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(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa 
marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0842),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0419/2020),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den xxx, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den xxx,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttranden från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, utskottet för 
kultur och utbildning, utskottet för rättsliga frågor samt utskottet för medborgerliga fri- 
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A9-0000/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) En fast förankrad och varaktig 
ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 
centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater till ett mycket stort 
antal företagsanvändare och slutanvändare 
under minst tre år.

(21) En fast förankrad och varaktig 
ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 
centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater till ett mycket stort 
antal företagsanvändare och slutanvändare 
under minst tre år. Det bör i en bilaga till 
den här förordningen tillhandahållas en 
förteckning över indikatorer som ska 
användas av leverantörerna av centrala 
plattformstjänster vid mätning av antalet 
slutanvändare varje månad och antalet 
aktiva företagsanvändare varje år.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Sådana tröskelvärden kan påverkas 
av marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen. Kommissionen bör därför 
ges befogenhet att anta delegerade akter för 
att specificera metoden för att avgöra om 
de kvantitativa tröskelvärdena har uppnåtts, 
och regelbundet anpassa dem till 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen vid behov. Detta är särskilt 
relevant när det gäller tröskelvärdet för 
börsvärde, som bör indexeras med 
lämpliga intervall.

(22) Sådana tröskelvärden kan påverkas 
av marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen. Kommissionen bör därför 
ges befogenhet att anta delegerade akter för 
att specificera metoden för att avgöra om 
de kvantitativa tröskelvärdena har uppnåtts, 
uppdatera förteckningen över indikatorer 
som anges i bilagan till den här 
förordningen, och regelbundet anpassa 
dem till marknadsutvecklingen och den 
tekniska utvecklingen vid behov. Detta är 
särskilt relevant när det gäller tröskelvärdet 
för börsvärde, som bör indexeras med 
lämpliga intervall.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Leverantörer av centrala 
plattformstjänster bör kunna visa att de, 
trots att de uppfyller de kvantitativa 
tröskelvärdena, på grund av de 
exceptionella omständigheter som den 
centrala plattformstjänsten i fråga drivs 
under, inte uppfyller de objektiva kraven 
för att betraktas som en grindvakt, endast 
om de kan lägga fram tillräckliga 
underlag som visar på detta. Den 
betydande bevisbördan för att 
presumtionen som härrör från uppfyllandet 
av kvantitativa tröskelvärden inte bör gälla 
en viss leverantör bör bäras av den 
leverantören. Kommissionen bör kunna 
fatta ett beslut genom att förlita sig på de 
kvantitativa tröskelvärdena, och 
tillgängliga uppgifter om 
tjänsteleverantören avsevärt hindrar 
utredningen genom att inte följa de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
vidtar.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den mycket snabbt föränderliga 
och komplexa tekniska karaktären hos 
centrala plattformstjänster kräver en 
regelbunden översyn av statusen för 
grindvakter, även sådana som förutses ha 
en varaktig och fast förankrad position i sin 
verksamhet inom en nära framtid. För att 
ge alla marknadsaktörer, inklusive 
grindvakterna, den säkerhet som krävs när 
det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, 
är det nödvändigt med en tidsfrist för 
sådana regelbundna översyner. Det är 
också viktigt att göra sådana översyner 
regelbundet och minst vartannat år.

(30) Den mycket snabbt föränderliga 
och komplexa tekniska karaktären hos 
centrala plattformstjänster kräver en 
regelbunden översyn av statusen för 
grindvakter, även sådana som förutses ha 
en varaktig och fast förankrad position i sin 
verksamhet inom en nära framtid. För att 
ge alla marknadsaktörer, inklusive 
grindvakterna, den säkerhet som krävs när 
det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, 
är det nödvändigt med en tidsfrist för 
sådana regelbundna översyner. Det är 
också viktigt att göra sådana översyner 
regelbundet och minst vart tredje år.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

övervaka bredare trender rörande 
öppenheten inom den digitala sektorn och 
kan därför vara en användbar faktor att 
beakta i samband med de 
marknadsundersökningar som föreskrivs i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, i den mån 
metoden motsvarar den typ av metoder 
som omfattas av en av skyldigheterna i 
denna förordning.

(32) För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
beteende som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, i den mån 
beteendet i praktiken är av en likvärdig 
typ eller som påverkar de metoder som är 
förbjudna enligt denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster. Sådana begränsningar 
har en betydande avskräckande effekt på 
grindvakternas företagsanvändare när det 
gäller att använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 

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

plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa nätbaserade 
mellanhandskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
nätbaserade mellanhandstjänster och 
differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det inte accepteras att 
grindvakterna begränsar deras valmöjlighet 
när det gäller att differentiera de 
kommersiella villkoren, inklusive pris. En 
sådan begränsning bör gälla alla åtgärder 
med motsvarande verkan, till exempel 
höjda provisionsavgifter eller borttagande 
av företagsanvändares erbjudanden.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att förhindra att 
företagsanvändarnas beroende av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
ytterligare stärks bör de ha frihet att främja 
och välja den distributionskanal som de 
anser är lämpligast för att interagera med 
de slutanvändare som de redan har 
förvärvat genom centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakten. Omvänt 
bör slutanvändarna också ha frihet att välja 
erbjudanden från sådana företagsanvändare 
och att ingå avtal med dem antingen genom 
grindvakternas centrala plattformstjänster, i 
förekommande fall, eller genom en direkt 
distributionskanal eller en annan indirekt 
distributionskanal som används av 
företagsanvändarna. Detta bör gälla 
främjande av erbjudanden och ingående av 
avtal mellan företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom bör 

(38) För att förhindra att 
företagsanvändarnas beroende av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
ytterligare stärks bör de ha frihet att främja 
och välja den distributionskanal som de 
anser är lämpligast för att interagera med 
de slutanvändare som de redan har 
förvärvat genom centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakten, och som 
den centrala plattformstjänsten har 
ersatts för. Omvänt bör slutanvändarna 
också ha frihet att välja erbjudanden från 
sådana företagsanvändare och att ingå avtal 
med dem antingen genom grindvakternas 
centrala plattformstjänster, i 
förekommande fall, eller genom en direkt 
distributionskanal eller en annan indirekt 
distributionskanal som används av 
företagsanvändarna. Detta bör gälla 
främjande av erbjudanden och ingående av 
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slutanvändarnas möjligheter att fritt 
förvärva innehåll, abonnemang, funktioner 
eller andra föremål utanför grindvaktens 
centrala plattformstjänster inte undergrävas 
eller begränsas. Framför allt bör man 
undvika att grindvakterna begränsar 
slutanvändarnas tillgång till och 
användning av sådana tjänster via en 
programvaruapplikation som används i 
deras centrala plattformstjänst. Exempelvis 
bör abonnenter på onlineinnehåll som 
köpts utanför en nedladdningstjänst eller 
från en programvarubutik inte hindras från 
att få tillgång till sådant innehåll på en 
programvaruapplikation på grindvakternas 
centrala plattformstjänst enbart på grund av 
att det köptes utanför 
programvaruapplikationen eller 
programvarubutiken.

avtal mellan företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom bör 
slutanvändarnas möjligheter att fritt 
förvärva innehåll, abonnemang, funktioner 
eller andra föremål utanför grindvaktens 
centrala plattformstjänster inte undergrävas 
eller begränsas. Framför allt bör man 
undvika att grindvakterna begränsar 
slutanvändarnas tillgång till och 
användning av sådana tjänster via en 
programvaruapplikation som används i 
deras centrala plattformstjänst. Exempelvis 
bör abonnenter på onlineinnehåll som 
köpts utanför en nedladdningstjänst eller 
från en programvarubutik inte hindras från 
att få tillgång till sådant innehåll på en 
programvaruapplikation på grindvakternas 
centrala plattformstjänst enbart på grund av 
att det köptes utanför 
programvaruapplikationen eller 
programvarubutiken.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa eller 
andra offentliga myndigheter. Till exempel 
kan företagsanvändarna vilja framföra 
klagomål om olika typer av otillbörliga 
metoder, såsom diskriminerande villkor för 
åtkomst, omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 

(39) För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa eller 
andra offentliga myndigheter, inklusive 
nationella domstolar. Till exempel kan 
företagsanvändarna vilja framföra 
klagomål om olika typer av otillbörliga 
metoder, såsom diskriminerande villkor för 
åtkomst, omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
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sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 

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

påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till kostnadsfri, effektiv och regelbunden 
information i realtid som gör det möjligt 
för båda parter att förstå vilket pris som 
betalas för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan samt 
annonseringens tillgänglighet och 
synlighet.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) En grindvakt kan använda andra 
medel för att gynna sina egna tjänster eller 
produkter på sin centrala plattformstjänst, 
till nackdel för samma eller liknande 
tjänster som slutanvändarna skulle kunna 
erhålla genom tredje part. Detta kan till 
exempel vara fallet när vissa 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster förinstalleras av en 
grindvakt. För att erbjuda slutanvändarna 
valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra 
slutanvändarna från att avinstallera 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst och 
därigenom gynna deras egna 

(46) En grindvakt kan använda andra 
medel för att gynna sina egna tjänster eller 
produkter på sin centrala plattformstjänst, 
till nackdel för samma eller liknande 
tjänster som slutanvändarna skulle kunna 
erhålla genom tredje part. Detta kan till 
exempel vara fallet när vissa 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster förinstalleras av en 
grindvakt. För att erbjuda slutanvändarna 
valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra 
slutanvändarna från att avinstallera 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
operativsystemet och därigenom gynna 
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programvaruapplikationer. deras egna programvaruapplikationer.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) I sådana situationer bör grindvakten 
inte ägna sig åt någon form av 
differentierad eller förmånlig behandling 
vid rangordning på centrala 
plattformstjänster, vare sig rättsligt, 
kommersiellt eller tekniskt, till förmån för 
produkter eller tjänster som den erbjuder 
själv eller genom en företagsanvändare 
som den kontrollerar. För att säkerställa att 
denna skyldighet är effektiv bör det även 
säkerställas att de villkor som gäller för en 
sådan rangordning i allmänhet också är 
rättvisa. Rangordningen bör i detta 
sammanhang omfatta alla former av relativ 
synlighet, inbegripet visning, 
betygsättning, länkning eller röstresultat. 
För att säkerställa att den här skyldigheten 
är effektiv och inte kan kringgås bör den 
även tillämpas på alla åtgärder som kan ha 
en likvärdig effekt som den differentierade 
eller förmånliga behandlingen i 
rangordningen. De riktlinjer som antas i 
enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 
2019/1150 bör också underlätta 
genomförandet och efterlevnaden av den 

(49) I sådana situationer bör grindvakten 
inte ägna sig åt någon form av 
differentierad eller förmånlig behandling 
vid rangordning eller visning på centrala 
plattformstjänster, vare sig rättsligt, 
kommersiellt eller tekniskt, till förmån för 
produkter eller tjänster som den erbjuder 
själv eller genom en företagsanvändare 
som den kontrollerar. För att säkerställa att 
denna skyldighet är effektiv bör det även 
säkerställas att de villkor som gäller för en 
sådan rangordning i allmänhet också är 
rättvisa. Rangordningen bör i detta 
sammanhang omfatta alla former av relativ 
synlighet, inbegripet visning, 
betygsättning, länkning eller röstresultat. 
För att säkerställa att den här skyldigheten 
är effektiv och inte kan kringgås bör den 
även tillämpas på alla åtgärder som kan ha 
en likvärdig effekt som den differentierade 
eller förmånliga behandlingen i 
rangordningen. För att undvika 
intressekonflikter bör grindvakter 
dessutom vara skyldiga att behandla sin 
egen produkt eller sina egna tjänster som 
en separat affärsmässig enhet som är 
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här skyldigheten34. kommersiellt gångbar som en fristående 
tjänst. De riktlinjer som antas i enlighet 
med artikel 5 i förordning (EU) 2019/1150 
bör också underlätta genomförandet och 
efterlevnaden av den här skyldigheten34.

__________________ __________________
34 Kommissionens tillkännagivande: 
Riktlinjer om insyn i rangordningen i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1150 (EUT 
C 424, 8.12.2020, s. 1).

34 Kommissionens tillkännagivande: 
Riktlinjer om insyn i rangordningen i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1150 (EUT 
C 424, 8.12.2020, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Grindvakterna har tillgång till stora 
mängder data som de samlar in när de 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänsterna och andra digitala 
tjänster. För att säkerställa att 
grindvakterna inte undergräver de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet och 
innovationspotentialen inom den 
dynamiska digitala sektorn genom att 
begränsa företagsanvändarnas möjligheter 
att på ett effektivt sätt portera sina data, bör 
företagsanvändarna och slutanvändarna ges 
effektiv och omedelbar tillgång till de data 
som grindvakterna tillhandahöll eller 
genererade i samband med användningen 
av sina relevanta centrala 
plattformstjänster, i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format. Detta bör 
även gälla alla andra data på olika 
aggregeringsnivåer som kan vara 
nödvändiga för att möjliggöra en sådan 
portabilitet på ett effektivt sätt. Det bör 
också säkerställas att företagsanvändarna 
och slutanvändarna kan portera data i 
realtid på ett effektivt sätt, till exempel 

(54) Grindvakterna har tillgång till stora 
mängder data som de samlar in när de 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänsterna och andra digitala 
tjänster. För att säkerställa att 
grindvakterna inte undergräver de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet och 
innovationspotentialen inom den 
dynamiska digitala sektorn genom att 
begränsa företagsanvändarnas möjligheter 
att på ett effektivt sätt portera sina data, bör 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
eller tredjeparter som godkänts av en 
slutanvändare ges effektiv och kostnadsfri 
omedelbar tillgång till de data som 
grindvakterna tillhandahöll eller 
genererade i samband med användningen 
av sina relevanta centrala 
plattformstjänster, i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format. Detta bör 
även gälla alla andra data på olika 
aggregeringsnivåer som kan vara 
nödvändiga för att möjliggöra en sådan 
portabilitet på ett effektivt sätt. Det bör 
också säkerställas att företagsanvändarna 
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genom programmeringsgränssnitt av hög 
kvalitet. Ett underlättande av byte eller 
multihoming bör i sin tur leda till ökat 
urval för företagsanvändarna och 
slutanvändarna och ett incitament för 
grindvakterna och företagsanvändarna att 
innovera.

och slutanvändarna kan portera data i 
realtid på ett effektivt sätt, till exempel 
genom programmeringsgränssnitt av hög 
kvalitet. Ett underlättande av byte eller 
multihoming bör i sin tur leda till ökat 
urval för företagsanvändarna och 
slutanvändarna och ett incitament för 
grindvakterna och företagsanvändarna att 
innovera.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Företagsanvändarna av de stora 
kärnplattformstjänster som tillhandahålls 
av grindvakterna och dessa 
företagsanvändares slutanvändare 
tillhandahåller och genererar en stor mängd 
data, inklusive data som härleds från sådan 
användning. För att säkerställa att 
företagsanvändarna har tillgång till de 
relevanta data som genereras på detta sätt 
bör grindvakterna på deras begäran ge 
obehindrad tillgång till sådana data. Sådan 
tillgång bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av företagsanvändaren, som 
fungerar som personuppgiftsbiträden för 
dessa data åt företagsanvändaren. Data som 
tillhandahålls eller genereras av samma 
företagsanvändare och samma 
slutanvändare av dessa företagsanvändare 
inom ramen för andra tjänster som 
tillhandahålls av samma grindvakt kan 
beröras, om det är oupplösligt förbundet 
med begäran i fråga. Därför bör en 
grindvakt inte använda några avtalsmässiga 
eller andra begränsningar för att hindra 
företagsanvändarna från att få tillgång till 
relevanta data och bör göra det möjligt för 
företagsanvändarna att få samtycke av sina 
slutanvändare till sådan åtkomst och 

(55) Företagsanvändarna av de stora 
kärnplattformstjänster som tillhandahålls 
av grindvakterna och dessa 
företagsanvändares slutanvändare 
tillhandahåller och genererar en stor mängd 
data, inklusive data som härleds från sådan 
användning. För att säkerställa att 
företagsanvändarna har tillgång till de 
relevanta data som genereras på detta sätt 
bör grindvakterna på deras begäran ge 
obehindrad tillgång till sådana data. Sådan 
tillgång bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av företagsanvändaren, som 
fungerar som personuppgiftsbiträden för 
dessa data åt företagsanvändaren. Data som 
tillhandahålls eller genereras av samma 
företagsanvändare och samma 
slutanvändare av dessa företagsanvändare 
inom ramen för andra tjänster som 
tillhandahålls av samma grindvakt kan 
beröras, om det är oupplösligt förbundet 
med begäran i fråga. Därför bör en 
grindvakt inte använda några avtalsmässiga 
eller andra begränsningar för att hindra 
företagsanvändarna från att få tillgång till 
relevanta data och bör göra det möjligt för 
företagsanvändarna att få samtycke av sina 
slutanvändare till sådan åtkomst och 
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sökning av data, om sådant samtycke krävs 
enligt förordning (EU) 2016/679 och 
direktiv 2002/58/EG. Grindvakterna bör 
också underlätta tillgången till dessa data i 
realtid genom lämpliga tekniska åtgärder, 
till exempel genom att inrätta 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet.

sökning av data, om sådant samtycke krävs 
enligt förordning (EU) 2016/679 och 
direktiv 2002/58/EG. Grindvakterna bör 
också underlätta tillgången till dessa data i 
realtid genom lämpliga tekniska åtgärder, 
till exempel genom att inrätta 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet 
eller genom att möjliggöra 
företagsanvändarens åtkomst till data på 
plats, utan att en grindvakt genomför en 
överföring.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 
centrala plattformstjänster tillämpar på 
olika tillhörande eller liknande tjänster 
eller på olika typer av slutanvändare, de 
priser eller villkor som leverantören av 
centrala plattformstjänster tillämpar på 
samma tjänst i olika geografiska regioner, 
de priser eller villkor som leverantören av 
centrala plattformstjänster tillämpar på 
samma tjänst som grindvakten erbjuder sig 
själv. Denna skyldighet bör inte skapa rätt 
till tillträde och bör inte påverka 
möjligheten för leverantörerna av centrala 
plattformstjänster att ta det ansvar som 
krävs i kampen mot olagligt och oönskat 
innehåll i enlighet med förordning 
[rättsakten om digitala tjänster].

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Det kan dock i 

(58) För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Det kan dock i 
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vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog med den berörda 
grindvakten, ytterligare specificerar vissa 
av de åtgärder som den berörda 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
fullgöra de skyldigheter som kan komma 
att specificeras ytterligare. Denna 
möjlighet till dialog kring regelverket bör 
göra det lättare för grindvakterna att följa 
förordningen och skyndsamt genomföra 
förordningen på korrekt sätt.

vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog med den berörda 
grindvakten, och, där så är lämpligt, efter 
samråd med berörda tredje parter, i ett 
beslut ytterligare specificerar vissa av de 
åtgärder som den berörda grindvakten bör 
vidta för att effektivt fullgöra de 
skyldigheter som kan komma att 
specificeras ytterligare. Denna möjlighet 
till dialog kring regelverket bör göra det 
lättare för grindvakterna att följa 
förordningen och skyndsamt genomföra 
förordningen på korrekt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) I undantagsfall som är motiverade 
med hänsyn till allmän moral, folkhälsa 
eller allmän säkerhet bör kommissionen 
kunna besluta att den berörda skyldigheten 
inte gäller en viss central plattformstjänst. 
Att dessa allmänintressen påverkas kan 
tyda på att kostnaderna för samhället som 
helhet för att genomföra en viss skyldighet 
i vissa undantagsfall skulle vara för höga 
och därmed oproportionerliga. Dialogen 
kring regelverket i syfte att underlätta 
fullgörandet med begränsade möjligheter 
till tillfälligt upphävande och undantag bör 
säkerställa proportionaliteten i 
skyldigheterna i denna förordning utan att 
undergräva de avsedda förhandseffekterna 
på rättvisan och öppenheten.

(60) I undantagsfall som är motiverade 
med hänsyn till allmän moral, folkhälsa 
eller allmän säkerhet bör kommissionen 
kunna besluta att den berörda skyldigheten 
inte gäller en viss central plattformstjänst. 
Att dessa allmänintressen påverkas kan 
tyda på att kostnaderna för samhället som 
helhet för att genomföra en viss skyldighet 
i vissa undantagsfall skulle vara för höga 
och därmed oproportionerliga. Dialogen 
kring regelverket i syfte att underlätta 
fullgörandet med begränsade möjligheter 
till tillfälligt upphävande och undantag bör 
säkerställa proportionaliteten i 
skyldigheterna i denna förordning utan att 
undergräva de avsedda förhandseffekterna 
på rättvisan och öppenheten. Där ett 
sådant undantag garanteras bör 
kommissionen se över sitt beslut vartannat 
år.

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) För att säkerställa ett fullständigt 
och varaktigt uppnående av målen för 
denna förordning bör kommissionen kunna 
bedöma om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt utan att den uppnår de 
kvantitativa tröskelvärden som fastställs i 
denna förordning, om en grindvakts 
systematiskt bristande fullgörande 
motiverar att ytterligare korrigerande 
åtgärder vidtas, och om förteckningen över 
skyldigheter för att ta itu ,med orättvisa 
metoder av grindvakter bör ses över och 
ytterligare metoder som är lika orättvisa 
och begränsar de digitala marknadernas 
öppenhet bör identifieras. En sådan 
bedömning bör baseras på 
marknadsundersökningar som ska 
genomföras inom en lämplig tidsram, med 
hjälp av tydliga förfaranden och tidsfrister, 
för att stödja denna förordnings 
förhandseffekt på öppenheten och rättvisan 
inom den digitala sektorn, och för att ge 
den rättssäkerhet som krävs.

(62) För att säkerställa ett fullständigt 
och varaktigt uppnående av målen för 
denna förordning bör kommissionen kunna 
bedöma om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt utan att den uppnår de 
kvantitativa tröskelvärden som fastställs i 
denna förordning, om en grindvakts 
systematiskt bristande fullgörande 
motiverar att ytterligare korrigerande 
åtgärder vidtas, och om förteckningen över 
skyldigheter för att ta itu ,med orättvisa 
metoder av grindvakter bör ses över, och 
huruvida ytterligare metoder som är lika 
orättvisa och begränsar de digitala 
marknadernas öppenhet bör identifieras. En 
sådan bedömning bör baseras på 
marknadsundersökningar som ska 
genomföras inom en lämplig tidsram, med 
hjälp av tydliga förfaranden och tidsfrister, 
för att stödja denna förordnings 
förhandseffekt på öppenheten och rättvisan 
inom den digitala sektorn, och för att ge 
den rättssäkerhet som krävs.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) Kommissionen bör undersöka och 
bedöma om ytterligare beteendemässiga 
korrigerande åtgärder eller, i 
förekommande fall, strukturella 
korrigerande åtgärder är motiverade för att 
säkerställa att grindvakten inte kan 

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

motverka målen i denna förordning genom 
systematiskt bristande fullgörande av en 
eller flera av de skyldigheter som fastställs 
i denna förordning. Kommissionen bör 
därför i sådana fall med systematisk 
bristande överensstämmelse ha befogenhet 
att införa eventuella korrigerande åtgärder, 
vare sig de är beteendemässiga eller 
strukturella, som krävs för att säkerställa 
effektiv överensstämmelse med den här 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) Tjänsterna och praxisen på de 
centrala plattformstjänsterna och de 

(65) Tjänsterna och praxisen på de 
centrala plattformstjänsterna och de 
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marknaderna där dessa ingriper kan 
förändras snabbt och i betydande 
utsträckning. För att säkerställa att denna 
förordning förblir aktuell och utgör ett 
effektivt och heltäckande svar på de 
problem som orsakas av grindvakterna är 
det viktigt att föreskriva en regelbunden 
översyn av förteckningarna över centrala 
plattformstjänster samt av de skyldigheter 
som föreskrivs i denna förordning. Detta 
är särskilt viktigt för att säkerställa att 
beteenden som kan begränsa de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet eller är 
orättvisa identifieras. Även om det är 
viktigt att regelbundet göra en översyn, 
med tanke på den digitala sektorns 
dynamiskt föränderliga karaktär, för att 
säkerställa rättssäkerheten när det gäller de 
rättsliga villkoren, bör eventuella översyner 
genomföras inom en rimlig och lämplig 
tidsram. Genom marknadsundersökningar 
bör det också säkerställas att 
kommissionen har en solid bevisgrund som 
gör det möjligt för den att bedöma 
huruvida den bör föreslå en ändring av 
denna förordning för att utöka, eller 
ytterligare specificera, förteckningarna 
över centrala plattformstjänster. De bör 
också säkerställa att kommissionen har en 
solid bevisgrund som gör det möjligt för 
den att bedöma huruvida den bör föreslå 
ändringar av de skyldigheter som fastställs 
i denna förordning eller om den bör anta en 
delegerad akt om uppdatering av sådana 
skyldigheter.

marknaderna där dessa ingriper kan 
förändras snabbt och i betydande 
utsträckning. Det är till exempel möjligt att 
kommissionen snart kommer att behöva 
bedöma ifall nya tjänster som röststyrda 
tjänster bör läggas till i förteckningen 
över centrala plattformstjänster. För att 
säkerställa att denna förordning förblir 
aktuell och utgör ett effektivt och 
heltäckande svar på de problem som 
orsakas av grindvakterna är det viktigt att 
föreskriva en regelbunden översyn av 
förteckningarna över centrala 
plattformstjänster. Även om det är viktigt 
att regelbundet göra en översyn, med tanke 
på den digitala sektorns dynamiskt 
föränderliga karaktär, för att säkerställa 
rättssäkerheten när det gäller de rättsliga 
villkoren, bör eventuella översyner 
genomföras inom en rimlig och lämplig 
tidsram. Genom marknadsundersökningar 
bör det också säkerställas att 
kommissionen har en solid bevisgrund som 
gör det möjligt för den att bedöma 
huruvida den bör föreslå en ändring av 
denna förordning för att utöka, eller 
ytterligare specificera, förteckningarna 
över centrala plattformstjänster. De bör 
också säkerställa att kommissionen har en 
solid bevisgrund som gör det möjligt för 
den att bedöma huruvida den bör föreslå 
ändringar av de skyldigheter som fastställs 
i denna förordning eller om den bör anta en 
delegerad akt om uppdatering av sådana 
skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) Om en grindvakt under ett 
förfarande avseende bristande 

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

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 75a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75a) För att underlätta samarbete och 
samordning mellan kommissionen och 
medlemsstaterna kring 
verkställighetsåtgärder ska en grupp av 
regleringsmyndigheter med ansvar för 
den digitala sektorn inrättas som har 
befogenhet att ge råd till kommissionen 
om ett flertal beslut. Inrättandet av 
gruppen bör möjliggöra utbyte av 
information och bästa praxis mellan 
medlemsstaterna, bättre övervakning och 
därmed ett kraftfullare genomförande av 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(76) För att säkerställa enhetliga villkor (76) För att säkerställa enhetliga villkor 
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för genomförandet av artiklarna 3, 6, 12, 
13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 och 30, bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/20111. 

för genomförandet av artiklarna 3, 5, 6, 12, 
13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 och 30, bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/20111.

__________________ __________________
1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77) Den rådgivande kommitté som 
inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 
182/2011 bör också yttra sig om vissa 
enskilda kommissionsbeslut som utfärdats 
enligt denna förordning. I syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn överallt i 
unionen där grindvakter finns bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen för att kunna komplettera 
denna förordning. Delegerade akter bör 
framför allt antas när det gäller metoden 
för att fastställa kvantitativa tröskelvärden 
för betecknande av grindvakter enligt 
denna förordning och när det gäller 
uppdateringen av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning, om 
kommissionen på grundval av en 
marknadsundersökning har fastställt 
behovet av att uppdatera skyldigheterna 

(77) Den rådgivande kommitté som 
inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 
182/2011 bör också yttra sig om vissa 
enskilda kommissionsbeslut som utfärdats 
enligt denna förordning. I syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn överallt i 
unionen där grindvakter finns bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen för att kunna komplettera 
denna förordning. Delegerade akter bör 
framför allt antas när det gäller metoden 
för att fastställa kvantitativa tröskelvärden 
för betecknande av grindvakter enligt 
denna förordning. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
och att dessa samråd genomförs i enlighet 
med principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
april 201636. För att säkerställa lika stor 
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för att åtgärda metoder som begränsar 
centrala plattformstjänsters öppenhet eller 
som är orättvisa. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
och att dessa samråd genomförs i enlighet 
med principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
april 201636. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

__________________ __________________
36 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

36 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 77a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77a) Nationella domstolar kommer att 
ha en viktig roll i tillämpningen av denna 
förordning och bör ha möjlighet att be 
kommissionen att skicka information eller 
yttranden i frågor som rör tillämpningen 
av denna förordning. Samtidigt bör 
kommissionen kunna lämna muntliga 
eller skriftliga synpunkter till domstolarna 
i medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Syftet med denna förordning är att 
bidra till en välfungerande inre marknad 
genom att inrätta harmoniserade regler 
som säkerställer en öppen och rättvis 
marknad i den digitala sektorn i hela 
unionen där det finns grindvakter.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån de 
tillämpas på andra företag än grindvakter 
eller innebär att grindvakter åläggs 
ytterligare skyldigheter, rådets förordning 
(EG) nr 139/200438 och nationella 
bestämmelser om koncentrationskontroll, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1150 och förordning (EU) 
…./...39.

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, medlemsstaternas 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende rådets 
förordning (EG) nr 139/200438 och 
nationella bestämmelser om 
koncentrationskontroll, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1150 och förordning (EU) 
…./...39.

__________________ __________________
38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

39 Förordning (EU) …/.. 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../... – förslag om en inre marknad 
för digitala tjänster (rättsakten om digitala 
tjänster) och om ändring av direktiv 
2000/31/EG.

39 Förordning (EU) …/.. 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../... – förslag om en inre marknad 
för digitala tjänster (rättsakten om digitala 
tjänster) och om ändring av direktiv 
2000/31/EG.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De nationella myndigheterna får 
inte fatta beslut som strider mot ett beslut 
som kommissionen antagit enligt denna 
förordning. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete 
och en nära samordning i sina 
verkställighetsåtgärder.

7. De nationella myndigheterna, 
inbegripet nationella domstolar, får inte 
fatta beslut som strider mot ett beslut som 
kommissionen antagit enligt denna 
förordning. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete 
och en nära samordning i sina 
verkställighetsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 33

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster.

e) nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster som 
tillhandahålls av andra centrala 
plattformstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) molntjänster g) molntjänster som tillhandahålls av 
andra centrala plattformstjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 35

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

som den tillhör uppnått en årlig omsättning 
inom EES på minst 10 miljarder euro under 
de senaste tre räkenskapsåren, eller om det 
genomsnittliga börsvärdet eller 
motsvarande rättvisa marknadsvärde för 
det företag det tillhör uppgick till minst 
100 miljarder euro under det senaste 
räkenskapsåret, och det tillhandahåller en 
central plattformstjänst i minst tre 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Rättsakten om digitala marknader bör ha en tydlig inriktning mot de plattformar som spelar 
en obestridlig roll som grindvakter på grund av sin storlek och sin inverkan på den inre 
marknaden. Därför är det lämpligt att öka de kvantitativa tröskelvärdena och att som ett 
ytterligare villkor för de företag som betecknas som grindvakter enligt artikel 3.2 i 
förordningen lägga till att de är leverantörer inte bara av en, utan minst två centrala 
plattformstjänster. Tillhandahållandet av två eller flera centrala plattformstjänster är också 
en viktig indikator för rollen som dessa företag har som leverantörer av ett ekosystem för 
tjänster.

Ändringsförslag 38

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

En förteckning över indikatorer ska läggas till som bilaga till denna förordning så att 
leverantörer av centrala plattformstjänster i förväg kan veta hur de ska mäta antalet aktiva 
slutanvändare per månad och aktiva företagsanvändare per år enligt artikel 3.2.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Utnämningen av ett företag till grindvakt bör ske skyndsamt. En månad är en lämplig tidsfrist 
för att utfärda ett utnämningsbeslut.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål 
och senast 60 dagar efter att ha mottagit 
den fullständiga information som avses i 

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

punkt 3 beteckna den leverantör av centrala 
plattformstjänster som uppfyller alla 
tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt, 
såvida inte den leverantören, tillsammans 
med sin anmälan, lägger fram väl 
underbyggda argument som visar att 
leverantören, under de omständigheter i 
vilka den relevanta centrala 
plattformstjänsten är verksam och med 
beaktande av de faktorer som förtecknas i 
punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Om utnämningen baseras på de kvantitativa och objektiva kriterierna i artikel 3.2 ska företag 
som utses till grindvakter endast kunna ifrågasätta beslutet om det finns övertygande 
bevisning om att de inte uppfyller kraven i punkt 1. Den utförliga analysen enligt artikel 3.6 
ska inte vara ett krav (och är inte heller motiverad) om företagen uppfyller de kvantitativa 
kraven enligt artikel 3.2.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om leverantören av en central 
plattformstjänst inte tillhandahåller den 
relevanta informationen som begärts av 
kommissionen och som krävs för att 
bedöma leverantörens utnämning till 
grindvakt enligt artikel 3.2 inom 
tidsfristen har kommissionen rätt att utse 
leverantören till grindvakt mot bakgrund 
av tillgänglig information.

Or. en

Motivering

Om företagen inte samarbetar och inte tillhandahåller information till kommissionen har 
kommissionen rätt att utse leverantören till grindvakt mot bakgrund av tillgänglig 
information.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kommissionen ska ha befogenhet att uppdatera förteckningen över indikatorer som anges i 
bilagan med beaktande av marknadsutveckling och teknisk utveckling.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Motivering: Den utförliga analysen enligt artikel 3.6 ska inte vara ett krav (och är inte heller 
motiverad) om företagen uppfyller de kvantitativa kraven enligt artikel 3.2.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) grad av multihoming bland företag 
och slutanvändare

Or. en

Motivering

Graden av multihoming är en viktig indikator för att bedöma grindvaktens status som 
uttryckligen bör anges i artikel 3.6.
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Ersätts av ny lydelse enligt artikel 3.4a.



PR\1231257SV.docx 39/84 PE692.792v01-00

SV

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fortlöpande 3. Kommissionen ska fortlöpande och 



PE692.792v01-00 40/84 PR\1231257SV.docx

SV

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

minst vartannat år offentliggöra och 
uppdatera förteckningen över grindvakter 
och förteckningen över de centrala 
plattformstjänster för vilka grindvakterna 
måste uppfylla de skyldigheter som 
föreskrivs i artiklarna 5 och 6.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i artikel 6.1 a i 
förordning (EU) 2016/679, alternativt kan 
grindvakten åberopa den rättsliga 
grunden enligt artikel 6.1 i förordningen 
med undantag för leden b och f,

Or. en

Motivering

Syftet med skyldigheten är att förhindra grindvakter från att missbruka den allmänna 
dataskyddsförordningen genom att kombinera personuppgifter som hämtats från de centrala 
plattformstjänsterna med personuppgifter från andra tjänster som grindvakten 
tillhandahåller.
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) avstå från att tillämpa villkor som 
förhindrar företagsanvändare att 
tillhandahålla slutanvändare samma 
produkter eller tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part till 
priser eller villkor som skiljer sig från dem 
som erbjuds via grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster,

Or. en

Motivering

Syftet med skyldigheten är att förbjuda grindvakter att begränsa slutanvändarnas möjligheter 
att delta i multihoming. Grindvakter förbjuds att tillämpa avtalsvillkor som förhindrar 
företagsanvändaren från att erbjuda sina produkter/tjänster till andra priser/villkor (dvs. 
bättre priser) via andra plattformar (s.k. mest-gynnad-nations-klausuler).

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att marknadsföra olika 
erbjudanden till slutanvändare som 
förvärvats via den centrala 
plattformstjänsten och för vilka den 
centrala plattformstjänsten har fått 
ersättning genom andra kanaler och att 
ingå avtal med dessa slutanvändare, utöver 
grindvaktens centrala plattformstjänster.
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slutanvändarna har förvärvat dessa 
produkter från den berörda 
företagsanvändaren utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster,

Or. en

Motivering

Syftet med skyldigheten är att förbjuda grindvakter från att begränsa företagsanvändarnas 
möjlighet att marknadsföra sina egna tjänster för slutanvändare och erbjuda dem tjänster 
utanför den centrala plattformstjänsten. Bestämmelsens andra del har flyttats till en annan 
punkt.

Ändringsförslag 54

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) göra det möjligt för slutanvändare 
att genom grindvaktens centrala 
plattformstjänst få åtkomst till och 
använda innehåll, prenumerationer, 
funktioner eller andra delar genom att 
använda en företagsanvändares 
programvaruapplikationer, även i de fall 
där dessa delar har förvärvats av 
slutanvändarna från berörd 
företagsanvändare utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster.

Or. en

Motivering

Syftet med skyldigheten är att förbjuda grindvakter att begränsa slutanvändarnas möjligheter 
att delta i multihoming genom att grindvakterna måste låta slutanvändarna få tillgång till 
andra tjänster genom den centrala plattformstjänsten. Flyttat från den föregående punkten.

Ändringsförslag 55

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) ge enskilda annonsörer och 
utgivare till vilka den tillhandahåller 
annonseringstjänster, kostnadsfri, 
högkvalitativ, effektiv, regelbunden 
information om annonsportföljens 
synlighet och tillgänglighet samt 
prisvillkor i realtid om de bud som lagts 
av annonsörer och annonsförmedling, det 
pris som annonsören och utgivaren betalar 
samt det belopp och den ersättning som 
betalas till utgivaren, för utgivningen av en 
viss annons och för var och en av de 
relevanta annonseringstjänster som 
tillhandahålls av grindvakten.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringarna är att ge insyn i onlineannonseringsmarknaden.

Ändringsförslag 57

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

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

Or. en

Motivering

Flyttad från artikel 6 eftersom detta krav inte kommer att anges närmare.

Ändringsförslag 58

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Flyttad från artikel 6 eftersom detta krav inte kommer att anges närmare.
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Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Flyttad till artikel 5 eftersom detta krav inte kommer att anges närmare.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Flyttad till artikel 5 eftersom detta krav inte kommer att anges närmare.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning eller visning. 
Om en grindvakts onlinebaserade 
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sökmotor inkluderar visning av separata 
produkter eller tjänster ska tredje parter 
ha likvärdiga möjligheter att 
tillhandahålla produkten eller tjänsten i 
utbyte mot ersättning. För att undvika 
intressekonflikter ska grindvaktens 
produkt eller tjänst behandlas som en 
separat affärsmässig enhet och vara 
kommersiellt gångbar som en fristående 
tjänst.

Or. en

Motivering

Syftet med skyldigheten är att förbjuda självföreträde där intressekonflikter förekommer på 
onlinesökmarknaden (där grindvakten konkurrerar med tredje parter i utbudet av varor eller 
tjänster).

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) för slutanvändare eller 
tredjeparter som godkänts av en 
slutanvändare att utan kostnad 
tillhandahålla effektiv portabilitet för data 
från slutanvändaren eller som genereras 
genom en företagsanvändares eller 
slutanvändares verksamhet när det gäller 
dennes användning av relevant central 
plattformstjänst, inklusive genom att 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare för 
att underlätta utövandet av dataportabilitet, 
i enlighet med förordning (EU) 2016/679, 
och bland annat genom tillhandahållande 
av kontinuerlig åtkomst i realtid,

Or. en

Motivering

Syftet med bestämmelsen är att främja öppenhet genom att säkerställa att det finns en 
fungerande dataportabilitet. Åtkomst för företagsanvändare omfattas av artikel 6.1 i.
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare kontinuerlig tillgång i 
realtid och användning av aggregerade 
eller icke-aggregerade data, som 
tillhandahålls eller genereras i samband 
med användningen av de relevanta centrala 
plattformstjänsterna av dessa 
företagsanvändare och de slutanvändare 
som tar i anspråk i de produkter eller 
tjänster som dessa företagsanvändare 
tillhandahåller; detta ska på 
företagsanvändarens begäran inkludera 
möjligheten och de verktyg som krävs för 
att få åtkomst till och analysera data på 
plats utan överföring från grindvakten; 
när det gäller personuppgifter, 
tillhandahålla åtkomst och användning 
endast om det har ett direkt samband med 
slutanvändarens användning av de 
produkter eller tjänster som tillhandahålls 
av den berörda företagsanvändaren genom 
den relevanta centrala plattformstjänsten, 
och när slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679,

Or. en

Motivering

Syftet med bestämmelsen är att främja rättvisa och öppenhet, genom att låta 
företagsanvändare få åtkomst till och använda viktiga data som är relevanta för att de ska 
kunna förbättra sina erbjudanden och sina förbindelser med kunderna, som i annat fall helt 
upptas av grindvakten.
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Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor eller 
villkor som inte är mindre förmånliga än 
de villkor som gäller för de egna 
tjänsterna för företagsanvändares tillträde 
till sina centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3 i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Syftet med bestämmelsen är att främja öppenhet genom att kräva att grindvakten ska 
tillhandahålla sina centrala plattformstjänster enligt Frand-villkor och åtminstone enligt 
villkor som inte är mindre förmånliga än de villkor som tillämpas för grindvaktens egna 
centrala plattformstjänster.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 68

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Möjligheten att marknadstesta de åtgärder som grindvakten förväntas vidta för att säkerställa 
effektiv efterlevnad av förordningens skyldigheter bör föreskrivas.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det tillfälliga upphävandet 
beviljas i enlighet med punkt 1 ska 
kommissionen se över sitt beslut om 
tillfälligt upphävande varje år. Efter en 
sådan översyn ska kommissionen antingen 
häva det tillfälliga upphävandet eller 
besluta att villkoren i punkt 1 fortfarande är 
uppfyllda.

2. Om det tillfälliga upphävandet 
beviljas i enlighet med punkt 1 ska 
kommissionen se över sitt beslut om 
tillfälligt upphävande varje år. Efter en 
sådan översyn ska kommissionen antingen 
helt eller delvis häva det tillfälliga 
upphävandet eller besluta att villkoren i 
punkt 1 fortfarande är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I brådskande fall får kommissionen på 
motiverad begäran av en grindvakt 
tillfälligt upphäva tillämpningen av den 
relevanta skyldigheten till en eller flera 
enskilda centrala plattformstjänster redan 
före beslutet enligt punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag på grund av tvingande hänsyn 
till allmänintresset

Undantag på grund av allmän moral, 
folkhälsan eller allmän säkerhet

Or. en

Ändringsförslag 74

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 Artikel 6a (ny)
Åtgärder mot kringgående Åtgärder mot kringgående

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

1.  En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, menen 
grindvakt, inbegripet eventuellt företag 
som grindvakten tillhör, ska inte medverka 
i något beteende, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art , vilket samtidigt 
som det formellt, konceptuellt eller 
tekniskt skiljer sig från beteendet som är 
förbjudet enligt artiklarna 5 och 6 i 
praktiken kan ha ett likvärdigt syfte eller 
effekt.

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

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

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

Or. en

Motivering

Bestämmelsen flyttas till artikel 6 som ny artikel 6a.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör även informeras om koncentrationer som involverar grindvakter och 
leverantörer av andra centrala plattformstjänster om de vill åberopa bedömningen av dessa 
sammanslagningar inför kommissionen.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen kan även be en 
eller flera behöriga nationella 
myndigheter att stödja 
marknadsundersökningen.

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om leverantören av centrala 
plattformstjänster uppfyller 
tröskelvärdena i artikel 3.2, men har lagt 
fram väl underbyggda argument i enlighet 
med artikel 3.4, ska kommissionen sträva 
efter att genom ett beslut enligt punkt 1 
slutföra marknadsundersökningen inom 

utgår
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fem månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes. I så 
fall ska kommissionen sträva efter att 
meddela sina preliminära resultat enligt 
punkt 2 till leverantören av centrala 
plattformstjänster inom tre månader från 
det att undersökningen inleddes.

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om marknadsundersökningen visar 
att en grindvakt systematiskt har åsidosatt 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 får kommissionen genom beslut 
som antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 ålägga 
en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som är effektiva och som är nödvändiga 
för att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning. Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får när som helst 
under marknadsundersökningen förlänga 
dess varaktighet om förlängningen är 
motiverad av objektiva skäl och 
proportionell. Förlängningen kan gälla den 

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

tidsfrist inom vilken kommissionen måste 
framföra sina invändningar eller tidsfristen 
för antagande av det slutliga beslutet. Den 
sammanlagda varaktigheten av en eller 
flera förlängningar enligt denna punkt får 
inte överstiga sex månader.

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster. Den ska utfärda en 
offentlig rapport senast 18 månader efter 
det att marknadsundersökningen har inletts.

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får begära 
information från företag och 
företagssammanslutningar enligt punkt 1 

2. Kommissionen får begära 
information från företag och 
företagssammanslutningar enligt punkt 1 



PR\1231257SV.docx 61/84 PE692.792v01-00

SV

även innan en marknadsundersökning 
enligt artikel 14 eller förfaranden enligt 
artikel 18 inleds.

även innan en marknadsundersökning 
enligt artikel 14 inleds.

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen kräver att 
företag och företagssammanslutningar ska 
lämna information genom beslut, ska den 
ange syftet med begäran, precisera vilken 
information som begärs och fastställa den 
frist inom vilken informationen ska 
lämnas. Om kommissionen kräver att 
företag ska ge tillgång till sina databaser 
och algoritmer ska den ange den rättsliga 
grunden för och syftet med begäran samt 
fastställa den tidsfrist inom vilken detta ska 
tillhandahållas. Den ska också ange de 
sanktioner som föreskrivs i artikel 26 och 
ange eller förelägga de viten som 
föreskrivs i artikel 27. Den ska vidare 
upplysa om rätten att få beslutet prövat av 
domstolen.

4. Om kommissionen kräver att 
företag och företagssammanslutningar ska 
lämna information genom beslut, ska den 
ange syftet med begäran, precisera vilken 
information som begärs och fastställa den 
frist inom vilken informationen ska 
lämnas. Om kommissionen kräver att 
företag ska ge tillgång till sina databaser 
och algoritmer ska den ange syftet med 
begäran, precisera vilken information som 
begärs och fastställa den frist inom vilken 
informationen ska lämnas. Den ska också 
ange de sanktioner som föreskrivs i artikel 
26 och ange eller förelägga de viten som 
föreskrivs i artikel 27. Den ska vidare 
upplysa om rätten att få beslutet prövat av 
domstolen.

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Åtaganden

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

Or. en

Motivering

Beslut om åtaganden verkar inte lämpliga eller motiverade mot bakgrund av förordningens 
på förhand direkt verkställbara karaktär.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 92

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) skyldigheten att meddela 
information som krävs enligt artikel 12,

Or. en

Ändringsförslag 93

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) skyldigheten att meddela 
information som krävs enligt artikel 13 
eller lämnar oriktig, ofullständig eller 
vilseledande information,

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) underlåter att meddela 
information som krävs enligt artikel 12 

utgår
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eller lämnar oriktig, ofullständig eller 
vilseledande information,

Or. en

Motivering

Flyttad uppåt, under artikel 26.1.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) underlåter att lämna in den 
beskrivning som krävs enligt artikel 13,

utgår

Or. en

Motivering

Flyttad uppåt, under artikel 26.1.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om företag eller 
företagssammanslutningar har fullgjort den 
skyldighet för vars uppfyllande vitet har 
förelagts, får kommissionen genom ett 
beslut som antagits i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4, fastställa det slutliga vitet till ett 
belopp som är lägre än det som följer av 
det ursprungliga beslutet.

2. Om företag eller 
företagssammanslutningar har fullgjort den 
skyldighet för vars uppfyllande vitet har 
förelagts, får kommissionen genom ett 
beslut som antagits i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4, fastställa det slutliga vitet.

Or. en
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Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Europeiska högnivågruppen för digitala 

lagstiftare
1. Kommissionen ska inrätta en 
europeisk högnivågrupp för digitala 
lagstiftare i form av en expertgrupp som 
består av representanter från samtliga 
medlemsstaters behöriga myndigheter, 
kommissionen, berörda unionsorgan och 
andra representanter från behöriga 
myndigheter inom specifika sektorer, 
inklusive dataskydd och elektronisk 
kommunikation.
2. Gruppen ska bestå av de ansvariga 
för respektive berörd behörig myndighet 
och ska bistås av ett sekretariat som 
tillhandahålls av kommissionen.
3. Högnivågruppens arbete kan 
organiseras i expertarbetsgrupper som 
bildar specialistgrupper inom olika 
rättsliga områden och som kan 
tillhandahålla omfattande expertis till 
kommissionen.
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Or. en

Motivering

De digitala tjänsternas utformning innebär att olika regelverk ofrånkomligen kommer att 
samordnas och överlappa varandra. Det bör därför inrättas en högnivågrupp för digitala 
lagstiftare och sammanföra representanter från de behöriga myndigheterna i samtliga 
medlemsstater, kommissionen, samt andra relevanta unionsorgan och andra representanter 
från behöriga myndigheter i särskilda sektorer.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 31b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31b
Uppgifter för den europeiska 
högnivågruppen av digitala 

regleringsmyndigheter
1. Expertgruppen ska ha följande 
uppgifter:
a) Underlätta samarbete och 
samordning mellan kommissionen och 
medlemsstaterna kring 
verkställighetsåtgärder genom att främja 
utbyte av information och bästa praxis om 
deras arbete och principer och praxis för 
beslutsfattande i syfte att utveckla en 
konsekvent regleringsstrategi och undvika 
motstridiga beslut.
b) Bistå kommissionen med 
rådgivning, yttranden, analyser och 
sakkunskap för att övervaka 
efterlevnaden av denna förordning,
c) Lämna rekommendationer till 
kommissionen om behovet av att 
genomföra marknadsundersökningar 
enligt artiklarna 14, 15, 16 och 17.
d) Lämna rekommendationer till 
kommissionen om behovet av att 
uppdatera förordningens skyldigheter 
enligt artiklarna 5 och 6.
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e) Ge råd och sakkunskap till 
kommissionen vid utarbetandet av 
lagstiftningsförslag och politiska initiativ, 
inbegripet enligt artikel 38.
f) Ge råd och sakkunskap till 
kommissionen vid utarbetandet av 
delegerade akter.
g) Vid behov ge råd och expertis 
tidigt under utarbetandet av 
genomförandeakter, innan de föreläggs 
kommittén i enlighet med förordning 
(EU) nr 182/2011.
h) Föra ett allmänt tillgängligt 
elektroniskt register över beslut om 
betecknande som grindvakt som antagits 
av kommissionen enligt artikel 3.
i) På kommissionens begäran 
tillhandahålla teknisk rådgivning och 
expertis innan ett specificeringsbeslut 
enligt artikel 7 antas.
2. Högnivågruppen av digitala 
regleringsmyndigheter ska vartannat år 
rapportera om sin verksamhet till 
Europaparlamentet och lägga fram 
rekommendationer och politiska förslag 
om hur man kan öka relevansen hos 
unionens politik och lagstiftning och 
möjliggöra ett konsekvent genomförande 
av denna politik och lagstiftning på 
nationell nivå.

Or. en

Motivering

Högnivågruppen bör bland annat underlätta samarbete och samordning mellan 
kommissionen och medlemsstaterna kring verkställighetsbeslut, i syfte att uppnå en 
konsekvent regleringsstrategi och undvika motstridiga beslut.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den rådgivande kommittén bör 
bestå av företrädare för medlemsstaternas 
behöriga myndigheter. Vid möten där 
särskilda frågor diskuteras ska 
medlemsstaterna ha rätt att utse 
ytterligare en företrädare från en 
myndighet med relevant expertis för de 
frågor som diskuteras. Detta påverkar inte 
kommittéledamöternas rätt att bistås av 
andra experter från medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med avseende på 
följande: 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 
23, 25 och 30

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med avseende på 
följande: 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 
23, 25 och 30

Or. en

Ändringsförslag 102

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Form, innehåll och andra 
närmare bestämmelser om hur 
information om pris och ersättning ska 
lämnas i enlighet med artikel 5 g.

Or. en
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Ändringsförslag 103

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Form, innehåll och andra 
närmare bestämmelser om hur val ska 
erbjudas och samtycke ska ges i enlighet 
med artikel 5 a.

Or. en

Ändringsförslag 104

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) De praktiska arrangemangen för 
det samarbete och den samordning mellan 
kommissionen och medlemsstaterna som 
föreskrivs i artikel 1.7.
(Teknisk ändring. Lydelsen har flyttats från 
det ändringsförslag som rör artikel 36.20).

Or. en

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De praktiska arrangemangen för 
det samarbete och den samordning mellan 
kommissionen och medlemsstaterna som 
föreskrivs i artikel 1.7. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4. Innan kommissionen vidtar 
åtgärder enligt punkt 1 ska den 

2. Dessa genomförandeakter ska antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4. Innan 
kommissionen vidtar åtgärder enligt punkt 
1 ska den offentliggöra ett utkast till dessa 
åtgärder och ge alla berörda parter tillfälle 
att framföra sina synpunkter inom den tid 
som kommissionen fastställer, vilken inte 
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offentliggöra ett utkast till dessa åtgärder 
och ge alla berörda parter tillfälle att 
framföra sina synpunkter inom den tid som 
kommissionen fastställer, vilken inte får 
understiga en månad.

får understiga en månad.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring. Lydelsen ovan har flyttats. Se det ändringsförslag som rör artikel 36.1 led 
ga (nytt).

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Riktlinjer

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

Or. en

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.6 och 9.1 ska 
ges till kommissionen för en period på fem 

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.6 och 10 ska 
ges till kommissionen för en period på fem 
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år från och med den DD/MM/ÅÅÅÅ. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på fem 
år. Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

år från och med den DD/MM/ÅÅÅÅ. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på fem 
år. Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.5 och 10 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Denna förordning ska tillämpas från och 
med ... [två månader efter det att den har 
trätt i kraft].

Or. en

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Bilaga I – rubriken (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga I
Förteckning över indikatorer som ska 
användas av leverantörer av centrala 
plattformstjänster när de mäter antalet 
aktiva slutanvändare per månad i enlighet 
med artikel 3.1 b

Or. en

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Appbutiker
– Antal användare som har laddat ned 
minst en app och/eller gjort minst ett köp i 
appen via appbutiksleverantören eller har 
gjort minst en sökning under månaden 

Or. en
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Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Näthandelsplatser
– Antal unika besökare, baserat på antalet 
IP-adresser med aktiva sessioner, som 
gjorde minst en sökning
– Antal unika slutanvändare som har 
handlat på något sätt (bland annat genom 
att klicka på en länk, fråga om specifika 
varor eller tjänster osv.) med 
företagsanvändare – Sökmotorer
– Antal IP-adresser med aktiva sessioner 
som gjorde minst en sökning 

Or. en

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Onlinebaserade sociala 
nätverkstjänster 
– Antal användare som använde tjänsten 
minst en gång under månaden genom att 
klicka på, gilla, söka eller på annat sätt 
interagera med den 

Or. en

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led d (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Videodelningsplattformstjänster
– Antal IP-adresser med aktiva sessioner 
som använde tjänsten minst en gång 
under månaden
– Antal unika webbplatsbesökare som 
spelar upp en video 

Or. en

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster
– Användare med ett konto som skickade 
ett meddelande minst en gång under 
månaden 
– Antal unika användare som skickade 
eller tog emot ett meddelande 

Or. en

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Operativsystem 
– Antal aktiva enheter per månad (dvs. en 
enhet som körs på någon version av 
operativsystemet som fortfarande är aktiv 
och som användes på något sätt minst en 
gång under den månaden) med ett visst 
autonomt operativsystem
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– Installerad bas av unika användare 

Or. en

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Molntjänster

Or. en

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Annonsering online 

Or. en

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckning över indikatorer som ska 
användas av leverantörer av centrala 
plattformstjänster när de mäter antalet 
aktiva företagsanvändare per år i enlighet 
med artikel 3.1 b

Or. en
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Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Appbutiker
– Antal apputvecklare vars app
har laddats ner eller som har erbjudit 
minst en app för försäljning under ett 
visst år i appbutiken 

Or. en

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Handelsplatser
– Antal handlare som avslutar minst en 
transaktion på den centrala 
plattformstjänsten under ett visst år
– Antal handlare som listar en ny 
vara/artikel på den centrala 
plattformstjänsten under ett visst år
– Antal handlare som använder någon 
slags tjänst för ”betald rangordning” på 
den centrala plattformstjänsten under ett 
visst år – Sökmotorer – Antal 
företagsanvändare av webbplatser som 
indexeras av sökmotorn vid någon 
tidpunkt under ett visst år

Or. en

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Onlinebaserade sociala 
nätverkstjänster
– Antal företag med en aktiv sida på det 
sociala nätverket under ett visst år
– Antal apputvecklare som integrerar med 
det sociala nätverket under ett visst år

Or. en

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Videodelningsplattformstjänster
– Antal leverantörer av innehåll/utgivare 
med minst ett publicerat inlägg/en 
publicerad video per år
– Antal professionella användare som på 
något sätt har interagerat med den 
centrala plattformstjänsten under ett visst 
år, inklusive genom att prenumerera på 
samma centrala plattformstjänst, genom 
att använda sig av den centrala 
plattformstjänstens tjänster för ”betald 
rangordning”, genom att lägga till nytt 
innehåll eller på något annat sätt

Or. en

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Nummeroberoende interpersonella 
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kommunikationstjänster
– Antal professionella användare som 
använde chattliknande funktioner för att 
kommunicera direkt med en 
slutanvändare av en nummeroberoende 
interpersonell kommunikationstjänst 
under ett visst år
– Antal företag med affärskonton som 
användes minst en gång för att 
kommunicera med slutanvändare under 
ett visst år

Or. en

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Operativsystem
– Antal professionella användare som 
anropade något av operativsystemens 
API:er minst en gång under ett visst år

Or. en

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Molntjänster
– Antal professionella användare som har 
ingått avtal om molntjänster någon gång 
under ett visst år

Or. en
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Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Annonsering online

Or. en
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MOTIVERING

1. Bakgrund 

Den 15 december 2020 lade kommissionen fram ett förslag till förordning för 
Europaparlamentet och rådet om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn 
(rättsakten om digitala marknader). Tillsammans med rättsakten om digitala tjänster är 
rättsakten om digitala marknader en del av kommissionens digitala strategi för Europa, ”Att 
forma Europas digitala framtid”, som strävar efter att reformera det europeiska digitala 
området genom att fastställa en omfattande uppsättning nya regler för alla digitala tjänster, 
även social medier, näthandelsplatser och andra onlineplattformar med verksamhet i 
Europeiska unionen. 

Förslaget till rättsakt om digitala marknader bygger på den övergripande förordningen om 
förbindelserna mellan plattformar, och syftar till att säkerställa en öppen och rättvis digital 
sektor, för att främja innovation, högkvalitativa digitala produkter och digitala tjänster, 
rättvisa och konkurrenskraftiga priser samt hög kvalitet och urval för företag och användare i 
den digitala sektorn. Förslaget är ett svar på IMCO-utskottets betänkande som avser 
lagstiftningsinitiativ som antogs av plenarförsamlingen den 20 oktober 2020 (2020/2018 
(INL)). 

2. Förslag till betänkande 

Föredraganden stöder till fullo de övergripande målen för den föreslagna förordningen, 
nämligen att säkerställa en välfungerande inre marknad genom att främja öppna och rättvisa 
marknader inom den digitala sektorn. Föredraganden stöder även de särskilda målen om att i) 
åtgärda marknadsmisslyckanden för att säkerställa öppna och konkurrenskraftiga digitala 
marknader för ökad innovation och ökad valfrihet för konsumenterna, ii) ta itu med 
grindvakters otillbörliga beteende, och iii) öka enhetligheten och rättssäkerheten för att bevara 
den inre marknaden. 

Föredraganden belyser plattformsekonomins positiva bidrag till BNP och den europeiska 
ekonomin som helhet. Han anser att covid-19-utbrottet har tvingat många företag i Europa att 
gå online, eftersom detta under ganska lång tid var deras enda möjlighet att nå ut till 
användare och konsumenter. Föredraganden anser att denna framtvingade digitala övergång 
på lång sikt kan ha en positiv inverkan på den digitala inre marknaden eftersom allt fler 
företag i Europa inser att deras marknader sträcker sig bortom de nationella gränserna. 

I detta sammanhang påminner föredraganden om att många stora onlineplattformar i dag 
tillhandahåller effektiva nätportar för ett stort antal företagsanvändare för att nå slutanvändare 
i hela unionen och utanför. Onlineplattformar har haft en betydande inverkan på den inre 
marknaden i och med att de har underlättat den gränsöverskridande handeln och skapat helt 
nya affärsmöjligheter för ett stort antal europeiska företag. Samtidigt erkänner föredraganden 
att vissa av dessa plattformar, på grund av deras storlek och den digitala ekonomins 
egenskaper, också kan fungera som ”grindvakter” som kan och har incitament att ägna sig åt 
otillbörliga metoder och därmed hindrar att andra företag från att växa. 
Konkurrenslagstiftningens efterlevnad på de digitala marknaderna har, trots att den är mycket 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_SV.html
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viktig, inte varit tillräckligt effektiv för att hantera alla problem på dessa marknader och har 
inte kunnat avhjälpa, och än mindre förhindra, att konsumenterna har skadats. 

Av dessa skäl är föredraganden övertygad om att denna förordning är ett mycket lägligt 
förslag som bör antas och verkställas utan dröjsmål. Genom att fastställa tydliga regler för vad 
företag med ”grindvaktsstatus” får göra och inte får göra i Europeiska unionen skapar denna 
förordning lika villkor för den digitala ekonomin som förhoppningsvis kommer att utnyttjas 
av många företag inom och utanför Europa, till förmån för de europeiska konsumenterna. 

Mot denna bakgrund välkomnar föredraganden förslaget och föreslår att vissa delar av den 
föreslagna förordningen ska stärks med följande huvudsakliga ändringar, också med tanke på 
att kommissionens resurser alltid kommer att vara begränsade. 

2.1 Definition av och beteckning som grindvakter

Föredraganden anser att rättsakten om digitala marknader tydligt bör inrikta sig på de 
plattformar som spelar en obestridlig roll som grindvakter på grund av deras storlek och 
inflytande på den inre marknaden. Föredraganden anser därför att det är lämpligt att höja de 
kvantitativa tröskelvärdena och lägga till – som ett ytterligare villkor för att företag ska 
betecknas som grindvakter enligt artikel 3.2 i förordningen – att de är leverantörer av inte bara 
en, utan minst två centrala plattformstjänster. Tillhandahållandet av två eller flera centrala 
plattformstjänster är också en viktig indikator på dessa företags roll som leverantörer av 
tjänsteekosystem. 

Dessa ändringar bör inte utesluta att kommissionen kan beteckna andra leverantörer av 
centrala plattformstjänster som grindvakter, efter en bedömning enligt artikel 3.6. Samtidigt 
bör en sådan grundlig analys inte krävas (och det skulle inte heller vara motiverat) om 
företagen uppfyller de kvantitativa antagandena i artikel 3.2. 

Föredraganden anser att denna förordning bör tillämpas snabbt och effektivt. Företagen 
förväntas samarbeta, men om de inte gör det bör kommissionen kunna beteckna en leverantör 
av centrala plattformstjänster som grindvakt på grundval av tillgängliga uppgifter. Samtidigt 
bör den rättsliga förutsägbarheten förbättras. I detta syfte föreslår föredraganden en 
förteckning över indikatorer som ska läggas till som en bilaga till denna förordning, för att 
göra det möjligt för leverantörer av centrala plattformstjänster att i förväg veta hur antalet 
aktiva slutanvändare per månad och antalet aktiva företagsanvändare per år ska fastställas i 
enlighet med artikel 3.2. 

2.2 Skyldigheter och förbud 

Föredraganden noterar att en annorlunda samling skyldigheter och förbud skulle ha kunnat 
tillföra mervärde till denna förordning. Föredraganden ser dock också fördelar med den 
uppdelning som kommissionen föreslår, där det fastställs vilka skyldigheter som kan komma 
att specificeras ytterligare till förmån för en effektiv tillämpning av förordningen. 
Föredraganden föreslår att ytterligare ändringar bör göras som klargör att de skyldigheter och 
förbud som föreskrivs i förordningen ska gälla direkt och att grindvakterna förväntas 
säkerställa att kraven uppfylls så snart förordningen träder i kraft. Föredraganden anser vidare 
att det i lagstiftningsdialogen bör föreskrivas att kommissionen ska ha möjlighet att 
marknadstesta de åtgärder som grindvakten förväntas införa för att säkerställa att 
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förordningen efterlevs på ett effektivt sätt. Föredraganden föreslår att förbudet mot 
kringgående bör stärkas för att förbjuda att grindvakter ägnar sig åt något beteende som i 
praktiken skulle ha samma syfte eller verkan som de metoder som anges i artiklarna 5 och 6. 

2.3 Marknadsundersökning och strukturella korrigerande åtgärder

Föredraganden menar att kommissionen bör ha rätt att begära att nationella myndigheter ska 
stödja marknadsundersökningar avseende beteckningen som grindvakter. Dessutom bör det 
vara möjligt att vidta strukturella korrigerande åtgärder efter det att kommissionen har antagit 
två beslut om bristande efterlevnad. Föredraganden anser att ett sådant tillvägagångssätt är 
motiverat med tanke på förordningens direkt gällande karaktär. Av samma skäl föreslår 
föredraganden att det inte ska vara möjligt att anta beslut om åtaganden. 

2.4 Styrning, verkställighet och konsekvens i lagstiftningen

Föredraganden anser att de digitala tjänsternas karaktär innebär att olika regleringssystem 
oundvikligen kommer att sammanlänka och överlappa varandra. Av detta skäl föreslår 
föredraganden att en högnivågrupp av digitala regleringsmyndigheter ska inrättas, där 
företrädare för medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och alla relevanta EU-
organ och andra företrädare för behöriga myndigheter inom särskilda sektorer samlas. Denna 
högnivågrupp bör underlätta samarbete och samordning mellan kommissionen och 
medlemsstaterna i deras verkställighetsbeslut, i syfte att uppnå en konsekvent 
regleringsstrategi. Högnivågruppen bör också bistå kommissionen med att övervaka 
efterlevnaden av denna förordning genom att göra det möjligt att samla insikter, resurser och 
expertis från hela Europa till förmån för EU:s konsumenter och den inre marknaden. 
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER

SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens 

ansvar. Föredraganden har tagit emot bidrag från följande enheter eller personer vid 

utarbetandet av förslaget till betänkande, fram till dess antagande i utskott:

Enhet och/eller 
personSantander

Allegro
BBVA
Google
Vodafone
Kelkoo-koncernen
CCIA Europe
Apple
Marco Siragusa
ACT APP Association
ARD/ ZDF
Springer
Match-koncernen
Apple
Netflix
Santander
Criteo
IBM
Den europeiska konsumentorganisationen (BEUC)
Expedia
Salseforce
Amazon
Yelp
Google
AT&T
Spotify
CCIA Europe
EMMA/ENPA
Snapchat
Booking.com
Eurocommerce
Facebook
Vaunet
ECOSIA
European Publishers Council
Bundesdruckerei
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Independent Retail Europe
Reportrar utan gränser
GSMA
ETNO
ITI – The Information Technology Industry Council
DuckDuckGo
BDZV/VDZ
Europeiska rundradiounionen
Handelsverband Deutschland (HDE)
Eurochambres
VZBV
ZEV
Heike Schweizer
Ruprecht Podszun
Christian Kersting
Nicolas Petit
Inge Graef


