenester, eller som leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller dens accessoriske 
tjenester eller af disse erhvervsbrugeres 
slutbrugere

Or. en

Ændringsforslag 716
Clara Ponsatí Obiols

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere at anvende data, der ikke 
er offentligt tilgængelige, og som genereres 
gennem aktiviteter, der udføres af disse 
erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere

a) afholde sig fra at anvende data, der 
ikke er offentligt tilgængelige, og som 
genereres gennem aktiviteter, der udføres 
af erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere

Or. en

Ændringsforslag 717
Deirdre Clune

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) afholde sig fra at samkøre 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med 
personoplysninger fra tredjepartstjenester, 
og fra at tilmelde slutbrugeren andre 
tjenester hos gatekeeperen for at samkøre 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679

Or. en

Begrundelse

Flyttet fra artikel 5

Ændringsforslag 718
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, 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 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give slutbrugere mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører 
en gatekeepers mulighed for at begrænse 
en sådan afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige 
for styresystemets eller udstyrets funktion, 
og som tredjeparter teknisk ikke kan 
tilbyde individuelt

udgår

Or. en

Begrundelse

Flyttet til artikel 5, da dette forbud ikke kræver yderligere teknisk præcisering.

Ændringsforslag 719
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give slutbrugere mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører 
en gatekeepers mulighed for at begrænse 
en sådan afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige 
for styresystemets eller udstyrets funktion, 
og som tredjeparter teknisk ikke kan 
tilbyde individuelt

udgår

Or. en

Begrundelse

Flyttet med ændringer til artikel 5
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Ændringsforslag 720
Geoffroy Didier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give slutbrugerne mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører 
en gatekeepers mulighed for at begrænse 
en sådan afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige 
for styresystemets eller udstyrets funktion, 
og som tredjeparter teknisk ikke kan 
tilbyde individuelt

b) afholde sig fra at præinstallere 
softwareapplikationer i sine væsentlige 
platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 721
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give slutbrugerne mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører 
en gatekeepers mulighed for at begrænse 
en sådan afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige 
for styresystemets eller udstyrets funktion, 
og som tredjeparter teknisk ikke kan 
tilbyde individuelt

b) give slutbrugerne mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 722
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give slutbrugere mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører en 
gatekeepers mulighed for at begrænse en 
sådan afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige for 
styresystemets eller udstyrets funktion, og 
som tredjeparter teknisk ikke kan tilbyde 
individuelt

b) give slutbrugere mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester og afholde sig fra 
udelukkende at stille dens egne centrale 
platformstjenester til rådighed som 
standardtjenester, når der kan foreslås 
tilsvarende alternative tjenester, der 
udfører den samme funktion, uden at dette 
berører en gatekeepers mulighed for at 
begrænse en sådan afinstallation i 
forbindelse med softwareapplikationer, der 
er væsentlige for styresystemets eller 
udstyrets funktion, og som tredjeparter 
teknisk ikke kan tilbyde individuelt

Or. en

Ændringsforslag 723
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 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give slutbrugere mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører en 
gatekeepers mulighed for at begrænse en 
sådan afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige for 
styresystemets eller udstyrets funktion, og 
som tredjeparter teknisk ikke kan tilbyde 
individuelt

b) give slutbrugere mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, og slette de 
medfølgende indsamlede og opbevarede 
data, uden at dette berører en gatekeepers 
mulighed for at begrænse en sådan 
afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige for 
styresystemets eller udstyrets funktion, og 
som tredjeparter teknisk ikke kan tilbyde 
individuelt
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Or. en

Ændringsforslag 724
Leszek Miller, Monika Beňová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give slutbrugerne mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører en 
gatekeepers mulighed for at begrænse en 
sådan afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige 
for styresystemets eller udstyrets funktion, 
og som tredjeparter teknisk ikke kan 
tilbyde individuelt

b) afholde sig fra at præinstallere 
egne tjenester på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører en 
gatekeepers mulighed for sådanne 
tjenester, der er væsentlige for 
styresystemets eller udstyrets funktion, og 
som tredjeparter teknisk ikke kan tilbyde 
individuelt

Or. en

Ændringsforslag 725
Jordi Cañas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give slutbrugere mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører en 
gatekeepers mulighed for at begrænse en 
sådan afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige 
for styresystemets eller udstyrets funktion, 
og som tredjeparter teknisk ikke kan 
tilbyde individuelt

b) give slutbrugere og 
erhvervsbrugere mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører en 
gatekeepers mulighed for at begrænse en 
sådan afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, som gatekeeperen 
kan godtgøre er væsentlige for 
styresystemets eller udstyrets funktion, og 
som tredjeparter teknisk ikke kan tilbyde 
individuelt

Or. en
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Ændringsforslag 726
Deirdre Clune

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give slutbrugere mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører en 
gatekeepers mulighed for at begrænse en 
sådan afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige for 
styresystemets eller udstyrets funktion, og 
som tredjeparter teknisk ikke kan tilbyde 
individuelt

b) give slutbrugere mulighed for at 
afinstallere eller slette præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører en 
gatekeepers mulighed for at begrænse en 
sådan afinstallation eller sletning i 
forbindelse med softwareapplikationer, der 
er væsentlige for styresystemets eller 
udstyrets funktion, og som tredjeparter 
teknisk ikke kan tilbyde individuelt

Or. en

Begrundelse

enhedsneutralitet er nødvendigt, men forpligtelsen skal præciseres for at sikre effektiv 
funktionalitet

Ændringsforslag 727
Andrey Kovatchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give slutbrugerne mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører en 
gatekeepers mulighed for at begrænse en 
sådan afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige for 
styresystemets eller udstyrets funktion, og 
som tredjeparter teknisk ikke kan tilbyde 
individuelt

b) afholde sig fra at præinstallere 
egne tjenester på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører en 
gatekeepers mulighed for at begrænse en 
sådan afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige for 
styresystemets eller udstyrets funktion, og 
som tredjeparter teknisk ikke kan tilbyde 
individuelt
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Or. en

Ændringsforslag 728
Jordi Cañas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare

c) gøre det muligt at installere, 
standardindstillet, af erhvervsbrugere og 
slutbrugere, og anvende 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker, der anvender 
eller interagerer med den pågældende 
gatekeepers styresystemer, og gøre det 
muligt at tilgå disse softwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ved 
hjælp af andre metoder end den 
pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester. Gatekeeperen skal bede 
slutbrugeren om at vælge, om den 
downloadede applikation eller 
applikationsbutik skal anvendes som 
standardindstilling. Gatekeeperen må ikke 
forhindres i at træffe forholdsmæssige 
foranstaltninger for at sikre, at 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ikke bringer 
integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare, hvis gatekeeperen 
kan påvise, at sådanne foranstaltninger er 
nødvendige og berettigede, og at der ikke 
findes mindre indgribende 
foranstaltninger til at sikre hardwarens 
eller operativsystemets integritet

Or. en

Ændringsforslag 729
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Maria 
Grapini, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, 
Maria-Manuel Leitão-Marques
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare

c) gøre det muligt at installere, 
standardindstillet, af erhvervsbrugere og 
slutbrugere, og anvende 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker, der anvender 
eller interagerer med den pågældende 
gatekeepers styresystemer, og gøre det 
muligt at tilgå disse softwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ved 
hjælp af andre metoder end den 
pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester. Slutbrugeren skal 
kunne vælge, hvilken applikation eller 
applikationsbutik der skal anvendes som 
standardindstilling. Gatekeeperen må ikke 
forhindres i at træffe forholdsmæssige 
foranstaltninger for at sikre, at 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ikke bringer 
integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare, såfremt gatekeeperen 
kan påvise, at sådanne foranstaltninger er 
nødvendige, rimelige og berettigede for at 
sikre hardwarens eller operativsystemets 
integritet

Or. en

Ændringsforslag 730
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 

c) gøre det muligt, herunder teknisk 
at installere og anvende samt sikre 
interoperabilitet for 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 



PE695.197v01-00 86/171 AM\1235836DA.docx

DA

pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare

softwareapplikationsbutikker, der anvender 
eller interagerer med den pågældende 
gatekeepers styresystemer, og gøre det 
muligt at tilgå disse softwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker eller 
tjenester ved hjælp af andre metoder end 
den pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester. Gatekeeperen må ikke 
forhindres i at træffe forholdsmæssige 
foranstaltninger for at sikre, at 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker eller 
tjenester ikke bringer integriteten af 
hardwaren eller styresystemet, der stilles til 
rådighed af gatekeeperen, i fare. Dette bør 
ikke berøre den rolle, som gatekeepere 
spiller for bekæmpelsen af ulovligt 
onlineindhold

Or. en

Ændringsforslag 731
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at 
træffe forholdsmæssige foranstaltninger 
for at sikre, at 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ikke bringer 
integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker eller 
datalagre, der anvender eller interagerer 
med den pågældende gatekeepers 
styresystemer, og gøre det muligt at tilgå 
disse softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker eller 
datalagre ved hjælp af andre metoder end 
den pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester.
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gatekeeperen, i fare

Or. en

Ændringsforslag 732
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-
Lin Lacapelle
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare, uden at berøre det 
frie forbrugervalg, ved behørig 
underretning, med hensyn til at vælge den 
softwareapplikation eller de 
softwareapplikationsbutikker, som 
forbrugeren foretrækker

Or. en

Ændringsforslag 733
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Karen Melchior

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare eller undergraver 
brugersikkerheden og beskyttelsen af 
personoplysninger, såfremt sådanne 
foranstaltninger er behørigt begrundet og 
rimelige

Or. en

Ændringsforslag 734
Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
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forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare

forholdsmæssige foranstaltninger, som 
både er nødvendige og forholdsmæssige af 
hensyn til slutbrugerens sikkerhed og for 
at sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare, når de er behørigt 
begrundet af gatekeeperen

Or. en

Ændringsforslag 735
Leszek Miller, Monika Beňová

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare

c) gøre det muligt, herunder teknisk 
at installere og anvende samt sikre 
interoperabilitet for 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker, der anvender 
eller interagerer med den pågældende 
gatekeepers styresystemer, og gøre det 
muligt at tilgå disse softwareapplikationer, 
softwareapplikationsbutikker eller 
tjenester ved hjælp af andre metoder end 
den pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester. Gatekeeperen må ikke 
forhindres i at træffe forholdsmæssige 
foranstaltninger for at sikre, at 
tredjepartssoftwareapplikationer, 
softwareapplikationsbutikker eller 
tjenester ikke bringer integriteten af 
hardwaren eller styresystemet, der stilles til 
rådighed af gatekeeperen, i fare

Or. en

Ændringsforslag 736
Andrey Kovatchev



PE695.197v01-00 90/171 AM\1235836DA.docx

DA

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare

c) gøre det muligt, herunder teknisk 
at installere og anvende samt sikre 
interoperabilitet for 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker, der anvender 
eller interagerer med den pågældende 
gatekeepers styresystemer, og gøre det 
muligt at tilgå disse softwareapplikationer, 
softwareapplikationsbutikker eller 
tjenester ved hjælp af andre metoder end 
den pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester. Gatekeeperen må ikke 
forhindres i at træffe forholdsmæssige 
foranstaltninger for at sikre, at 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ikke bringer 
integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare

Or. en

Ændringsforslag 737
Deirdre Clune

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at 
træffe forholdsmæssige foranstaltninger 

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Medmindre gatekeeperen kan påvise, at 
dette vil undergrave eller bringe 
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for at sikre, at 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ikke bringer 
integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare

brugersikkerhed, beskyttelse af 
personoplysninger eller integriteten af 
hardwaren eller styresystemet, der stilles til 
rådighed af gatekeeperen, i fare

Or. en

Begrundelse

forpligtelsen er nødvendig for at tage højde for mulige utilsigtede konsekvenser i form af 
beskyttelses- og sikkerhedsrisici

Ændringsforslag 738
Brando Benifei, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, 
og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning

udgår

Or. en

Begrundelse

Flyttet til artikel 5

Ændringsforslag 739
Antonius Manders, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning

d) afholde sig fra at behandle 
rangordning og/eller visning af tjenester 
og produkter, der tilbydes af gatekeeperen 
selv eller af en tredjepart, som tilhører 
samme virksomhed, mere gunstigt end 
tilsvarende tjenester eller produkter fra 
tredjeparter, og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning i tilfælde, hvor en 
gatekeepers side med 
onlinesøgemaskineresultater omfatter 
visning af særskilte produkter eller 
tjenester, skal tredjeparter gives lige 
mulighed for at udbyde produktet eller 
tjenesten mod vederlag for at undgå 
konfliktinteresser, skal gatekeeperens 
produkt eller tjeneste behandles som en 
særskilt kommerciel enhed og være 
kommercielt levedygtig som en 
enkeltstående tjeneste udelukkelsesaftaler 
mellem gatekeepere bør forbydes hvis 
gatekeeperen har monopol, bør denne 
nøje overvåges og være omfattet af 
kontrol af European Network of Digital 
Regulators (art. 31, litra a))

Or. en

Ændringsforslag 740
Dita Charanzová

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning

d) afholde sig fra at behandle 
rangordning af tjenester og produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning. 
Gatekeeperen skal desuden afholde sig fra 
at favorisere yderligere tjenester eller 
produkter, som tilbydes af gatekeeperen 
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eller af en tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, sammenlignet med lignende 
tjenester eller produkter fra en tredjepart, 
og afholde sig fra at forskelsbehandle 
tredjeparter ved på nogen måde at 
behandle centrale tjenester fra 
gatekeeperen ulige i forhold til lignende 
tjenester, som tilbydes af gatekeeperen 
eller en enhed, der tilhører samme 
virksomhed

Or. en

Ændringsforslag 741
Maria Grapini, Marc Angel, Paul Tang

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning

d) afholde sig fra at behandle 
rangordning og andre indstillinger samt i 
relation til adgang til og som betingelse 
for brug af tjenester, funktioner eller 
tekniske grænseflader, centrale 
platformstjenester og accessoriske 
tjenester og produkter, der tilbydes af 
gatekeeperen selv eller af en tredjepart, 
som tilhører samme virksomhed, mere 
gunstigt end tilsvarende tjenester eller 
produkter fra tredjeparter, og anvende 
retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan praksis

Or. en

Begrundelse

The DMA proposal limits the prohibition of self-preferencing to ranking. However, the DMA 
must be technology-neutral and reflect the fact that self-preferencing may take various forms. 
For example, a voice assistant does not give ‘relative prominence’ to various services; they 
deliver only one result in response to a user’s query. The P2B Regulation adopts a 
technology-neutral approach by referring to various types of self-preferencing, including 
‘ranking and other settings’ and ‘access to and conditions for the use of services, 
functionalities or technical interfaces. Following the same approach in the DMA would help 
cover practices such as self-preferencing through the use of default settings and, in the longer 
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term enable authorities to better adapt to fast-moving digital markets. Furthermore, the 
obligation for gatekeepers to refrain from treating more favourably their services or products 
and other settings should be extended to ancillary services.

Ændringsforslag 742
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, 
og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning

d) afholde sig fra at integrere eller 
behandle rangordning og andre 
indstillinger samt i relation til adgang til 
og som betingelse for brug af tjenester, 
funktioner eller tekniske grænseflader, 
tjenester og produkter, der tilbydes af 
gatekeeperen selv eller af en tredjepart, 
mere gunstigt end tilsvarende tjenester eller 
produkter fra andre parter, og anvende 
retfærdige, rimelige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan praksis eller sådanne indstillinger

Or. en

Ændringsforslag 743
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning

d) afholde sig fra at behandle 
rangordning, visning, installation, 
aktivering eller standardindstillinger for 
tjenester og produkter, der tilbydes af 
gatekeeperen selv eller af en tredjepart, 
som tilhører samme virksomhed, 
anderledes eller mere gunstigt end 
tilsvarende tjenester eller produkter fra 
tredjeparter, og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
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sådan rangordning, visning, installation, 
aktivering og standardindstillinger

Or. en

Ændringsforslag 744
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, 
og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning

d) afholde sig fra at behandle 
rangordning og andre indstillinger samt i 
relation til adgang til og som betingelse 
for brug af tjenester, funktioner eller 
tekniske grænseflader, tjenester og 
produkter, der tilbydes af gatekeeperen 
selv eller af en tredjepart, mere gunstigt 
end tilsvarende tjenester eller produkter fra 
andre parter, og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan praksis.

Or. en

Begrundelse

The DMA proposal limits the prohibition of self-preferencing to ranking. However, the DMA 
must be technology-neutral and reflect the fact that self-preferencing may take various forms. 
For example, a voice assistant does not give ‘relative prominence’ to various services; they 
deliver only one result in response to a user’s query. The P2B Regulation adopts a 
technology-neutral approach by referring to various types of self-preferencing, including 
‘ranking and other settings’ and ‘access to and conditions for the use of services, 
functionalities or technical interfaces. Following the same approach in the DMA would help 
cover practices such as self-preferencing through the use of default settings and, in the longer 
term enable authorities to better adapt to fast-moving digital markets.

Ændringsforslag 745
Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning

d) afholde sig fra at integrere eller 
behandle rangordning af tjenester og 
produkter, der tilbydes af gatekeeperen 
selv eller af en tredjepart, som tilhører 
samme virksomhed, mere gunstigt end 
tilsvarende tjenester eller produkter fra 
tredjeparter, og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning

Or. en

Ændringsforslag 746
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Morten Løkkegaard, Karen Melchior

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning

d) afholde sig fra at skade 
konkurrencen ved at integrere eller, på en 
uberettiget, urimelig eller skadelig måde, 
behandle rangordning af tjenester og 
produkter, der tilbydes af gatekeeperen 
selv eller af en tredjepart, som tilhører 
samme virksomhed, mere gunstigt end 
tilsvarende tjenester eller produkter fra 
tredjeparter, og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning

Or. en

Ændringsforslag 747
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning

d) forbud mod at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme virksomhed 
i forbindelse med enhver central 
platformstjeneste, mere gunstigt end 
tilsvarende tjenester eller produkter fra 
tredjeparter, med det formål at sikre 
anvendelsen af retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning

Or. es

Ændringsforslag 748
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning

d) afholde sig fra at integrere eller 
behandle rangordning af tjenester og 
produkter, der tilbydes af gatekeeperen 
selv eller af en tredjepart, mere gunstigt 
end tilsvarende tjenester eller produkter fra 
tredjeparter, og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning

Or. en

Ændringsforslag 749
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 

d) afholde sig fra at behandle 
rangordning af centrale 
platformstjenester og accessoriske 
tjenester og produkter, der tilbydes af 
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virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning

gatekeeperen selv eller af en tredjepart, 
som tilhører samme virksomhed, mere 
gunstigt end tilsvarende tjenester eller 
produkter fra tredjeparter, og anvende 
retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning

Or. en

Ændringsforslag 750
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-
Lin Lacapelle
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning

d) afholde sig fra at behandle 
rangordning af både grundlæggende og 
accessoriske tjenester og produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning

Or. en

Ændringsforslag 751
Deirdre Clune

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 

d) afholde sig fra ubegrundet at 
behandle rangordning af tjenester og 
produkter, der tilbydes af gatekeeperen 
selv eller af en tredjepart, som tilhører 
samme virksomhed, mere gunstigt end 
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tjenester eller produkter fra tredjeparter, 
og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning

tilsvarende tjenester eller produkter fra en 
tredjepart på en diskriminerende og 
uforholdsmæssig måde

Or. en

Begrundelse

Denne forpligtelse skal være forholdsmæssig, og platforme bør ikke udelukkes fra legitim 
differentiering, som kan være til fordel for forbrugerne og faktisk øger forbrugervelfærden.

Ændringsforslag 752
Evelyne Gebhardt, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, 
Paul Tang, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, 
Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning

d) ikke behandle rangordning af 
tjenester, produkter og indstillinger, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende gennemsigtige, retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for 
sådanne tjenester og produkter fra 
tredjeparter

Or. en

Ændringsforslag 753
Leszek Miller, Monika Beňová

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 

d) afholde sig fra at integrere eller 
behandle rangordning af tjenester og 
produkter, der tilbydes af gatekeeperen 
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tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning

selv eller af en tredjepart, som tilhører 
samme virksomhed, mere gunstigt end 
tilsvarende tjenester eller produkter fra 
tredjeparter, og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning

Or. en

Ændringsforslag 754
Andrey Kovatchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) afholde sig fra visning i sin 
onlinesøgemaskine, sociale 
netværkstjeneste udbudt online eller 
onlineformidlingstjeneste efter en 
slutbrugers henvendelse, annoncering 
(herunder betalte søgeresultater) eller 
gatekeeperens egne tjenester, hvis den 
plads, som sådan annoncering eller egne 
tjenester fylder, er over i alt 25 % af den 
første side med resultater på 
slutbrugerens skærm (mobil, 
tablet, stationær computer mv.) 

Or. en

Ændringsforslag 755
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) afholde sig fra visning i sin 
onlinesøgemaskine, sociale 
netværkstjeneste udbudt online eller 
onlineformidlingstjeneste efter en 
slutbrugers henvendelse, annoncering 
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(herunder betalte søgeresultater) eller 
gatekeeperens egne tjenester, hvis den 
plads, som sådan annoncering eller egne 
tjenester fylder, er over i alt 25 % af den 
første side med resultater på 
slutbrugerens skærm (mobil, 
tablet, stationær computer mv.)

Or. en

Ændringsforslag 756
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sikre, at algoritmer, der bestemmer 
rangordningen af produkter og tjenester, 
er retfærdige og gennemsigtige, og at 
rangeringen af indhold på 
onlineplatforme, der indeholder 
taleassistentteknologier, afspejler 
brugernes taleanmodninger nøjagtigt og 
upartisk

Or. en

Ændringsforslag 757
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) afholde sig fra at behandle 
sponserede eller betalte 
onlineformidlingstjenester mere gunstigt i 
søgeresultater end organiske, 
udelukkende relevansbaserede 
onlineformidlingstjenester

Or. en
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Ændringsforslag 758
Leszek Miller, Monika Beňová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) afholde sig fra at udøve 
forskelsbehandling ved visningen eller 
funktionsmåden af grænseflader til dens 
centrale platformstjenester, som fremmer 
anvendelsen af andre af gatekeeperens 
tjenester

Or. en

Ændringsforslag 759
Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) afholde sig fra at behandle 
rangordning af annoncering mere 
gunstigt end organiske resultater

Or. en

Ændringsforslag 760
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, der 
skal tilgås via gatekeeperens styresystem, 

e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskellige 
former for onlineindhold og tjenester, der 
skal tilgås via gatekeeperens centrale 
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herunder med hensyn til slutbrugernes valg 
af internetudbyder

platformstjeneste, herunder med hensyn til 
slutbrugernes valg af internetudbyder. I 
forbindelse med beskyttelsen af 
slutbrugeres terminaludstyr ved 
anvendelse af gatekeeperens styresystem 
skal gatekeeperen sikre, at samtykke givet 
direkte af en slutbruger til en 
tjenesteudbyder har forrang over 
softwareindstillinger. Samtykke udbedt 
fra og givet af en slutbruger til en tjeneste 
skal foretages direkte og straks af 
applikationerne på slutbrugerens 
terminaludstyr. Det samme gælder, hvis 
opbevaringen af oplysninger eller 
adgangen til oplysninger, der i forvejen 
findes på slutbrugerens terminaludstyr, er 
tilladt på et andet juridisk grundlag end 
samtykke

Or. en

Begrundelse

I de senere måneder har Google og Apple besluttet ikke længere at understøtte 
tredjepartscookies i Chrome- og Safari-browsere uden interaktion med udgivere eller 
udbydere af annonceringssystemer. Selv om dette bevidst fremlægges som et nødvendigt skridt 
for at beskytte internetbrugeres personoplysninger, står det klart, at sådanne beslutninger kun 
gavner Google og Apple som ejere af internetbrowser-gateways og udbydere af 
førstepartscookies på bekostning af konkurrerende tjenesteudbydere.

Ændringsforslag 761
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, der 
skal tilgås via gatekeeperens styresystem, 
herunder med hensyn til slutbrugernes valg 
af internetudbyder

e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, der 
skal tilgås via gatekeeperens styresystem 
eller cloud computing-tjenester, herunder 
med hensyn til slutbrugernes valg af 
internetudbyder, eller ved hjælp af den 
virtuelle assistent
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Or. en

Ændringsforslag 762
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 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, der 
skal tilgås via gatekeeperens styresystem, 
herunder med hensyn til slutbrugernes valg 
af internetudbyder

e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, der 
skal tilgås via gatekeeperens styresystem, 
herunder med hensyn til slutbrugernes valg 
af internetudbyder, eller ved hjælp af den 
virtuelle assistent

Or. en

Ændringsforslag 763
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, der 
skal tilgås via gatekeeperens styresystem, 
herunder med hensyn til slutbrugernes valg 
af internetudbyder

e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, 
herunder med hensyn til slutbrugernes valg 
af internetudbyder

Or. en

Ændringsforslag 764



AM\1235836DA.docx 105/171 PE695.197v01-00

DA

Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, der 
skal tilgås via gatekeeperens styresystem, 
herunder med hensyn til slutbrugernes valg 
af internetudbyder

e) afholde sig fra ad teknisk og 
ikketeknisk vej at begrænse slutbrugerne i 
at skifte mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, der 
skal tilgås via gatekeeperens styresystem, 
herunder med hensyn til slutbrugernes valg 
af internetudbyder

Or. en

Ændringsforslag 765
Leszek Miller, Monika Beňová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, der 
skal tilgås via gatekeeperens styresystem, 
herunder med hensyn til slutbrugernes valg 
af internetudbyder

e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskelligt 
onlineindhold eller forskellige tjenester, 
der skal tilgås via gatekeeperens centrale 
platformstjeneste, herunder med hensyn til 
slutbrugernes valg af internetudbyder

Or. en

Ændringsforslag 766
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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, der 
skal tilgås via gatekeeperens styresystem, 
herunder med hensyn til slutbrugernes valg 
af internetudbyder

e) ikke ad teknisk vej begrænse 
slutbrugernes mulighed for at skifte 
mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, der 
skal tilgås via gatekeeperens styresystem, 
herunder med hensyn til slutbrugernes valg 
af internetudbyder

Or. en

Ændringsforslag 767
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) give erhvervsbrugere mulighed for 
at give tilbud, herunder under forskellige 
betingelser, til slutbrugere erhvervet via 
den centrale platformstjeneste eller via 
andre kanaler, og indgå aftaler med disse 
slutbrugere, uanset om de til dette formål 
bruger gatekeeperens centrale 
platformstjenester eller ej

Or. en

Ændringsforslag 768
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle centrale platformstjenester eller 
accessoriske tjenester, give mulighed for at 
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levere indhold udelukkende i et åbent 
format på anmodning fra 
indholdsleverandører og give mulighed 
for korrekt fungerende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger, hvis disse 
bruges til at styre brugerens rettigheder. 
Gatekeeperen bør dog sikre, at 
teknologiske beskyttelsesforanstaltninger i 
forbindelse med en fil ikke udelukkende 
stemmer overens med et enkelt læsemiljø. 
I så fald bør andre leverandører af filer 
og læsetjenester have mulighed for at 
kræve, at gatekeepere skal give de 
oplysninger, som er nødvendige af hensyn 
til interoperabilitet

Or. en

Ændringsforslag 769
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Karen Melchior

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester

f) give erhvervsbrugere, slutbrugere 
og udbydere af accessoriske tjenester 
adgang til og interoperabilitet med de 
samme styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at 
træffe retfærdige, ikkediskriminerende og 
forholdsmæssige foranstaltninger med 
henblik på at sikre, at tredjepartens 
accessoriske tjenester ikke er til fare for 
brugersikkerheden, databeskyttelsen eller 
funktionaliteten og integriteten af 
styresystemet eller hardwaren

Or. en
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Ændringsforslag 770
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester, hvor 
denne interoperabilitet ikke udgør en 
uforholdsmæssig teknisk hindring eller 
forhindrer en lovlig produktudvikling, 
kvalitet eller funktionalitetsforbedringer, 
vedligeholdelse eller forbedring af 
systemintegritet eller sikring af 
brugersikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 771
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester

f) give erhvervsbrugere, slutbrugere 
og udbydere af accessoriske tjenester gratis 
adgang til og interoperabilitet med de 
samme styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester eller 
standarder for de centrale 
platformstjenester. I så fald skal adgangs- 
eller interoperabilitetsbetingelserne være 
retfærdige, rimelige og 
ikkediskriminerende

Or. en
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Ændringsforslag 772
Deirdre Clune

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester, 
medmindre gatekeeperen er i stand til at 
bevise, at dette ville kompromittere deres 
bestræbelser på at beskytte 
brugersikkerhed, databeskyttelse eller 
integriteten af deres hardware

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at opnå interoperabilitet for at forbedre konkurrencen, men det bør ikke ske på 
bekostning af sikkerhed eller produktsikkerhed, ligesom det ikke bør være til hinder for, at der 
foretages forbedringer i produkter og tjenester

Ændringsforslag 773
Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til de 
samme styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester, og give 
erhvervsbrugere og leverandører af 
accessoriske tjenester mulighed for at 
interagere med gatekeeperens centrale 
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platformstjeneste på en måde, der 
funktionelt svarer til gatekeeperens egne 
produkter og tjenester

Or. en

Ændringsforslag 774
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Marc Angel, Brando Benifei, 
Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester

f) give erhvervsbrugere, slutbrugere 
og udbydere af tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
disse tjenester og samtidig sikrer et højt 
niveau af sikkerhed og personlig 
databeskyttelse

Or. en

Begrundelse

Interoperabilitet kan have en direkte positiv indvirkning på konkurrencen, rimeligheden på 
markedet og forbrugervelfærden, hvilket mindsker hindringerne for adgang, da dette vil give 
konkurrenterne adgang til eksisterende net og give dem mulighed for at deltage deri.

Ændringsforslag 775
Clara Ponsatí Obiols

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 

f) give erhvervsbrugere, slutbrugere 
og udbydere af accessoriske tjenester 
adgang til og interoperabilitet med de 
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styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester

samme styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester eller 
standardfunktioner i de centrale 
platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 776
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester

f) give erhvervsbrugere, slutbrugere 
og udbydere af accessoriske eller centrale 
tjenester adgang til og interoperabilitet med 
de samme styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske eller centrale 
tjenester

Or. en

Ændringsforslag 777
Andrey Kovatchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle centrale platformstjenester eller 
accessoriske tjenester
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Or. en

Ændringsforslag 778
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen
Karen Melchior, Yana Toom

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester

f) give erhvervsbrugere, slutbrugere 
og udbydere af tjenester gratis adgang til 
og interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle tjenester

Or. en

Ændringsforslag 779
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) give slutbrugere af teknologisk 
beskyttet digitalt indhold eller digitale 
tjenester, som er lovligt erhvervet gennem 
tredjepartstjenester, adgang til og 
interoperabilitet med de hardware- eller 
softwarefunktioner, som den pågældende 
gatekeeper anvender, når denne leverer 
lignende teknologisk beskyttet digitalt 
indhold eller digitale tjenester, og give 
slutbrugere af teknologisk beskyttet 
digitalt indhold eller digitale tjenester, 
som er erhvervet gennem den pågældende 
gatekeeper, adgang til og interoperabilitet 
med de hardware- eller 
softwarefunktioner, som tredjeparten 
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anvender, når denne leverer lignende 
teknologisk beskyttet digitalt indhold eller 
digitale tjenester. Gatekeepernes 
leverandører samt leverandører af 
tredjepartshardware bør have mulighed 
for at kræve, at gatekeepere giver de 
nødvendige oplysninger om 
interoperabilitet for at opfylde formålet 
med denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 780
Leszek Miller, Maria Grapini, Monika Beňová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) give oplysninger, der gør det 
muligt for tredjeparters styresystemer, 
softwareapplikationer eller accessoriske 
tjenester at interagere med gatekeeperens 
centrale platformstjenester ved at stille 
den centrale platformstjenestes funktioner 
og funktionalitet fuldt ud til rådighed, i 
det omfang dette støttes teknisk af den 
centrale platformstjeneste, til anvendelse 
med tredjepartens softwareapplikation 
eller tjeneste

Or. en

Ændringsforslag 781
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til 



PE695.197v01-00 114/171 AM\1235836DA.docx

DA

og de oplysninger, der er nødvendige for, 
at annoncører og udgivere kan foretage 
deres egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen

formidlingsmåling og sikre fuldstændig 
offentliggørelse af og gennemsigtighed 
med hensyn til de parametre og data, der 
anvendes til beslutningstagning, udførelse 
og måling af formidlingstjenesterne, 
navnlig med hensyn til 
annoncefortegnelser og tjenester, der ejes 
af gatekeeperen, i relation til 
annoncefortegnelser og 
formidlingstjenester, der ejes af andre 
udgivere eller tjenesteudbydere, der er 
forbundet med gatekeeperens platform, 
enten på købs- eller salgssiden. En 
gatekeeper skal desuden stille gratis, 
fuldstændige oplysninger, data og tekniske 
grænseflader til rådighed, der er 
nødvendige for, at annoncører og udgivere 
eller tredjeparter med en legitim interesse, 
herunder organisationer godkendt af 
annoncører eller udgivere, kan foretage 
deres egen uafhængige, effektive, 
kontinuerlige evaluering af høj kvalitet i 
realtid af formidlingstjenester, der leveres 
af gatekeeperen, herunder, men ikke 
begrænset til, verifikation af 
annoncefortegnelsen, tilskrivning og 
resultatmåling

Or. en

Ændringsforslag 782
Leszek Miller, Monika Beňová

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 
og de oplysninger, der er nødvendige for, 
at annoncører og udgivere kan foretage 
deres egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 
og de oplysninger, der er nødvendige for, 
at annoncører og udgivere kan foretage 
deres egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen og kontinuerlig 
adgang i realtid via 
applikationsprogrammeringsgrænseflader 
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i høj kvalitet til de data, som er 
nødvendige for, at annoncører og 
udgivere kan køre deres egne eller 
tredjeparters verifikations- og 
målingsværktøjer til at måle resultaterne 
af gatekeeperens formidlingstjenester og 
en annonces resultater

Or. en

Ændringsforslag 783
Andrey Kovatchev

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 
og de oplysninger, der er nødvendige for, 
at annoncører og udgivere kan foretage 
deres egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling, 
de oplysninger, der er nødvendige for, at 
annoncører og udgivere kan foretage deres 
egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen og kontinuerlig 
adgang i realtid via 
applikationsprogrammeringsgrænseflader 
i høj kvalitet til de data, som er 
nødvendige for, at annoncører og 
udgivere kan køre deres egne eller 
tredjeparters verifikations- og 
målingsværktøjer til at måle resultaterne 
af gatekeeperens formidlingstjenester og 
en annonces resultater

Or. en

Ændringsforslag 784
Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 
og de oplysninger, der er nødvendige for, 
at annoncører og udgivere kan foretage 
deres egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling, 
de oplysninger, der er nødvendige for, at 
annoncører og udgivere kan foretage deres 
egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen og kontinuerlig 
adgang i realtid via 
applikationsprogrammeringsgrænseflader 
i høj kvalitet til de data, som er 
nødvendige for, at annoncører og 
udgivere kan køre deres egne eller 
tredjeparters verifikations- og 
målingsværktøjer til at måle resultaterne 
af gatekeeperens formidlingstjenester og 
en annonces resultater

Or. en

Ændringsforslag 785
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Maria 
Grapini, Marc Angel, Brando Benifei, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel 
Schaldemose, Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 
og de oplysninger, der er nødvendige for, 
at annoncører og udgivere kan foretage 
deres egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 
og sikre fuldstændig formidling og 
gennemsigtighed i de parametre og data, 
som anvendes til beslutningstagning, 
udførelse og måling af 
formidlingstjenesterne. En gatekeeper 
skal desuden gratis give de fuldstændige 
oplysninger, der er nødvendige for, at 
annoncører og udgivere kan foretage deres 
egen uafhængige evaluering af 
formidlingstjenesterne i høj kvalitet og 
realtid, herunder verifikation af 
annoncefortegnelsen

Or. en
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Ændringsforslag 786
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 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 
og de oplysninger, der er nødvendige for, 
at annoncører og udgivere kan foretage 
deres egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere eller tredjepart 
bemyndiget af annoncører og udgivere 
adgang til gatekeeperens værktøjer til 
resultatmåling og de oplysninger, der er 
nødvendige for, at annoncører og udgivere 
kan foretage deres egen uafhængige 
verifikation af annoncefortegnelsen, 
herunder aggregerede oplysninger og 
resultatdata på en måde, der giver 
annoncører og udgivere mulighed for at 
køre deres egne verifikations- og 
målingsværktøjer til at måle resultaterne 
af gatekeeperens centrale tjenester

Or. en

Ændringsforslag 787
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 
og de oplysninger, der er nødvendige for, 
at annoncører og udgivere kan foretage 
deres egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere og/eller deres 
leverandører af 
tredjepartsannonceteknologi adgang til de 
samme detaljerede data, som 
gatekeeperen har adgang til, til måling og 
verifikation af annoncer, [1] i et format, 
som er foreneligt med tilsvarende data fra 
andre kilder, for at give annoncører, 
udgivere og/eller deres leverandører af 
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tredjepartsannonceteknologi mulighed for 
at foretage deres egen uafhængige måling 
og verifikation af annoncefortegnelsen

Or. en

Ændringsforslag 788
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 
og de oplysninger, der er nødvendige for, 
at annoncører og udgivere kan foretage 
deres egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 
med henblik på digitale annoncer baseret 
på kontekstuelle oplysninger og de 
oplysninger, der er nødvendige for, at 
annoncører og udgivere kan foretage deres 
egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen

Or. en

Ændringsforslag 789
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 
og de oplysninger, der er nødvendige for, 
at annoncører og udgivere kan foretage 
deres egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen

g) gratis give annoncører, udgivere og 
bemyndigede uafhængige tredjeparter 
adgang til gatekeeperens værktøjer til 
resultatmåling og pålidelige og detaljerede 
oplysninger, der er nødvendige for, at 
annoncører, udgivere og tredjeparter kan 
foretage deres egen uafhængige 
verifikation af annoncefortegnelsen

Or. en
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Ændringsforslag 790
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) [For hver af sine centrale 
platformstjenester, der er identificeret i 
henhold til artikel 3, stk. 7, skal en 
gatekeeper]
vedvarende etablere og muliggøre 
interoperabilitet mellem hver enkelt af de 
tekniske komponenter, som gatekeeperen 
anvender til at levere reklametjenester 
med hver af de tekniske komponenter, 
som anvendes af leverandører af 
tredjepartsreklametjenester sikre, at en 
erhvervsbruger kan anvende dens 
tekniske komponenter i kombination med 
en leverandør af 
tredjepartsreklametjenesters tekniske 
komponenter på de samme betingelser, 
som gatekeeperen anvender til at levere 
reklametjenester. Denne forpligtelse 
omfatter:
i) men er ikke begrænset til gnidningsfri 
forbindelse mellem reklameservere, 
platforme på salgssiden, platforme på 
efterspørgselssiden, datastyringsplatforme 
og andre tekniske komponenter, der 
anvendes inden for digitale reklamer af 
gatekeeperen og/eller leverandører af 
tredjepartsreklametjenester gennem åbne 
og fuldt fungerende forsinkelsesfri 
grænseflader
ii) forpligtelsen til lovligt at stille 
målrettede oplysninger til rådighed, 
herunder data behandlet i henhold til 
forordning (EU) 2016/679 i denne 
henseende sikrer gatekeeperen, at 
slutbrugeren har fået forelagt de 
specifikke oplysninger og/eller det 
specifikke valg og har givet samtykke, om 
nødvendigt, til at behandle oplysningerne 
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på de samme betingelser, som er anvendt, 
og med den samme indsats, som 
gatekeeperen lægger for dagen med 
henblik på egne digitale reklamer
iii) forpligtelsen til at give en 
erhvervsbruger, som ikke er gatekeeper i 
henhold til artikel 3, adgang til 
gensalgsfortegnelsen med henblik på 
målrettede reklamer genereret gennem 
driften af en central platformstjeneste 
eller en af gatekeeperens dermed 
forbundne tjenester til rimelige og 
konkurrencedygtige engrospriser, vilkår 
og betingelser

Or. en

Ændringsforslag 791
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) sikre effektiv portabilitet af data, 
der genereres gennem en erhvervsbrugers 
eller en slutbrugers aktivitet, og navnlig 
stille værktøjer til rådighed for slutbrugere 
for at lette udøvelsen af dataportabilitet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679, herunder ved at give løbende 
adgang i realtid

h) sikre slutbrugere eller tredjeparter 
bemyndiget af en slutbruger gratis og 
effektiv portabilitet og interoperabilitet af 
data, der leveres af slutbrugeren eller 
genereres gennem dennes aktivitet i 
forbindelse med dennes brug af den 
relevante centrale platformstjeneste, 
herunder ved at stille værktøjer til 
rådighed for erhvervsbrugere og 
slutbrugerne for at lette den effektive 
udøvelse af denne dataportabilitet og 
interoperabilitet i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2016/679, herunder ved at 
give løbende adgang i realtid og samtidig 
sikre, at der ikke overføres nogen 
datafordel til gatekeeperens egen centrale 
platformstjenester som følge deraf, 
herunder om nødvendigt ved at sætte 
begrænsninger for dens egen adgang til 
sådanne data
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Or. en

Ændringsforslag 792
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) sikre effektiv portabilitet af data, 
der genereres gennem en erhvervsbrugers 
eller en slutbrugers aktivitet, og navnlig 
stille værktøjer til rådighed for 
slutbrugerne for at lette udøvelsen af 
dataportabilitet i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2016/679, herunder ved at 
give løbende adgang i realtid

h) sikre effektiv portabilitet af data, 
der leveres eller genereres gennem eller i 
forbindelse med en erhvervsbrugers 
aktivitet eller genereres af varer og 
tjenester leveret af en leverandør til 
gatekeeperens accessoriske tjenester, 
navnlig distribution, eller en slutbrugers 
aktivitet, og navnlig stille værktøjer gratis 
til rådighed for erhvervsbrugerne og 
slutbrugerne for at lette udøvelsen af 
dataportabilitet i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2016/679, herunder ved at 
give løbende adgang i realtid og garantere 
deres interoperabilitet

Or. en

Ændringsforslag 793
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) sikre effektiv portabilitet af data, 
der genereres gennem en erhvervsbrugers 
eller en slutbrugers aktivitet, og navnlig 
stille værktøjer til rådighed for 
slutbrugerne for at lette udøvelsen af 
dataportabilitet i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2016/679, herunder ved at 
give løbende adgang i realtid

h) sikre effektiv portabilitet af data, 
der genereres gennem en erhvervsbrugers 
eller en slutbrugers aktivitet, og navnlig 
stille værktøjer til rådighed for 
slutbrugerne for at lette effektiv portabilitet 
af personoplysninger vedrørende denne, 
herunder personoplysninger genereret 
gennem dennes aktivitet som slutbruger af 
platformtjenestens dataportabilitet i 
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overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679, herunder ved at give løbende 
adgang i realtid

Or. en

Ændringsforslag 794
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

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) sikre effektiv portabilitet af data, 
der genereres gennem en erhvervsbrugers 
eller en slutbrugers aktivitet, og navnlig 
stille værktøjer til rådighed for 
slutbrugerne for at lette udøvelsen af 
dataportabilitet i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2016/679, herunder ved at 
give løbende adgang i realtid

h) gennemføre passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger for at 
sikre effektiv portabilitet af data, der 
genereres gennem en erhvervsbrugers eller 
en slutbrugers aktivitet, og navnlig stille 
værktøjer til rådighed for slutbrugerne for 
at lette udøvelsen af dataportabilitet, der er 
tilstrækkelige, relevante og begrænset til, 
hvad der er nødvendigt, i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679, herunder ved at give løbende 
adgang i realtid

Or. en

Ændringsforslag 795
Leszek Miller, Monika Beňová

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) sikre effektiv portabilitet af data, 
der genereres gennem en erhvervsbrugers 
eller en slutbrugers aktivitet, og navnlig 
stille værktøjer til rådighed for 
slutbrugerne for at lette udøvelsen af 
dataportabilitet i overensstemmelse med 

h) sikre effektiv portabilitet af data, 
der leveres eller genereres gennem eller i 
forbindelse med en erhvervsbrugers eller 
en slutbrugers aktivitet, og navnlig stille 
værktøjer gratis til rådighed for 
erhvervsbrugerne og slutbrugerne for at 
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forordning (EU) 2016/679, herunder ved at 
give løbende adgang i realtid

lette udøvelsen af dataportabilitet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679, herunder ved at give løbende 
adgang i realtid

Or. en

Ændringsforslag 796
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) sikre effektiv portabilitet af data, 
der genereres gennem en erhvervsbrugers 
eller en slutbrugers aktivitet, og navnlig 
stille værktøjer til rådighed for 
slutbrugerne for at lette udøvelsen af 
dataportabilitet i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2016/679, herunder ved 
at give løbende adgang i realtid

h) sikre effektiv portabilitet af data, 
der genereres gennem en erhvervsbrugers 
eller en slutbrugers aktivitet, og navnlig 
stille værktøjer til rådighed for 
slutbrugerne for at lette udøvelsen af 
dataportabilitet i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2016/679

Or. en

Ændringsforslag 797
Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale og 
accessoriske platformstjenester af de 
erhvervsbrugere og slutbrugere, der 
beskæftiger sig med de produkter og 
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disse erhvervsbrugere kun give adgang til 
og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke i henhold til forordning (EU) 
2016/679 

tjenester, som leveres af disse 
erhvervsbrugere til brugervirksomheder og 
leverandører til gatekeeperens 
accessoriske tjenester og navnlig 
distributionstjenester eller en leverandør 
af en central platformstjeneste og en 
erhvervsbruger eller flere erhvervsbrugere 
i fællesskab kan udpege en kvalificeret 
tredjepart eller en kvalificeret 
organisation til at modtage løbende 
adgang i realtid til ikke-aggregerede data 
for at kunne levere publikumsmålinger til 
den eller de relevante erhvervsbrugere på 
et givet marked, kun give
adgang til og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke til gatekeeperen eller direkte til 
erhvervsbrugeren som foreskrevet i artikel 
11, stk. 2, eller hvor erhvervsbrugeren kan 
gøre artikel 6, stk. 1, litra c), eller artikel 
6, stk. 1, litra e), gældende i henhold til 
(EU) 2016/679, eller kravet om samtykke i 
denne bestemmelse ikke berører de 
særlige regler og undtagelser, der gælder 
for publikumsmåling med henblik på 
markedets funktion og den gældende 
almene og/eller offentlige interesse.

Or. en

Begrundelse

The gatekeeper platform and the business user (or users) could jointly appoint a qualified 
third party to retrieve the non-aggregated data that is provided for or generated in the context 
of the use of the relevant core platform services. The procedure itself can however be 
triggered by either the platform or the business user or users. The appointed third party will 
thereafter share the data externally in an aggregated form. The qualified third party could be 
either a Joint Industry Committee (or similar structure) or an Audience Measurement 
company depending on the context of the given market subject to application of the provision. 
Measurement providers would in this context serve as effective referees to make the 
application of this article possible in practice and to ensure that the data is verified by a 
neutral third party.

For the sake of coherence with other EU regulation (namely the GDPR and the future 
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ePrivacy Regulation) an exemption from consent for Audience Measurement should be 
maintained in the Digital Markets Act. Audience measurement has a special status in privacy 
regulation and will benefit from an exemption in article 8.1.d considering the its role for 
market transparency and the general and public interests at play. Audience measurement’s 
aim is not to target internet users or create individual profiles on users in the context of 
targeted advertising. It has a very limited impact on users' privacy as the final results are 
presented in the form of aggregated pseudonymous and anonymous data.

Ændringsforslag 798
Tom Vandenkendelaere, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 
disse erhvervsbrugere kun give adgang til 
og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke i henhold til forordning (EU) 
2016/679 

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive, 
sikre og kontinuerlige realtidsdata af høj 
kvalitet og mulighed for at anvende 
aggregerede eller ikke-aggregerede, 
pålidelige og korrekte data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 
disse erhvervsbrugere fremlægge data i et 
forståeligt, struktureret og konsistent 
format og tilbyde minimale 
dataanalysetjenester til små og 
mellemstore erhvervsbrugere kun give 
adgang til og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis dataene 
anonymiseres på forhånd for små og 
mellemstore erhvervsbrugere, når dette er 
begrundet i en legitim interesse, og hvis 
de er direkte forbundet med slutbrugerens 
anvendelse af de produkter eller tjenester, 
der tilbydes af den relevante 
erhvervsbruger gennem den relevante 
centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke i henhold til forordning (EU) 
2016/679
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Or. en

Ændringsforslag 799
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 
disse erhvervsbrugere kun give adgang til 
og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse 
af de produkter eller tjenester, der tilbydes 
af den relevante erhvervsbruger gennem 
den relevante centrale platformstjeneste, 
og når slutbrugeren vælger en sådan 
deling med samtykke i henhold til 
forordning (EU) 2016/679 

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede ikke-personlige 
data, som leveres eller genereres i 
forbindelse med anvendelsen af de 
relevante centrale platformstjenester af de 
erhvervsbrugere og slutbrugere, der 
beskæftiger sig med de produkter eller 
tjenester, som leveres af disse 
erhvervsbrugere

Or. en

Ændringsforslag 800
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
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erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 
disse erhvervsbrugere kun give adgang til 
og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse 
af de produkter eller tjenester, der tilbydes 
af den relevante erhvervsbruger gennem 
den relevante centrale platformstjeneste, 
og når slutbrugeren vælger en sådan deling 
med samtykke i henhold til forordning 
(EU) 2016/679 

erhvervsbruger, gratis adgang til effektive, 
detaljerede og kontinuerlige realtidsdata af 
høj kvalitet svarende til dem, der overføres 
til gatekeeperen selv, og mulighed for at 
anvende ikke-aggregerede data, som 
leveres eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med disse 
erhvervsbrugere via de centrale 
platformstjenester. Dette omfatter, på 
erhvervsbrugerens anmodning, 
muligheden for og de nødvendige 
værktøjer til at tilgå og analysere data "in 
situ" uden en overførsel fra gatekeeperen 
kun give adgang til og mulighed for at 
anvende personoplysninger, når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke i henhold til forordning (EU) 
2016/679, samtidig med at det sikres, at 
der som følge deraf ikke overføres en 
datafordel til gatekeeperens egen centrale 
platformstjeneste, herunder om 
nødvendigt ved at lægge begrænsninger 
på dens egen adgang til sådanne data

Or. en

Ændringsforslag 801
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 
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disse erhvervsbrugere kun give adgang til 
og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke i henhold til forordning (EU) 
2016/679 

disse erhvervsbrugere kun give adgang til 
og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke til gatekeeperen eller direkte til 
erhvervsbrugeren som foreskrevet i artikel 
11, stk. 2, eller hvor erhvervsbrugeren kan 
gøre artikel 6, stk. 1, litra c), eller artikel 
6, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 
2016/679 gældende

Or. en

Ændringsforslag 802
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

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 
disse erhvervsbrugere kun give adgang til 
og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke i henhold til forordning (EU) 

i) give erhvervsbrugere og 
slutbrugere eller tredjeparter, der er 
godkendt af en erhvervsbruger eller 
slutbruger, gratis og brugervenlig adgang 
til effektive og kontinuerlige realtidsdata af 
høj kvalitet og mulighed for at anvende 
aggregerede og ikke-aggregerede data, som 
leveres eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 
disse erhvervsbrugere kun give adgang til 
og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste i 
overensstemmelse med principperne om 
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2016/679 formålsbegrænsning og dataminimering, 
og når slutbrugeren vælger en sådan deling 
med samtykke i henhold til forordning 
(EU) 2016/679 

Or. en

Ændringsforslag 803
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 
disse erhvervsbrugere kun give adgang til 
og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke i henhold til forordning (EU) 
2016/679 

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester eller de accessoriske 
tjenester, som tilbydes af gatekeeperen, af 
de erhvervsbrugere og slutbrugere, der 
beskæftiger sig med de produkter eller 
tjenester, som leveres af disse 
erhvervsbrugere kun give adgang til og 
mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke i henhold til forordning (EU) 
2016/679

Or. en

Ændringsforslag 804
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj 
kvalitet og mulighed for at anvende 
aggregerede eller ikke-aggregerede data, 
som leveres eller genereres i forbindelse 
med anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 
disse erhvervsbrugere kun give adgang til 
og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke i henhold til forordning (EU) 
2016/679 

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis effektiv adgang og 
mulighed for at anvende aggregerede eller 
ikke-aggregerede data, som leveres eller 
genereres i forbindelse med anvendelsen af 
de relevante centrale platformstjenester af 
de erhvervsbrugere og slutbrugere, der 
beskæftiger sig med de produkter eller 
tjenester, som leveres af disse 
erhvervsbrugere kun give adgang til og 
mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke i henhold til forordning (EU) 
2016/679 

Or. en

Ændringsforslag 805
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 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede og 
ikke-aggregerede data, som leveres eller 
genereres i forbindelse med anvendelsen af 
de relevante centrale platformstjenester af 
de erhvervsbrugere og slutbrugere, der 
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slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 
disse erhvervsbrugere kun give adgang til 
og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke i henhold til forordning (EU) 
2016/679 

beskæftiger sig med de produkter eller 
tjenester, som leveres af disse 
erhvervsbrugere kun give adgang til og 
mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke i henhold til forordning (EU) 
2016/679 

Or. en

Ændringsforslag 806
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Maria Grapini, Brando Benifei

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) levere deres tjenester, herunder 
brugergrænseflader, på en tilgængelig 
måde til personer med handicap i 
overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 
(EU) 2019/882 og sikre, at 
erhvervsbrugere, som benytter deres 
centrale platformstjeneste til at nå ud til 
forbrugere og tilbyder tjenester og 
produkter inden for rammerne af direktiv 
(EU) 2019/882, overholder kravene i 
direktiv (EU) 2019/882.

Or. en

Begrundelse

Da direktivet om digitale markeder ikke berører direktivet om digitale tjenester, har vi 
foreslået en mere detaljeret ny artikel til retsakten om digitale tjenester om adgangskrav for 
formidlingstjenester: Disse vil også gælde for gatekeepere. Det er imidlertid vigtigt at 
fremhæve tilgængeligheden af tjenester leveret af gatekeepere med en lille tilføjelse til teksten 
for at sikre, at denne forordning også er i overensstemmelse med den europæiske retsakt om 
tilgængelighed.
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Ændringsforslag 807
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) efter anmodning give 
tredjepartsudbydere af onlinesøgemaskiner 
adgang på fair, rimelige og 
ikkediskriminerende vilkår til at rangordne, 
søge, klikke på og se data i forbindelse 
med gratis og betalt søgning genereret af 
slutbrugere på gatekeeperens 
onlinesøgemaskiner, med forbehold af 
anonymisering med hensyn til at søge i, 
klikke på og se data, der udgør 
personoplysninger

j) efter anmodning give 
tredjepartsudbydere af onlinesøgemaskiner 
adgang på fair, rimelige og 
ikkediskriminerende vilkår til at rangordne, 
søge, klikke på og se data i forbindelse 
med gratis og betalt søgning genereret af 
slutbrugere på gatekeeperens 
onlinesøgemaskiner, med forbehold af 
anonymisering med hensyn til at søge i, 
klikke på og se data, der udgør 
personoplysninger, forudsat at 
gatekeeperne kan påvise, at 
anonymisering med hensyn til at søge i, 
klikke på og se data er afprøvet 
tilstrækkeligt i forhold til mulige 
reidentifikationsrisici

Or. en

Ændringsforslag 808
Antonius Manders, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) efter anmodning give 
tredjepartsudbydere af onlinesøgemaskiner 
adgang på fair, rimelige og 
ikkediskriminerende vilkår til at rangordne, 
søge, klikke på og se data i forbindelse 
med gratis og betalt søgning genereret af 
slutbrugere på gatekeeperens 
onlinesøgemaskiner, med forbehold af 
anonymisering med hensyn til at søge i, 
klikke på og se data, der udgør 
personoplysninger

j) efter anmodning give 
tredjepartsudbydere af onlinesøgemaskiner 
adgang på fair, rimelige og 
ikkediskriminerende vilkår til at rangordne, 
søge, klikke på og se data i forbindelse 
med gratis og betalt søgning genereret af 
slutbrugere på gatekeeperens 
onlinesøgemaskiner, med forbehold af 
anonymisering med hensyn til at søge i, 
klikke på og se data, der udgør 
personoplysninger forbyde begrænsninger 
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i udgivernes adgang til dominerende 
annonceplatforme og søgefeeds

Or. en

Ændringsforslag 809
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 6 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) efter anmodning give 
tredjepartsudbydere af onlinesøgemaskiner 
adgang på fair, rimelige og 
ikkediskriminerende vilkår til at rangordne, 
søge, klikke på og se data i forbindelse 
med gratis og betalt søgning genereret af 
slutbrugere på gatekeeperens 
onlinesøgemaskiner, med forbehold af 
anonymisering med hensyn til at søge i, 
klikke på og se data, der udgør 
personoplysninger

j) efter anmodning give 
tredjepartsudbydere af onlinesøgemaskiner 
adgang på fair, rimelige og 
ikkediskriminerende vilkår til at rangordne, 
søge, klikke på og se data i forbindelse 
med gratis og betalt søgning genereret af 
slutbrugere på gatekeeperens 
onlinesøgemaskiner, med forbehold af 
anonymisering med hensyn til at rangere, 
søge i, klikke på og se data, der udgør 
personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 810
Deirdre Clune

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) efter anmodning give 
tredjepartsudbydere af onlinesøgemaskiner 
adgang på fair, rimelige og 
ikkediskriminerende vilkår til at rangordne, 
søge, klikke på og se data i forbindelse 
med gratis og betalt søgning genereret af 
slutbrugere på gatekeeperens 
onlinesøgemaskiner, med forbehold af 

j) efter anmodning give 
tredjepartsudbydere af onlinesøgemaskiner 
adgang på fair, rimelige og 
ikkediskriminerende vilkår til at rangordne, 
søge, klikke på og se data i forbindelse 
med gratis og betalt søgning genereret af 
slutbrugere på gatekeeperens 
onlinesøgemaskiner, med forbehold af 
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anonymisering med hensyn til at søge i, 
klikke på og se data, der udgør 
personoplysninger

sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse 
af brugersikkerhed, privatlivets fred, 
forretningshemmeligheder og intellektuel 
ejendomsret

Or. en

Begrundelse

Selv om der er behov for øget konkurrence inden for søgning, bør det ikke ske på bekostning 
af fremskridt inden for privatlivets fred, innovation, ejendomsrettigheder eller 
forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag 811
Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende generelle betingelser 
for adgang for erhvervsbrugere til sin 
softwareapplikationsbutik, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning.

k) anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende generelle betingelser 
for adgang og behandling for 
erhvervsbrugere til sin centrale 
platformstjeneste, navnlig til sin 
softwareapplikationsbutik, sin 
onlinesøgemaskine og sine sociale 
onlinenetværkstjenester, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning, 
men også rimelige omkostninger
l) afholde sig fra misbrug af væsentlige 
platformstjenester
m) anvende rimelig og 
ikkediskriminerende behandling af 
erhvervsbrugere
n) i tilfælde af en tvist om rimeligheden af 
en pris eller et vederlag som betingelse 
for, at erhvervsbrugeren kan få adgang til 
de enkelte centrale platformstjenester, 
som er bestemt i henhold til artikel 3, stk. 
7, deltager gatekeeperen i og overholder 
resultatet af en bindende procedure for 
fastsættelse af en rimelig pris eller et 
rimeligt vederlag, uanset om en sådan 
procedure er fastlagt ved lov eller 
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foreslået af erhvervsbrugerne eller af 
organisationer eller 
rettighedshaverorganisationer, der 
repræsenterer sådanne erhvervsbrugere. 
Proceduren for udstedelse af vederlag og 
pris bør, hvis parterne ikke er nået til 
enighed om vilkårene for løsning af 
spørgsmålet om vederlag og 
prisfastsættelse, indledes senest [tre 
måneder efter, at en part har anmodet om 
at indlede en forhandling, eller hvis den 
ene part nægter at forhandle]. Denne 
procedure finder navnlig anvendelse i 
tilfælde af tvister om vederlag for 
anvendelse af indhold beskyttet af 
presseudgiverens ret i direktiv (EU) 
2019/790.

Or. en

Ændringsforslag 812
Antonius Manders, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende generelle betingelser 
for adgang for erhvervsbrugere til sin 
softwareapplikationsbutik, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning.

k) anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende generelle betingelser 
for adgang og behandling for 
erhvervsbrugere til sin centrale 
platformstjeneste, navnlig til sin 
softwareapplikationsbutik, sin 
onlinesøgemaskine, browser, driftssystem, 
fælles indlogningssystem, 
onlinebetalingstjeneste og sine sociale 
onlinenetværkstjenester, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning, 
men også rimelige omkostninger. I alle 
disse tilfælde skal valgfrihed, 
interoperabilitet og accept af certifikater 
garanteres.

Or. en
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Ændringsforslag 813
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende generelle betingelser 
for adgang for erhvervsbrugere til sin 
softwareapplikationsbutik, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning.

k) anvende gennemsigtige, retfærdige 
og ikkediskriminerende generelle 
betingelser for adgang for erhvervsbrugere 
til sin softwareapplikationsbutik, der er 
udpeget i henhold til artikel 3 i denne 
forordning, og for erhvervsbrugere i form 
af SMV'er på et givet sektormarked til sin 
onlinesøgemaskine og sociale 
onlinenetværkstjeneste, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 814
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende generelle betingelser 
for adgang for erhvervsbrugere til sin 
softwareapplikationsbutik, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning.

k) anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende generelle betingelser 
for adgang og behandling for 
erhvervsbrugere til sin centrale 
platformstjeneste, herunder til sin 
softwareapplikationsbutik, sine cloud 
computing-tjenester, onlinesøgemaskiner 
og sociale onlinenetværkstjenester, der er 
udpeget i henhold til artikel 3 i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 815
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Petra Kammerevert, 
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Maria Grapini, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, 
Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende generelle betingelser 
for adgang for erhvervsbrugere til sin 
softwareapplikationsbutik, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning.

k) anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende generelle betingelser 
for adgang for erhvervsbrugere og 
slutbrugere til alle sine centrale 
platformstjenester som standard ved at 
gennemføre passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger til sin 
softwareapplikationsbutik, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Retfærdige og ikkediskriminerende generelle betingelser bør ikke begrænses til adgang til 
softwareapplikationer, men bør udvides til at omfatte alle centrale platformstjenester som en 
beskyttelse mod eventuelt misbrug og til at sikre, at denne forordning er fremtidssikret.

Ændringsforslag 816
Andrey Kovatchev

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende generelle betingelser 
for adgang for erhvervsbrugere til sin 
softwareapplikationsbutik, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning.

k) anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende generelle betingelser 
for adgang og behandling for 
erhvervsbrugere til sin centrale 
platformstjeneste, navnlig til sin 
softwareapplikationsbutik, sin 
onlinesøgemaskine og sine sociale 
onlinenetværkstjenester, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 817
Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende generelle betingelser 
for adgang for erhvervsbrugere til sin 
softwareapplikationsbutik, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning.

k) anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende generelle betingelser 
og behandling for adgang for 
erhvervsbrugere til sin 
softwareapplikationsbutik, sine 
onlinesøgemaskiner og sine sociale 
onlinenetværkstjenester, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 818
Antonius Manders, Axel Voss

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) deltage i en bindende 
voldgiftsprocedure, når der ikke er 
enighed i en tvist om rimelighed af en pris 
eller et vederlag for brug af ophavsret 
eller tilsvarende beskyttet indhold. 
Proceduren vedrørende udstedelse af 
vederlag og pris indledes, hvis parterne 
ikke er nået til enighed om vilkårene for 
løsning af spørgsmålet om vederlag og 
prisfastsættelse, senest tre måneder efter, 
at en part har anmodet om at indlede en 
forhandling, eller hvis den ene part 
nægter at forhandle. I tilfælde af en tvist 
med presseudgivere skal alle involverede 
interessenter tages i betragtning. I så fald 
må medieselskaber deltage i 
overenskomstforhandlinger. Hvis en 
interessent bliver udeladt af 
forhandlingerne af gatekeeperen, 
ugyldiggør dette alle andre aftaler. Hvis 
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gatekeepere beslutter at trække bestemte 
udvalgte nyhedstjenester tilbage fra EU's 
indre marked på grund af indholdstvister, 
skal de trække hele deres nyhedstjeneste 
tilbage.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til Australien afviste gatekeepere at betale for indhold og forhandle med alle 
involverede. De ovenfor nævnte kriterier garanterer, at gatekeepere ikke kan vælge og vrage. 
Den frie presse i et demokrati må ikke undermineres og skal beskyttes mod denne praksis fra 
gatekeepere. Derfor skal vi medtage kriteriet om 1) tvungen voldgift, 2) medtage alle 
interessenter og (3) forhindre gatekeepere i at erstatte nationale nyheder med indhold fra 
udlandet.

Ændringsforslag 819
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) i tilfælde af en tvist om 
rimeligheden af en pris eller et vederlag 
som betingelse for, at erhvervsbrugeren 
kan få adgang til eller bruge en af sine 
centrale platformstjenester, der er bestemt 
i henhold til artikel 3, deltage i en 
bindende procedure for fastsættelse af en 
rimelig pris eller rimeligt vederlag og 
overholde resultatet heraf, uanset om en 
sådan procedure er fastlagt ved lov eller 
foreslået af erhvervsbrugerne eller af 
organisationer eller 
rettighedshaverorganisationer, der 
repræsenterer sådanne erhvervsbrugere. 
Proceduren vedrørende udstedelse af 
vederlag og pris indledes, hvis parterne 
ikke er nået til enighed om vilkårene for 
løsning af spørgsmålet om vederlag og 
prisfastsættelse, senest [tre måneder efter, 
at en part har anmodet om at indlede en 
forhandling, eller hvis den ene part 
nægter at forhandle]. Denne procedure 
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finder navnlig anvendelse i tilfælde af 
tvister om vederlag som fastsat i direktiv 
(EU) 2019/790

Or. en

Ændringsforslag 820
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) give slutbrugerne klare, rimelige 
og ikkediskriminerende licensbetingelser, 
herunder hvad angår gebyrer, forebygge 
væsentlige ændringer, der begrænser 
brugen af softwareapplikationer eller -
tjenester, som anvendes på eller i 
forbindelse med en gatekeepers centrale 
serviceplatform, og sikring af en rimelig 
forventet brug af softwareapplikationen 
eller -tjenesterne, herunder efter 
overførsel til en anden slutbruger, hvis det 
er relevant. I princippet forhindrer disse 
ensidige ændringer ikke virksomheder i at 
bryde deres aftale og gå over til en anden 
cloudløsning, men i praksis synes denne 
løsning at være dyr og kompleks, og 
virksomheder er tvunget til at acceptere 
disse kontraktmæssige ændringer, som 
ikke er gunstige for dem. Formålet med 
ændringen er at skabe en ny forpligtelse, 
der giver brugerne mulighed for at bruge 
deres licenser frit, når de bruger en 
cloudtjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 821
Leszek Miller, Monika Beňová

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k a (nyt)



AM\1235836DA.docx 141/171 PE695.197v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) I tilfælde af en tvist om 
rimeligheden af en pris eller et vederlag 
som betingelse for, at erhvervsbrugeren 
kan få adgang til de enkelte centrale 
platformstjenester, som er bestemt i 
henhold til artikel 3, stk. 7, deltager 
gatekeeperen i og overholder resultatet af 
en bindende procedure for fastsættelse af 
en rimelig pris eller et rimeligt vederlag, 
uanset om en sådan procedure er fastlagt 
ved lov eller foreslået af erhvervsbrugerne 
eller af organisationer eller 
rettighedshaverorganisationer, der 
repræsenterer sådanne erhvervsbrugere. 
Proceduren vedrørende udstedelse af 
vederlag og pris indledes, hvis parterne 
ikke er nået til enighed om vilkårene for 
løsning af spørgsmålet om vederlag og 
prisfastsættelse. Denne procedure finder 
navnlig anvendelse i tilfælde af tvister om 
vederlag for anvendelse af indhold 
beskyttet af presseudgiverens ret i direktiv 
(EU) 2019/790.

Or. en

Ændringsforslag 822
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 6 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) afholde sig fra at pålægge 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
softwareapplikationer eller -tjenester, som 
anvendes på eller i forbindelse med 
gatekeeperens centrale serviceplatform, 
eventuelle licensbetingelser eller 
økonomiske vilkår, som har til formål på 
en diskriminerende måde i forhold til 



PE695.197v01-00 142/171 AM\1235836DA.docx

DA

gatekeeperens egne tilbud at begrænse 
slutbrugerens evne eller økonomiske 
incitament til at bruge 
softwareapplikationer eller -tjenester på 
eller i forbindelse med produkter eller 
tjenester, der konkurrerer med 
gatekeeperens, f.eks. ved at give egne 
tilbud præferencebehandling, så 
slutbrugere eller erhvervsbrugere i højere 
grad bliver opmærksomme på dem.

Or. en

Ændringsforslag 823
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) sikre, at deres tjenester, herunder 
brugergrænseflader, er tilgængelige for 
personer med handicap i 
overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 
(EU) 2019/882. De skal også sikre, at 
erhvervsbrugere, som er afhængige af 
deres centrale platformstjeneste til at nå 
ud til forbrugere med henblik på at tilbyde 
tjenester og produkter inden for 
anvendelsesområdet af direktiv (EU) 
2019/882, overholder kravene i det 
anførte direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 824
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ka) afholde sig fra praksis, der 
forhindrer muligheden for at afmelde en 
central platformstjeneste, hvorimod 
abonnementet er let tilgængeligt. I praksis 
skal begge processer være lige krævende 
for erhvervs- og slutbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 825
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, 
Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) afholde sig fra praksis, der 
forhindrer muligheden for at afmelde en 
central platformstjeneste, hvorimod 
abonnementet er let tilgængeligt. I praksis 
skal begge processer være lige krævende 
for erhvervs- og slutbrugere.

Or. en

Begrundelse

Det er let at abonnere på en central platformstjeneste. I modsætning til afmelding, hvor 
muligheden for at gøre det i mange tilfælde er skjult et fjernt sted i udbyderens platform. 
Gatekeeperne skal sikre, at adgangen til disse muligheder er ens.

Ændringsforslag 826
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-
Lin Lacapelle
for ID-Gruppen
Christine Anderson

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) sikre, at deres tjenester, herunder 
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brugergrænseflader, er tilgængelige for 
personer med handicap i 
overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 
(EU) 2019/882.

Or. en

Ændringsforslag 827
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) sikre, at deres tjenester, herunder 
brugergrænseflader, er tilgængelige for 
personer med handicap i 
overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 
(EU) 2019/882. De skal også sikre, at 
erhvervsbrugere, som er afhængige af 
deres centrale platformstjenester til at nå 
ud til forbrugere med henblik på at tilbyde 
tjenester og produkter inden for 
anvendelsesområdet af direktiv (EU) 
2019/882, overholder kravene i det 
anførte direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 828
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) afholde sig fra at anvende 
subliminale teknikker ud over en persons 
bevidsthed for væsentligt at fordreje en 
persons adfærd på en måde, som kan føre 
til, at vedkommende træffer visse 
beslutninger ved at appellere til 
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psykologiske fordomme drevet af 
formidlingsbias

Or. en

Ændringsforslag 829
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) afstå fra en generel fjernelse fra 
listen uden en hensigtsmæssig og effektiv 
klageprocedure

Or. en

Ændringsforslag 830
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kc) afholde sig fra vilkår, betingelser 
eller tekniske foranstaltninger, der 
forhindrer erhvervsbrugere i deres 
forretningsaktiviteter på indkøbs- eller 
salgsmarkeder, hvis gatekeeperens service 
udgør en adgang til disse markeder, og 
navnlig hvis den derved:
- forhindrer erhvervsbrugere i eller gør 
det besværligt for dem at annoncere deres 
tjenester eller levere reklametjenester til 
tredjeparter eller nå ud til slutbrugerne 
via andre adgangspunkter og markedsføre 
deres tjenester
- forhindrer eller besværliggør 
behandlingen af data, som er relevante 
for konkurrence eller
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- giver sine egne tjenester og produkter 
eller tjenester og produkter fra tredjepart 
mere præference end tjenester og 
produkter fra konkurrenter.

Or. en

Ændringsforslag 831
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kc) afholde sig fra at spille en 
dobbeltrolle som udbyder af centrale 
platformstjenester, hvormed der ydes en 
central platformstjeneste til dens 
erhvervsbrugere, samtidig med at der 
konkurreres med de samme 
erhvervsbrugere om levering af de samme 
eller lignende tjenester eller produkter til 
de samme slutbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 832
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kc) afholde sig fra at begrænse 
slutbrugernes mulighed for at få direkte 
adgang til erhvervsbrugere eller andre 
slutbrugeres tjenester eller websteder 
uden for gatekeeperens økosystem fra 
gatekeeperens platformstjeneste.

Or. en
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Ændringsforslag 833
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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Modtageligheden for yderligere 
tekniske specifikationer er begrænset til 
de udtrykkelige tilfælde, som fremgår af 
artikel 6. Berørte tredjeparter, som har en 
legitim interesse, bør være en del af den 
reguleringsmæssige dialog.

Or. en

Ændringsforslag 834
Geoffroy Didier, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1, litra a), 
omfatter data, der ikke er offentligt 
tilgængelige, alle aggregerede og ikke-
aggregerede data genereret af 
erhvervsbrugere, som kan udledes af eller 
indsamles gennem erhvervsbrugeres eller 
deres kunders kommercielle aktiviteter på 
gatekeepernes centrale platformstjenester.

2. Med henblik på stk. 1, litra a), 
omfatter data, der ikke er offentligt 
tilgængelige, alle aggregerede og ikke-
aggregerede data genereret af 
erhvervsbrugere eller genereret af varer og 
tjenester leveret af en leverandør til 
gatekeeperens accessoriske tjenester, 
navnlig distribution, som kan udledes af 
eller indsamles gennem erhvervsbrugeres 
eller deres kunders kommercielle 
aktiviteter på gatekeepernes centrale 
platformstjenester, distributionstjenester 
eller andre accessoriske tjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 835
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

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1, litra a), 
omfatter data, der ikke er offentligt 
tilgængelige, alle aggregerede og ikke-
aggregerede data genereret af 
erhvervsbrugere, som kan udledes af eller 
indsamles gennem erhvervsbrugeres eller 
deres kunders kommercielle aktiviteter på 
gatekeepernes centrale platformstjenester.

2. Med henblik på stk. 1, litra a), 
omfatter data, der ikke er offentligt 
tilgængelige, alle aggregerede og ikke-
aggregerede data genereret af 
erhvervsbrugere, som kan udledes af eller 
indsamles gennem erhvervsbrugeres eller 
deres kunders kommercielle aktiviteter på 
gatekeepernes centrale platformstjenester. 
Kommissionen er forpligtet til at 
offentliggøre de tekniske specifikationer 
for individuelle gatekeepere uden at det 
berører forretningshemmeligheder.

Or. en

Ændringsforslag 836
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1, litra a), 
omfatter data, der ikke er offentligt 
tilgængelige, alle aggregerede og ikke-
aggregerede data genereret af 
erhvervsbrugere, som kan udledes af eller 
indsamles gennem erhvervsbrugeres eller 
deres kunders kommercielle aktiviteter på 
gatekeepernes centrale platformstjenester.

2. Kommissionen skal offentliggøre 
de adfærdskrav, som den fastsætter for 
individuelle gatekeepere. Dette omfatter 
ikke forretningshemmeligheder eller 
fortrolige oplysninger, der er knyttet til 
den pågældende gatekeepers 
forretningsmodel.

Or. en

Ændringsforslag 837
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Deirdre Clune

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den pågældende gatekeeper skal 
overholde forpligtelserne i denne artikel, 
men er ikke forpligtet til at afsløre sine 
forretningshemmeligheder som defineret i 
artikel 2 i direktiv (EU) 2016/943 og er 
ikke forhindret i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre integriteten, sikkerheden og 
funktionen af sine centrale 
platformstjenester eller hardware.

Or. en

Begrundelse

Forretningshemmeligheder er ikke fuldt ud beskyttet i forslaget, og dette ændringsforslag er 
nødvendigt for at beskytte disse hemmeligheder. Undladelse af at gøre det vil hæmme 
fremtidig innovation.

Ændringsforslag 838
Dita Charanzová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En gatekeeper vedtager og 
gennemfører effektive foranstaltninger 
med sine forretningspartnere for at sikre, 
at forpligtelserne i denne artikel er 
effektive, selv når det er en tredjepart, som 
leverer det endelige produkt til forbrugere 
og erhvervsbrugere, og sådanne produkter 
omfatter en central tjeneste, der drives af 
gatekeeperen.

Or. en
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Ændringsforslag 839
Antonius Manders

Forslag til forordning
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overholdelse af forpligtelser for 
gatekeepere

Overholdelse af forpligtelser for 
gatekeepere og reguleringsmæssig dialog

Or. en

Ændringsforslag 840
Evelyne Gebhardt, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Paul Tang, Petra 
Kammerevert, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, 
Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De foranstaltninger, der 
gennemføres af gatekeeperen for at sikre 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive 
med hensyn til at nå målet med den 
relevante forpligtelse. Gatekeeperen sikrer, 
at disse foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med 
lovgivningen om cybersikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.

1. De foranstaltninger, der 
gennemføres af gatekeeperen for at sikre 
fuld overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive 
med hensyn til at nå målet med den 
relevante forpligtelse. Gatekeeperen er 
ansvarlig for og skal kunne påvise fuld 
overholdelse af disse forpligtelser 
("ansvarlighed"). Bevisbyrden 
vedrørende effektivitet ligger hos 
gatekeeperen. Gatekeeperen skal påvise, 
hvilke foranstaltninger der er truffet for 
at overholde disse forpligtelser. 
Gatekeeperen sikrer, at disse 
foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med 
lovgivningen om cybersikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 11 om "bekæmpelse af omgåelse".

Ændringsforslag 841
Antonius Manders

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De foranstaltninger, der 
gennemføres af gatekeeperen for at sikre 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive 
med hensyn til at nå målet med den 
relevante forpligtelse. Gatekeeperen sikrer, 
at disse foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med 
lovgivningen om cybersikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.

1. De foranstaltninger, der 
gennemføres af gatekeeperen for at sikre 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive 
med hensyn til at nå målet med den 
relevante forpligtelse og målene i denne 
forordning, nemlig at sikre konkurrence 
og rimelighed for forbrugere og 
erhvervsbrugere. Gatekeeperen sikrer, at 
disse foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679, direktiv 2002/58/EF, 
forordningen om et indre marked for 
digitale tjenester samt med lovgivningen 
om cybersikkerhed, forbrugerbeskyttelse 
og produktsikkerhed og intellektuelle 
ejendomsrettigheder og direktiv (EU) 
2016/943.

Or. en

Ændringsforslag 842
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De foranstaltninger, der 
gennemføres af gatekeeperen for at sikre 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive 
med hensyn til at nå målet med den 

1. De foranstaltninger, der 
gennemføres af gatekeeperen for at sikre 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive 
med hensyn til at nå målet med den 
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relevante forpligtelse. Gatekeeperen sikrer, 
at disse foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med 
lovgivningen om cybersikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.

relevante forpligtelse. I gennemførelsen af 
disse foranstaltninger kan gatekeeperen 
tage rimelige, forholdsmæssige og 
tilstrækkeligt begrundede skridt til at sikre 
integritet i tjenesterne, brugersikkerhed 
og kernefunktionalitet i sine centrale 
platformstjenester. Gatekeeperen sikrer, at 
disse foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med 
lovgivningen om cybersikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 843
Maria Grapini, Marc Angel

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De foranstaltninger, der 
gennemføres af gatekeeperen for at sikre 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive 
med hensyn til at nå målet med den 
relevante forpligtelse. Gatekeeperen sikrer, 
at disse foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med 
lovgivningen om cybersikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.

1. De foranstaltninger, der 
gennemføres af gatekeeperen for at sikre 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive 
med hensyn til at nå målet med den 
relevante forpligtelse og målene i denne 
forordning, nemlig at sikre konkurrence 
og rimelighed for erhvervsbrugere og 
slutbrugere. Gatekeeperen sikrer, at disse 
foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med 
lovgivningen om cybersikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 844
Deirdre Clune

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De foranstaltninger, der 
gennemføres af gatekeeperen for at sikre 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive 
med hensyn til at nå målet med den 
relevante forpligtelse. Gatekeeperen sikrer, 
at disse foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med 
lovgivningen om cybersikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.

1. De foranstaltninger, der 
gennemføres af gatekeeperen for at sikre 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive 
med hensyn til at nå målet med den 
relevante forpligtelse og målene i denne 
forordning, nemlig at sikre konkurrence 
og rimelighed for erhvervsbrugere og 
slutbrugere. Gatekeeperen sikrer, at disse 
foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med 
lovgivningen om cybersikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 845
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De foranstaltninger, der 
gennemføres af gatekeeperen for at sikre 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive 
med hensyn til at nå målet med den 
relevante forpligtelse. Gatekeeperen sikrer, 
at disse foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med 
lovgivningen om cybersikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.

1. Gatekeeperen sikrer, at de 
foranstaltninger, som er gennemført for at 
overholde artikel 5 og 6, gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med 
lovgivningen om cybersikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 846
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Sylvie Guillaume
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De foranstaltninger, der 
gennemføres af gatekeeperen for at sikre 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive 
med hensyn til at nå målet med den 
relevante forpligtelse. Gatekeeperen sikrer, 
at disse foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med 
lovgivningen om cybersikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.

1. De foranstaltninger, der 
gennemføres af gatekeeperen for at sikre 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive 
med hensyn til at nå målet med den 
relevante forpligtelse. Gatekeeperen sikrer, 
at disse foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og direktiv 2002/58/EF og 
direktiv (EU) 2019/882 samt med 
lovgivningen om cybersikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.

Or. en

Begrundelse

For millioner af handicappede er tilgængelighed lige så afgørende for deres lige deltagelse 
som privatliv og sikkerhed. Hvis tilgængeligheden ikke er sikret, vil millioner af mennesker 
simpelthen ikke have adgang til digitale gatekeepingplatforme og -tjenester.

Ændringsforslag 847
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest seks måneder efter 
udpegelse og i henhold til artikel 3, stk. 8, 
forelægger gatekeeperen Kommissionen 
en rapport, der giver en detaljeret og 
gennemsigtig beskrivelse af de 
foranstaltninger, som er gennemført for 
at sikre overholdelse af forpligtelserne i 
artikel 5 og 6. Denne rapport ajourføres 
mindst en gang om året.

Or. en
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Ændringsforslag 848
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Berørte tredjeparter, som udviser 
en legitim interesse bør høres og indgå i 
den reguleringsmæssige dialog. Samtidig 
kan også medlemsstaternes myndigheder 
indgå i denne dialog, om de finder det 
relevant.

Or. es

Ændringsforslag 849
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Sammen med den rapport, som er 
nævnt i stk. 1a, og inden for samme 
tidsramme giver gatekeeperen 
Kommissionen et ikkefortroligt 
sammendrag af sin rapport, som vil blive 
offentliggjort af Kommissionen uden 
ophold. Det ikkefortrolige sammendrag 
ajourføres mindst en gang om året ifølge 
den detaljerede rapport.

Or. en

Ændringsforslag 850
Deirdre Clune

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

2. Hvis Kommissionen mener, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, måske ikke sikrer en 
effektiv overholdelse af de relevante 
forpligtelser i artikel 6, indleder den 
proceduren i henhold til artikel 18, hvor 
den ved en afgørelse og efter en 
reguleringsmæssig dialog på højst seks 
måneder for at lette gatekeeperens 
overholdelse og fremskynde 
gennemførelsen af denne forordning 
specificerer de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

En gatekeeper kan anmode om indledning 
af procedurer i henhold til artikel 18, 
således at Kommissionen i 
overensstemmelse med stk. 2 kan afgøre, 
om de foranstaltninger, som gatekeeperen 
har til hensigt at gennemføre eller har 
gennemført i henhold til artikel 6, er 
effektive med hensyn til at nå målene i 
denne forordning i henhold til stk. 1 og 
den relevante forpligtelse under de 
specifikke omstændigheder.

Or. en

Begrundelse

For at sikre overholdelse af de forpligtelser, der er beskrevet i artikel 6, kan der under visse 
omstændigheder være krav om en reguleringsmæssig dialog i henhold til artikel 7.

Ændringsforslag 851
Antonius Manders

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 

2. Hvis Kommissionen mener, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til 1 eller 
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eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

har gennemført, måske ikke sikrer en 
effektiv overholdelse af de relevante 
forpligtelser i artikel 5 og 6, indleder den 
proceduren i henhold til artikel 18, hvor 
den ved en afgørelse og efter en 
reguleringsmæssig dialog for at lette 
gatekeeperens overholdelse og 
fremskynde gennemførelsen af denne 
forordning kan specificere de 
foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 852
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en 
effektiv overholdelse af de relevante 
forpligtelser i artikel 6, kan den ved en 
afgørelse specificere de foranstaltninger, 
som den pågældende gatekeeper skal 
gennemføre. Kommissionen vedtager en 
sådan afgørelse senest seks måneder efter 
indledningen af proceduren i henhold til 
artikel 18.

2. Kommissionen kan ved en 
afgørelse specificere de foranstaltninger, 
som den pågældende gatekeeper skal 
gennemføre, for at overholde 
forpligtelserne i artikel 6. Med henblik på 
vedtagelsen af denne afgørelse tager 
Kommissionen hensyn til oplysninger fra 
interesserede tredjeparter, regeringer og 
relevante myndigheder i medlemsstaterne. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18. 
Kommissionen skal, hvor det er 
hensigtsmæssigt, støttes af ressourcer og 
oplysninger for at løse asymmetrien af 
oplysninger hos gatekeepere.

Or. en

Ændringsforslag 853
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Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager under 
hensyntagen til udtalelsen fra gruppen på 
højt plan af digitale lovgivere en sådan 
afgørelse senest seks måneder efter 
indledningen af proceduren i henhold til 
artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 854
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 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den handle på eget initiativ 
og kan ved en afgørelse specificere de 
foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
hurtigst muligt og under alle 
omstændigheder senest seks måneder efter 
indledningen af proceduren i henhold til 
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artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 855
Brando Benifei, Alex Agius Saliba

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre 
efter en reguleringsmæssig dialog for at 
fremme overholdelsen. Kommissionen 
vedtager en sådan afgørelse senest seks 
måneder efter indledningen af proceduren i 
henhold til artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 856
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, specificerer den ved en afgørelse 
de foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper skal gennemføre. 
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Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18. 
Afgørelsen offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 857
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18 og 
offentliggør den.

Or. en

Ændringsforslag 858
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 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
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artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 859
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

Or. fr

Ændringsforslag 860
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den ved en afgørelse 

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, specificerer den ved en afgørelse 
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specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

de foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 861
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Karen Melchior

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For effektivt at overholde 
forpligtelserne i artikel 6 får gatekeeperen 
mulighed for at indgå i en 
reguleringsdialog, hvorved Kommissionen 
yderligere kan specificere relevante 
foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper skal vedtage for effektivt at 
overholde disse forpligtelser. I forbindelse 
hermed kan Kommissionen beslutte at 
høre tredjeparter, hvis synspunkter den 
anser for nødvendige i forhold til de 
foranstaltninger, som gatekeeperen ventes 
at gennemføre. Yderligere specifikation af 
forpligtelser i artikel 6 begrænses til 
spørgsmål med hensyn til at sikre effektiv 
overholdelse af forpligtelsen og samtidig 
beskytte sikkerhed og privatliv, hvor 
metoderne til at gennemføre en 
forpligtelse kan påvirkes af forskelle i 
forretningsmodeller. Kommissionen har 
stadig skønsbeføjelser med hensyn til at 
beslutte, om den vil deltage i en sådan 
dialog.

Or. en

Ændringsforslag 862
Deirdre Clune
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Under den reguleringsmæssige 
dialog i henhold til stk. 2 kan 
gatekeeperen fremlægge et begrundet 
indlæg for især at forklare, hvorfor de 
foranstaltninger, denne agter at 
gennemføre eller har gennemført, er 
effektive med hensyn til at opfylde målene 
i denne forordning i henhold til stk. 1 og 
den relevante forpligtelse, samt 
betingelserne i artikel 7, stk. 5, og, hvor 
det er relevant, artikel 7, stk. 6.

Or. en

Begrundelse

For at sikre overholdelse af de forpligtelser, der er beskrevet i artikel 6, kan der under visse 
omstændigheder være krav om en lovgivningsmæssig dialog i henhold til artikel 7.

Ændringsforslag 863
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Claudia Gamon, 
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Karen Melchior

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. En gatekeeper kan anmode om 
indledning af procedurer i henhold til 
artikel 18, således at Kommissionen kan 
afgøre, om de foranstaltninger, som 
gatekeeperen har til hensigt at 
gennemføre eller har gennemført i 
henhold til artikel 6, er effektive med 
hensyn til at nå målet for den relevante 
forpligtelse under de specifikke 
omstændigheder. En gatekeeper afgiver 
sammen med sin anmodning en 
begrundet erklæring med en detaljeret 
forklaring af, hvorfor de foranstaltninger, 
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som den har til hensigt at gennemføre 
eller har gennemført, under de specifikke 
omstændigheder er effektive med hensyn 
til at nå målet med den relevante 
forpligtelse.

Or. en

Ændringsforslag 864
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 2 i denne artikel berører ikke 
Kommissionens beføjelser i henhold til 
artikel 25, 26 og 27.

3. Stk. 2 i denne artikel berører ikke 
Kommissionens beføjelser i henhold til 
artikel 25, 26 og 27. Såfremt 
Kommissionen træffer en afgørelse i 
henhold til artikel 26 efter en afgørelse i 
henhold til stk. 2 eller 7, med henblik på 
fastsættelse af bøden i henhold til artikel 
26, stk. 3, kan Kommissionen overveje, 
om varigheden af den manglende 
overholdelse skal begynde fra 
gennemførelsesfristen i artikel 3, stk. 8.

Or. en

Begrundelse

To avoid loopholes with regard to Article 7(2) and 7(7), if compliance with an Article 7(2) or 
7(7) decision takes the gatekeeper beyond the binding 6-month implementation deadline in 
Article 3(8), it must be clear that the Commission has the ability to fine the gatekeeper under 
Article 25 and 26. The level of any fine must take into account how much the Commission has 
legitimately had to discuss with the gatekeeper. Where the gatekeeper has clearly acted in bad 
faith to delay compliance with its obligations, it must be fined for the full period for which it 
was not in compliance after expiry of the 6-month deadline.

Ændringsforslag 865
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 2 i denne artikel berører ikke 
Kommissionens beføjelser i henhold til 
artikel 25, 26 og 27.

3. Stk. 2 i denne artikel berører ikke 
Kommissionens beføjelser i henhold til 
artikel 25, 26 og 27. I tilfælde af en 
afgørelse om manglende overholdelse i 
henhold til artikel 25, som medfører bøder 
og sanktioner i henhold til artikel 26, 
antages perioden for manglende 
overholdelse at starte fra den frist, der 
fremgår af artikel 3, stk. 8.

Or. en

Ændringsforslag 866
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis Kommissionen har til hensigt 
at vedtage en specificeringsafgørelse i 
henhold til stk. 2, offentliggør den en 
kortfattet sammenfatning af de 
foranstaltninger, gatekeeperen forventes 
at gennemføre, for at sikre effektiv 
overholdelse af forpligtelserne i denne 
forordning. Kommissionen beslutter at 
opfordre interesserede tredjeparter til at 
fremsende deres bemærkninger inden for 
en frist, som fastsættes af Kommissionen i 
dens offentliggørelse. I den forbindelse 
skal der tages hensyn til virksomhedernes 
berettigede interesse i, at deres 
forretningshemmeligheder ikke afsløres.

Or. en

Ændringsforslag 867
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren. I de foreløbige resultater 
redegør Kommissionen for de 
foranstaltninger, den overvejer at træffe, 
eller den mener, at udbyderen af de 
pågældende centrale platformstjenester bør 
træffe for effektivt at imødekomme de 
foreløbige resultater.

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren til gatekeeperen. Den 
offentliggør derudover et kort resumé af de 
udkast til foranstaltninger, som 
gatekeeperen ventes at gennemføre for at 
sikre en effektiv overholdelse af 
forpligtelserne i denne forordning. I de 
foreløbige resultater redegør 
Kommissionen for de foranstaltninger, den 
overvejer at træffe, eller den mener, at 
udbyderen af de pågældende centrale 
platformstjenester bør træffe for effektivt at 
imødekomme de foreløbige resultater.

Kommissionen opfordrer alle 
interesserede parter til at fremsende deres 
bemærkninger inden for en rimelig frist, 
som fastsættes af Kommissionen i dens 
offentliggørelse. I den forbindelse skal der 
tages hensyn til virksomhedernes 
berettigede interesse i, at deres 
forretningshemmeligheder ikke afsløres.

Or. en

Ændringsforslag 868
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren. I de foreløbige resultater 
redegør Kommissionen for de 

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen gatekeeperne sine 
foreløbige resultater senest tre måneder 
efter indledningen af proceduren. I de 
foreløbige resultater redegør 
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foranstaltninger, den overvejer at træffe, 
eller den mener, at udbyderen af de 
pågældende centrale platformstjenester bør 
træffe for effektivt at imødekomme de 
foreløbige resultater.

Kommissionen for de foranstaltninger, den 
overvejer at træffe, eller den mener, at 
udbyderen af de pågældende centrale 
platformstjenester bør træffe for effektivt at 
imødekomme de foreløbige resultater. 
Kommissionen kan høre interesserede 
tredjeparter, der viser tilstrækkelig 
interesse, når den udarbejder de 
foreløbige resultater. De foreløbige 
resultater offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 869
Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren. I de foreløbige resultater 
redegør Kommissionen for de 
foranstaltninger, den overvejer at træffe, 
eller den mener, at udbyderen af de 
pågældende centrale platformstjenester bør 
træffe for effektivt at imødekomme de 
foreløbige resultater.

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
gatekeeperen Kommissionen de 
foranstaltninger, som den agter at 
gennemføre, senest en måned efter 
indledningen af 
proceduren. Kommissionen meddeler sine 
foreløbige resultater senest en måned efter 
at have modtaget en sådan meddelelse. I 
de foreløbige resultater redegør 
Kommissionen for de foranstaltninger, den 
overvejer at træffe, eller den mener, at 
udbyderen af de pågældende centrale 
platformstjenester bør træffe for effektivt at 
imødekomme de foreløbige resultater.

Or. en

Ændringsforslag 870
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Sandro Gozi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren. I de foreløbige resultater 
redegør Kommissionen for de 
foranstaltninger, den overvejer at træffe, 
eller den mener, at udbyderen af de 
pågældende centrale platformstjenester bør 
træffe for effektivt at imødekomme de 
foreløbige resultater.

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren. I de foreløbige resultater 
redegør Kommissionen for de 
foranstaltninger, den overvejer at træffe, 
eller den mener, at udbyderen af de 
pågældende centrale platformstjenester bør 
træffe for effektivt at imødekomme de 
foreløbige resultater. Interesserede 
tredjeparter, som er direkte impliceret, 
skal kunne fremsætte bemærkninger til 
disse foreløbige resultater.

Or. en

Ændringsforslag 871
Deirdre Clune

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren. I de foreløbige resultater 
redegør Kommissionen for de 
foranstaltninger, den overvejer at træffe, 
eller den mener, at udbyderen af de 
pågældende centrale platformstjenester bør 
træffe for effektivt at imødekomme de 
foreløbige resultater.

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren. I de foreløbige resultater 
redegør Kommissionen for de 
foranstaltninger, den overvejer at træffe, 
eller den mener, at udbyderen af de 
pågældende centrale platformstjenester bør 
træffe for effektivt at imødekomme de 
foreløbige resultater under hensyntagen til 
de spørgsmål, som blev drøftet i den 
reguleringsmæssige dialog.

Or. en

Begrundelse

For at sikre overholdelse af de forpligtelser, der er beskrevet i artikel 6, kan der under visse 
omstændigheder være krav om en lovgivningsmæssig dialog i henhold til artikel 7.
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Ændringsforslag 872
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 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren. I de foreløbige resultater 
redegør Kommissionen for de 
foranstaltninger, den overvejer at træffe, 
eller den mener, at udbyderen af de 
pågældende centrale platformstjenester bør 
træffe for effektivt at imødekomme de 
foreløbige resultater.

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
hurtigst muligt og under alle 
omstændigheder senest tre måneder efter 
indledningen af proceduren. I de foreløbige 
resultater redegør Kommissionen for de 
foranstaltninger, den overvejer at træffe, 
eller den mener, at udbyderen af de 
pågældende centrale platformstjenester bør 
træffe for effektivt at imødekomme de 
foreløbige resultater.

Or. en

Ændringsforslag 873
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren. I de foreløbige resultater 
redegør Kommissionen for de 
foranstaltninger, den overvejer at træffe, 
eller den mener, at udbyderen af de 
pågældende centrale platformstjenester bør 
træffe for effektivt at imødekomme de 
foreløbige resultater.

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
senest to måneder efter indledningen af 
proceduren. I de foreløbige resultater 
redegør Kommissionen for de 
foranstaltninger, den overvejer at træffe, 
eller den mener, at udbyderen af de 
pågældende centrale platformstjenester bør 
træffe for effektivt at imødekomme de 
foreløbige resultater.
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Or. fr

Ændringsforslag 874
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Paul Tang, Petra 
Kammerevert, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, 
Isabel Santos, Maria-Manuel Leitão-Marques

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren. I de foreløbige resultater 
redegør Kommissionen for de 
foranstaltninger, den overvejer at træffe, 
eller den mener, at udbyderen af de 
pågældende centrale platformstjenester bør 
træffe for effektivt at imødekomme de 
foreløbige resultater.

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
senest seks uger efter indledningen af 
proceduren. I de foreløbige resultater 
redegør Kommissionen for de 
foranstaltninger, den overvejer at træffe, 
eller den mener, at udbyderen af de 
pågældende centrale platformstjenester bør 
træffe for effektivt at imødekomme de 
foreløbige resultater.

Or. en

Ændringsforslag 875
Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved præciseringen af 
foranstaltningerne i stk. 2 sikrer 
Kommissionen, at foranstaltningerne er 
effektive med hensyn til at nå målene for 
den relevante forpligtelse og står i et 
rimeligt forhold til gatekeeperens og den 
relevante tjenestes særlige forhold.

5. Ved præciseringen af 
foranstaltningerne i stk. 2 sikrer 
Kommissionen, at foranstaltningerne er 
effektive med hensyn til at nå målene for 
den relevante forpligtelse og står i et 
rimeligt forhold til gatekeeperens og den 
relevante tjenestes særlige forhold. Parter 
med en legitim interesse skal kunne 
fremsætte bemærkninger til sådanne 
foranstaltningers effektivitet.
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Or. en

Ændringsforslag 876
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved præciseringen af 
foranstaltningerne i stk. 2 sikrer 
Kommissionen, at foranstaltningerne er 
effektive med hensyn til at nå målene for 
den relevante forpligtelse og står i et 
rimeligt forhold til gatekeeperens og den 
relevante tjenestes særlige forhold.

5. Ved præciseringen af 
foranstaltningerne i stk. 2 sikrer 
Kommissionen, at foranstaltningerne er 
effektive med hensyn til at nå målene for 
den relevante forpligtelse for gatekeeperen 
og den relevante tjeneste.

Or. en


