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KORT BEGRUNDELSE

1. Baggrund

Retsakten om digitale markeder udgør ligesom retsakten om digitale tjenester en del af en 
bredere lovgivningspakke, som udgør den retlige ramme for Kommissionens strategi 
"Europas digitale fremtid i støbeskeen". Den indgår således i en bredere lovgivning og skal 
betragtes ud fra dens forbindelse med andre relevante retsakter, så overlapninger, der kan 
hindre gennemførelsen, undgås.

2. Principper

Formålet med retsakten om digitale markeder er at sikre et velfungerende indre marked ved at 
fremme konkurrenceprægede og retfærdige markeder. De specifikke mål udspringer af dette 
overordnede mål, som kun kan nås effektivt ved at afhjælpe og løse markedssvigt, sikre 
konkurrencedygtige digitale markeder, opbygge økosystemer, der fremmer innovation og 
giver forbrugerne frie og informerede valgmuligheder, overvåge og afhjælpe forvridninger 
forårsaget af uhensigtsmæssig praksis fra gatekeepere og styrke sikkerheden og 
sammenhængen i de gældende retlige rammer og derved sikre det indre markeds struktur.

I lyset af disse mål, og eftersom ITRE-udvalget har kompetence til at afgive udtalelse om 
retsakten om digitale markeder som helhed, har ordføreren taget hensyn til den 
konkurrencemæssige dimensions komplementære karakter, idet retsakten om digitale 
markeder skal være et effektivt, klart, pragmatisk og letanvendeligt værktøj, hvormed der kan 
opnås lige konkurrencevilkår, samtidig med at den skal udgøre en søjle i den anden bølge af 
digitaliseringen af det europæiske samfund, og den derfor bør indarbejde principperne og de 
fælles værdier i EU's strategi for sin digitale fremtid.

3. Fremtidsvision

Digitale tjenester generelt og onlineplatforme i særdeleshed spiller en stadig mere 
fremtrædende rolle i økonomien og er derfor afgørende med hensyn til at skabe et 
velfungerende og afbalanceret indre marked, etablere et gennemsigtigt og retfærdigt forhold 
mellem udbydere og forbrugere, skabe et miljø, der fremmer nye forretningsmuligheder, 
navnlig for små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder, fremme et 
udfordrende og gunstigt klima for innovation og fremme grænseoverskridende 
handelsforbindelser.

Retsakten om digitale markeder blev foreslået af en Europa-Kommission, der har beskrevet 
sig selv som geopolitisk. Ordføreren mener, at den geopolitiske dimension er dobbelt. 

Hvis den gennemføres med succes, vil det indre marked blive mere robust, samtidig med at 
EU's eksterne konkurrenceevne øges.

En europæisk tilgang til digitale markeder med fokus på bedre tjenesteydelser for borgerne og 
bedre vilkår for erhvervslivet vil skabe et mere afbalanceret og gennemsigtigt globalt digitalt 
marked, der er inspireret af fælles europæiske principper og værdier, og dermed øge Den 
Europæiske Unions geopolitiske relevans og bidrage til at opbygge en mere retfærdig og 
bæredygtig globalisering.
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4. Den generelle metode

De ændringer, der foreslås i denne betænkning, afspejler de ovennævnte principper og 
visioner. 

4.1. – Det er vores opfattelse, at retsakten om digitale markeder ved fastlæggelsen af centrale 
platformstjenester bør tage hensyn til virkningerne af udviklingen af tingenes internet. 

4.2. – Vi mener, at gatekeepere ikke bør kunne begrænse brugernes frie valg gennem 
kontraktlige regler eller teknisk praksis, der hindrer mobiliteten mellem tjenester eller 
softwareapplikationer.

4.3. – Vi mener, at gatekeepere skal overholde et sæt regler, der ikke bringer 
mangfoldigheden i Europas digitale miljø i fare eller kvæler et økonomisk økosystem, hvor 
SMV'er spiller en central rolle for skabelse af velstand, innovation, beskæftigelse og regional 
udvikling.

4.4. – Vi foreslår at styrke lovgivningens evne til at begrænse illoyal praksis og fremme 
åbningen af konkurrencen på platforme og dermed skabe muligheder for 
applikationsudviklere og små konkurrerende platforme under afbalancerede 
konkurrencevilkår.

4.5. – Vi mener, at der skal sikres høje interoperabilitetsstandarder for centrale meddelelses- 
og medietjenester og ikke kun for hjælpetjenester, som det er foreslået af Kommissionen.

4.6. – Vi foreslår at overvåge portabiliteten og retten til at få adgang til og overføre de data, 
som virksomhederne ligger inde med, for at forhindre misbrug, som støtter og forstærker 
tendenser i retning af markedskoncentration eller monopolisering.

4.7. – Vi understreger betingelserne for at bekæmpe målrettet reklame og forbuddet mod 
kommerciel sporing med henblik på at oprette forbrugerprofiler.

4.8. – Vi foreslår, at der regelmæssigt føres tilsyn med gatekeeperes overholdelse af deres 
forpligtelser på en gennemsigtig måde.

4.9. – Vi foreslår, at gatekeepere forpligtes til at afholde sig fra adfærdsmønstre, der kan 
bringe brugeren i et afhængighedsforhold eller blive påtvunget bundtning.

4.10. – Vi er af den opfattelse, at reguleringen bør baseres på en konstruktiv dialog, undgå 
opsplitning af reguleringsbeføjelserne og ikke hæmme den kombinerede anvendelse af de 
forskellige relevante organers kapaciteter og kompetencer på europæisk og nationalt plan.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Digitale tjenester generelt og 
navnlig onlineplatforme spiller en stadig 
vigtigere rolle i økonomien, navnlig i det 
indre marked, ved at åbne for nye 
muligheder for erhvervslivet i Unionen og 
lette den grænseoverskridende handel.

(1) Digitale tjenester generelt og 
navnlig onlineplatforme spiller en stadig 
vigtigere rolle i økonomien, navnlig i det 
indre marked, ved at åbne for nye 
muligheder for erhvervslivet, især for 
SMV'er og nyetablerede virksomheder i 
Unionen og lette den grænseoverskridende 
handel.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Digitale teknologier såsom kunstig 
intelligens, blockchains, robotteknologi, 
crowdfunding og sociale medieplatforme, 
digital 3D-printning, big data, cloud og 
mobile enheder gør det muligt at skabe 
nye iværksætterinitiativer og skaber et 
bredt spektrum af muligheder, der fører til 
nye måder at drive forretning på. Digital 
iværksætterkultur omfatter 
iværksætterprocesser, -resultater og -
tjenester, der er ændret ved digitalisering 
og den digitale omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) En fælles europæisk tilgang med 
fokus på bedre tjenester for borgere og 
virksomheder bør skabe et mere retfærdigt 
globalt digitalt marked, der er inspireret 
af fælles europæiske principper og 
værdier.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Netværkseffekter er særligt stærke 
for de centrale platformstjenester for 
interpersonelle kommunikationstjenester 
og sociale onlinenetværk og kan i 
betydelig grad underminere innovation 
hos udbydere af sådanne tjenester samt 
valgmuligheder for slutbrugerne af disse 
tjenester. Gatekeepere bør sørge for 
interoperabilitet ved at bruge anerkendte 
branchestandarder for egenskaberne hos 
sociale netværkstjenester eller 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester for slutbrugere, 
erhvervsbrugere og konkurrerende 
udbydere eller potentielle udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester og sociale 
onlinenetværk på anmodning fra disse 
udbydere for at fremme fremkomsten af 
alternative platforme, der kan levere 
innovative produkter og tjenester af høj 
kvalitet til overkommelige priser.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Navnlig onlineformidlingstjenester, 
onlinesøgemaskiner, operativsystemer, 
sociale netværkstjenester udbudt online, 
videodelingsplatformstjenester, 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, cloud 
computing-tjenester og onlinereklame 
formår alle at påvirke et stort antal både 
slutbrugere og virksomheder, hvilket 
indebærer en risiko for urimelig 
handelspraksis. De bør derfor medtages i 
definitionen af centrale platformstjenester 
og være omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde. 
Onlineformidlingstjenester kan også være 
aktive inden for finansielle tjenesteydelser, 
og de kan fungere som mellemled eller 
anvendes til at udbyde sådanne 
tjenesteydelser, som ikke udtømmende 
opregnet i bilag II til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv (EU) 2015/153532. 
Under visse omstændigheder bør begrebet 
slutbrugere omfatte brugere, der 
traditionelt betragtes som erhvervsbrugere, 
men som i en bestemt situation ikke 
anvender de centrale platformstjenester til 
at udbyde varer eller tjenester til andre 
slutbrugere, som f.eks. virksomheder, der 
anvender cloud computing-tjenester til eget 
brug.

(13) Navnlig onlineformidlingstjenester, 
onlinesøgemaskiner, operativsystemer, 
herunder bl.a. smart-TV'er og IPTV'er, 
digitale stemmestyringsfunktioner og 
platforme, der anvender integrerede 
stemmestyringsteknologier, mobile 
betalingstjenester, webbrowsere, sociale 
onlinenetværkstjenester, 
videodelingsplatformstjenester, video og 
audiotjenester on demand, 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, digitale 
tjenester, der muliggør generering af, 
behandling af, adgang til eller lagring af 
data i digital form, herunder software som 
en tjeneste som f.eks. 
cloudcomputingtjenester, hvilket betyder 
en digital platform eller en 
cloudlagringsfacilitet, som forbrugeren 
vælger til at modtage eller lagre digitalt 
indhold eller en digital tjeneste, og 
onlinereklame formår alle at påvirke et 
stort antal både slutbrugere og 
virksomheder, hvilket indebærer en risiko 
for urimelig handelspraksis. De bør derfor 
fremhæves som eksempler på centrale 
platformstjenester og være omfattet af 
denne forordnings anvendelsesområde. 
Dette bør ikke berøre inddragelsen af 
andre kategorier af digitale tjenester i 
denne forordnings anvendelsesområde. 
Det faktum, at svækkelse af den frie 
markedsadgang samt urimelig praksis i 
den digitale sektor ses hyppigere og er 
mere udtalt inden for visse digitale 
tjenester end andre, betyder ikke, at andre 
kategorier af tjenester er fritaget herfor. 
De centrale platformstjenester, som er 
omfattet af denne forordning, bør derfor 
ikke begrænses til bestemte typer 
tjenester. Onlineformidlingstjenester kan 
også være aktive inden for finansielle 
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tjenesteydelser, og de kan fungere som 
mellemled eller anvendes til at udbyde 
sådanne tjenesteydelser, som ikke 
udtømmende opregnet i bilag II til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2015/153532. Under visse omstændigheder 
bør begrebet slutbrugere omfatte brugere, 
der traditionelt betragtes som 
erhvervsbrugere, men som i en bestemt 
situation ikke anvender de centrale 
platformstjenester til at udbyde varer eller 
tjenester til andre slutbrugere, som f.eks. 
virksomheder, der anvender cloud 
computing-tjenester til eget brug. 

__________________ __________________
32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om 
en informationsprocedure med hensyn til 
tekniske forskrifter samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester (EUT L 
241 af 17.9.2015, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om 
en informationsprocedure med hensyn til 
tekniske forskrifter samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester (EUT L 
241 af 17.9.2015, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) En fast og varig stilling i forhold til 
udbyderens drift eller forventningen om at 
opnå en sådan fremtidig stilling 
forekommer navnlig, når konkurrencen om 
udbyderen af den centrale 
platformstjenestes stilling er begrænset. 
Dette vil navnlig være tilfældet, når 
udbyderen har udbudt en central 
platformstjeneste i mindst tre 
medlemsstater til et meget stort antal 
erhvervsbrugere og slutbrugere i løbet af 
mindst tre år.

(21) En fast og varig stilling i forhold til 
udbyderens drift eller forventningen om at 
opnå en sådan fremtidig stilling 
forekommer navnlig, når konkurrencen om 
udbyderen af den centrale 
platformstjenestes stilling er begrænset. 
Dette vil navnlig være tilfældet, når 
udbyderen har udbudt en central 
platformstjeneste til et meget stort antal 
erhvervsbrugere og slutbrugere i løbet af 
mindst to år.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) En sådan vurdering kan kun 
foretages, hvis der er foretaget en 
markedsundersøgelse, samtidig med at der 
tages hensyn til de kvantitative tærskler. I 
sin vurdering bør Kommissionen forfølge 
målet om at bevare og fremme niveauet for 
innovation, kvaliteten af digitale produkter 
og tjenester, i hvilken grad priserne er 
rimelige og konkurrencedygtige, og i 
hvilken grad kvaliteten eller valgfriheden 
for erhvervsbrugere og slutbrugere er eller 
forbliver høj. Der kan inddrages elementer, 
som er specifikke for udbyderne af de 
pågældende centrale platformstjenester, 
såsom ekstreme stordriftsfordele, meget 
stærke netværksvirkninger, evnen til at 
forbinde mange erhvervsbrugere med 
mange slutbrugere takket være disse 
tjenesters flersidethed, 
fastlåsningsvirkninger, mangel på 
multihoming eller vertikal integration. 
Derudover kan en meget høj 
markedsværdi, en meget høj 
egenkapitalværdi i forhold til fortjeneste 
eller en meget høj omsætning afledt af 
slutbrugere af én central platformstjeneste 
være tegn på at sådanne udbydere vil tippe 
markedet eller udnytte potentialet. Sammen 
med markedsværdi er høje vækstrater, eller 
faldende vækstrater læst sammen med 
vækst i rentabiliteten, eksempler på 
dynamiske parametre, der er særlig 
relevante for at identificere de udbydere af 
centrale platformstjenester, som forventes 
at opnå en varig stilling. Kommissionen 
bør kunne træffe en afgørelse ved at drage 
en ugunstig slutning af de faktiske 
omstændigheder, der er tilgængelige, hvis 
udbyderen væsentligt modarbejder 
undersøgelsen ved at undlade at overholde 

(25) En sådan vurdering kan kun 
foretages, hvis der er foretaget en 
markedsundersøgelse, samtidig med at der 
tages hensyn til de kvantitative tærskler. I 
sin vurdering bør Kommissionen forfølge 
målet om at bevare og fremme niveauet for 
innovation, kvaliteten af digitale produkter 
og tjenester, i hvilken grad priserne er 
rimelige og konkurrencedygtige, og i 
hvilken grad kvaliteten eller valgfriheden 
for erhvervsbrugere og slutbrugere er eller 
forbliver høj. Der kan inddrages elementer, 
som er specifikke for udbyderne af de 
pågældende centrale platformstjenester, 
såsom ekstreme stordriftsfordele, meget 
stærke netværksvirkninger, evnen til at 
forbinde mange erhvervsbrugere med 
mange slutbrugere takket være disse 
tjenesters flersidethed, 
fastlåsningsvirkninger, mangel på 
multihoming eller vertikal integration. 
Kommissionen bør tage disse elementers 
indvirkning på erhvervsbrugere, navnlig 
SMV'er, og slutbrugere, i betragtning. 
Derudover kan en meget høj 
markedsværdi, en meget høj 
egenkapitalværdi i forhold til fortjeneste 
eller en meget høj omsætning afledt af 
slutbrugere af én central platformstjeneste 
være tegn på at sådanne udbydere vil tippe 
markedet eller udnytte potentialet. Sammen 
med markedsværdi er høje vækstrater, eller 
faldende vækstrater læst sammen med 
vækst i rentabiliteten, eksempler på 
dynamiske parametre, der er særlig 
relevante for at identificere de udbydere af 
centrale platformstjenester, som forventes 
at opnå en varig stilling. Kommissionen 
bør kunne træffe en afgørelse ved at drage 
en ugunstig slutning af de faktiske 
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de undersøgelsesforanstaltninger, som er 
truffet af Kommissionen.

omstændigheder, der er tilgængelige, hvis 
udbyderen væsentligt modarbejder 
undersøgelsen ved at undlade at overholde 
de undersøgelsesforanstaltninger, som er 
truffet af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Den hastige udvikling i og de 
komplekse teknologiske egenskaber ved 
centrale platformstjenester kræver en 
regelmæssig vurdering af status på 
gatekeepere, herunder dem som forventes 
at have en fast og varig stilling på 
markedet i deres aktiviteter i den nærmeste 
fremtid. For at give alle 
markedsdeltagerne, inklusiv gatekeeperne, 
tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til de 
gældende retlige forpligtelser, er det 
nødvendigt at sætte en frist for disse 
regelmæssige vurderinger. Det er også 
vigtigt at gennemføre disse regelmæssigt 
og som minimum hvert andet år.

(30) Den hastige udvikling i og de 
komplekse teknologiske egenskaber ved 
centrale platformstjenester kræver en 
regelmæssig vurdering af status på 
gatekeepere, herunder dem som forventes 
at have en fast og varig stilling på 
markedet i deres aktiviteter i den nærmeste 
fremtid, gennem offentlige og 
gennemsigtige markedsundersøgelser. For 
at give alle markedsdeltagerne, inklusiv 
gatekeeperne, tilstrækkelig sikkerhed med 
hensyn til de gældende retlige forpligtelser, 
er det nødvendigt at sætte en frist for disse 
regelmæssige vurderinger. Det er også 
vigtigt at gennemføre disse regelmæssigt 
og som minimum hvert andet år.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at sikre rimeligheden og 
konkurrencen på markedet for centrale 
platformstjenester, der udbydes af 
gatekeepere, er det nødvendigt at fastsætte 

(32) For at sikre rimeligheden og 
konkurrencen på markedet for centrale 
platformstjenester, der udbydes af 
gatekeepere, er det nødvendigt at fastsætte 
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en række harmoniserede forpligtelser på en 
klar og utvetydig måde med hensyn til 
disse tjenester. Der er behov for sådanne 
regler for at afhjælpe risikoen for skadelige 
konsekvenser af urimelig praksis fra 
gatekeepere, til gavn for erhvervsklimaet i 
de berørte tjenester, til gavn for brugerne 
og i sidste ende til gavn for samfundet som 
helhed. Henset til at udviklingen går hurtigt 
på de digitale markeder, og at de er 
dynamiske, samt den betydelige 
økonomiske magt, som gatekeepere har, er 
det vigtigt, at disse forpligtelser bliver 
anvendt effektivt og ikke bliver omgået. 
Med henblik herpå bør de pågældende 
forpligtelser finde anvendelse på enhver 
praksis fra en gatekeepers side, uanset dens 
form og uanset om den er af kontraktlig, 
kommerciel eller teknisk eller anden 
karakter, for så vidt som en praksis svarer 
til den form for praksis, der er underkastet 
en af forpligtelserne i denne forordning.

en række harmoniserede forpligtelser på en 
klar og utvetydig måde med hensyn til 
disse tjenester. Der er behov for sådanne 
regler for at afhjælpe risikoen for skadelige 
konsekvenser af urimelig praksis fra 
gatekeepere, til gavn for erhvervsklimaet i 
de berørte tjenester, til gavn for brugerne 
og i sidste ende til gavn for samfundet som 
helhed. Henset til at udviklingen går hurtigt 
på de digitale markeder, og at de er 
dynamiske, samt den betydelige 
økonomiske magt, som gatekeepere har, er 
det vigtigt, at disse forpligtelser bliver 
anvendt effektivt og ikke bliver omgået. 
Med henblik herpå bør de pågældende 
forpligtelser finde anvendelse på enhver 
praksis fra en gatekeepers side, uanset dens 
form og uanset om den er af kontraktlig, 
kommerciel eller teknisk eller anden 
karakter, herunder via produktdesign eller 
ved at forelægge slutbrugeren valg på en 
ikkeneutral måde eller på anden vis 
undergrave eller begrænse 
brugerautonomi, beslutningstagning eller 
valg som følge af den måde, hvorpå en 
brugergrænseflade eller en del heraf er 
struktureret, fungerer eller drives, for så 
vidt som en praksis svarer til den form for 
praksis, der er underkastet en af 
forpligtelserne i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Kombinationen af at bruge 
slutbrugerdata fra forskellige kilder eller 
tilmelde brugere til gatekeepernes 
forskellige tjenester giver dem potentielle 
fordele med hensyn til indsamling af data, 
for derigennem at forhøje 
adgangsbarriererne. For at sikre at 

(36) Kombinationen af at bruge 
slutbrugerdata fra forskellige kilder eller 
tilmelde brugere til gatekeepernes 
forskellige tjenester giver dem potentielle 
fordele med hensyn til indsamling af data, 
for derigennem at forhøje 
adgangsbarriererne. For at sikre at 
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gatekeeperne ikke urimeligt svækker den 
frie markedsadgang for centrale 
platformstjenester, bør de give deres 
slutbrugere mulighed for frit at vælge at 
deltage i sådan handelspraksis ved at 
tilbyde et mindre personliggjort alternativ. 
Muligheden bør også omfatte alle 
eventuelle kilder til personoplysninger, 
herunder gatekeeperens egne tjenester samt 
tredjepartswebsteder, og bør fremlægges 
proaktivt for slutbrugere på en udtrykkelig, 
klar og ligetil måde.

gatekeeperne ikke urimeligt svækker den 
frie markedsadgang for centrale 
platformstjenester, bør de give deres 
slutbrugere mulighed for frit at vælge at 
deltage i sådan handelspraksis ved at 
tilbyde et mindre personliggjort alternativ. 
Et sådant mindre personliggjort alternativ 
bør kun være anderledes med hensyn til 
personalisering som følge af manglende 
kumulering af personoplysninger og i 
øvrigt være af samme kvalitet. Muligheden 
bør også omfatte alle eventuelle kilder til 
personoplysninger, herunder gatekeeperens 
egne tjenester samt tredjepartswebsteder, 
og bør fremlægges proaktivt for 
slutbrugere på en udtrykkelig, klar og 
ligetil måde.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) På grund af deres stilling kan 
gatekeeperne i visse tilfælde begrænse 
erhvervsbrugernes mulighed for bruge 
deres onlineformidlingstjenester til at 
udbyde deres varer eller tjenester til 
slutbrugere på mere favorable vilkår, 
herunder i forhold til pris, via andre 
onlineformidlingstjenester. Sådanne 
begrænsninger har en betydelig 
afskrækkende virkning på 
erhvervsbrugerne af gatekeepere med 
hensyn til deres brug af alternative 
onlineformidlingstjenester, hvilket 
begrænser den frie markedsadgang 
platformene imellem, hvilket igen 
begrænser valgmulighederne i forhold til 
alternative onlineformidlingskanaler for 
slutbrugerne. For at sikre at 
erhvervsbrugere af gatekeeperes 
onlineformidlingstjenester frit kan vælge 

(37) På grund af deres stilling kan 
gatekeeperne i visse tilfælde begrænse 
erhvervsbrugernes mulighed for bruge 
deres onlineformidlingstjenester til at 
udbyde deres varer eller tjenester til 
slutbrugere på mere favorable vilkår, 
herunder i forhold til pris, via andre 
distributionskanaler. Sådanne 
begrænsninger har en betydelig 
afskrækkende virkning på 
erhvervsbrugerne af gatekeepere med 
hensyn til deres brug af alternative 
onlinedistributionskanaler, hvilket 
begrænser den frie markedsadgang 
platformene imellem, hvilket igen 
begrænser valgmulighederne i forhold til 
alternative onlinedistributionskanaler for 
slutbrugerne. For at sikre at 
erhvervsbrugere af gatekeeperes 
onlineformidlingstjenester frit kan vælge 
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alternative onlineformidlingstjenester og 
differentiere betingelserne, hvorpå de 
tilbyder deres produkter eller tjenester til 
deres slutbrugere, bør det ikke være tilladt 
for gatekeepere at begrænse 
erhvervsbrugere i at differentiere de 
kommercielle betingelser, herunder prisen. 
En sådan begrænsning bør finde 
anvendelse på enhver foranstaltning med 
tilsvarende effekt, som f.eks. højere 
provisionssatser eller sletning af 
erhvervsbrugernes udbud fra listen.

alternative onlineformidlingstjenester og 
differentiere betingelserne, hvorpå de 
tilbyder deres produkter eller tjenester til 
deres slutbrugere, bør det være forbudt for 
gatekeepere at begrænse erhvervsbrugere i 
at differentiere de kommercielle 
betingelser, herunder prisen. Et sådant 
forbud bør finde anvendelse på enhver 
foranstaltning med tilsvarende effekt, som 
f.eks. højere provisionssatser, sletning fra 
listen eller mindre gunstig placering af 
erhvervsbrugernes udbud på listen. 

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre et retfærdigt 
kommercielt miljø og beskytte den frie 
markedsadgang til den digitale sektor er 
det vigtigt at sikre erhvervsbrugernes ret til 
at give udtryk for bekymring med hensyn 
til uretfærdig adfærd fra gatekeeperes side 
over for de relevante administrative eller 
andre offentlige myndigheder. For 
eksempel ønsker erhvervsbrugerne måske 
at klage over forskellige former for 
urimelig praksis, såsom diskriminerende 
adgangsbetingelser, uberettiget lukning af 
erhvervsbrugerkonti eller uklare grunde til 
at fjerne produkter fra lister. Enhver 
praksis, der på nogen måde forhindrer 
muligheden for at give udtryk for 
bekymring eller udnytte klagemuligheder, 
f.eks. i form af fortrolighedsaftaler eller 
andre skriftlige vilkår, bør derfor forbydes. 
Dette bør ikke berøre erhvervsbrugernes og 
gatekeepernes ret til at fastsætte vilkår for 
brug i deres aftaler, herunder brug af 
retmæssige klagebehandlingsmekanismer, 
herunder enhver form for alternative 
tvistløsningsmekanismer eller særlige 

(39) For at sikre et retfærdigt 
kommercielt miljø og beskytte den frie 
markedsadgang til den digitale sektor er 
det vigtigt at sikre erhvervsbrugernes og 
slutbrugeres ret til at give udtryk for 
bekymring med hensyn til uretfærdig 
adfærd fra gatekeeperes side over for de 
relevante administrative eller andre 
offentlige myndigheder. For eksempel 
ønsker erhvervsbrugerne eller 
slutbrugerne måske at klage over 
forskellige former for urimelig praksis, 
såsom diskriminerende adgangsbetingelser, 
uberettiget lukning af erhvervsbrugerkonti 
eller uklare grunde til at fjerne produkter 
fra lister. Enhver praksis, der på nogen 
måde forhindrer muligheden for at give 
udtryk for bekymring eller udnytte 
klagemuligheder, f.eks. i form af 
fortrolighedsaftaler eller andre skriftlige 
vilkår, bør derfor forbydes. Dette bør ikke 
berøre erhvervsbrugernes og gatekeepernes 
ret til at fastsætte vilkår for brug i deres 
aftaler, herunder brug af retmæssige 
klagebehandlingsmekanismer, herunder 
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domstoles kompetencer i 
overensstemmelse med den respektive EU-
ret eller nationale ret. Dette bør derfor 
heller ikke berøre den rolle, som 
gatekeepere spiller for bekæmpelsen af 
ulovligt onlineindhold.

enhver form for alternative 
tvistløsningsmekanismer eller særlige 
domstoles kompetencer i 
overensstemmelse med den respektive EU-
ret eller nationale ret. Dette bør derfor 
heller ikke berøre den rolle, som 
gatekeepere spiller for bekæmpelsen af 
ulovligt onlineindhold.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Gatekeepere bør ikke begrænse 
slutbrugernes frie valg ved at gøre det 
teknisk umuligt at skifte over til eller 
abonnere på andre softwareapplikationer 
og tjenester. Gatekeepere bør derfor sikre, 
at der er frit valg, uanset om de er 
producenter af den hardware, hvormed 
sådanne softwareapplikationer eller 
tjenester tilgås, og bør ikke opstille 
kunstige tekniske barrierer for at gøre det 
umuligt eller uladsiggørligt at foretage et 
sådant skift. Den blotte medtagelse af et 
bestemt produkt eller tjeneste til 
slutbrugere, herunder i form af 
præinstallation, samt forbedring af de 
udbudte tjenester, såsom bedre priser eller 
kvalitet, udgør ikke i sig selv en barriere 
for at skifte.

udgår

Or. en

Begrundelse

Identisk med betragtning 50
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) En gatekeeper kan anvende 
forskellige midler til at fremme sine egne 
tjenester eller produkter på sin centrale 
platformstjeneste til skade for de samme 
eller lignende tjenester, som slutbrugerne 
kan opnå gennem tredjeparter. Dette kan 
bl.a. være tilfældet, når bestemte 
softwareapplikationer eller tjenester er 
installeret på forhånd af en gatekeeper. For 
at give slutbrugeren mulighed for at vælge 
bør gatekeeperne ikke forhindre 
slutbrugerne i at afinstallere 
softwareapplikationer, der allerede er 
installeret, på sin centrale platformstjeneste 
og dermed fremme deres egne 
softwareapplikationer.

(46) En gatekeeper kan anvende 
forskellige midler til at fremme sine egne 
tjenester eller produkter på sin centrale 
platformstjeneste til skade for de samme 
eller lignende tjenester, som slutbrugerne 
kan opnå gennem tredjeparter. Dette kan 
bl.a. være tilfældet, når bestemte 
softwareapplikationer eller tjenester er 
installeret på forhånd af en gatekeeper. For 
at give slutbrugeren mulighed for at vælge 
bør gatekeeperne ikke forhindre 
slutbrugerne og erhvervsbrugere, 
herunder producenter og leverandører af 
enheder i at afinstallere 
softwareapplikationer, der allerede er 
installeret, på deres centrale 
platformstjeneste og dermed fremme deres 
egne softwareapplikationer.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) De regler, som gatekeeperne 
fastsætter for distribution af 
softwareapplikationer, kan i visse tilfælde 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
installere og anvende 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker på den 
pågældende gatekeepers operativsystemer 
eller hardware og begrænse slutbrugernes 
mulighed for at få adgang til disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker, der ikke er 

(47) De regler, som gatekeeperne 
fastsætter for distribution af 
softwareapplikationer, kan i visse tilfælde 
begrænse erhvervsbrugernes og 
slutbrugernes mulighed for at installere, 
indstille som standard og anvende 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker på den 
pågældende gatekeepers operativsystemer 
eller hardware og begrænse slutbrugernes 
mulighed for at få adgang til disse 
softwareapplikationer eller 



PE693.907v01-00 16/52 PA\1234325DA.docx

DA

en del af den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester. Sådanne 
restriktioner kan begrænse muligheden for 
udviklere af softwareapplikationer for at 
anvende alternative distributionskanaler og 
slutbrugernes mulighed for at vælge 
mellem forskellige softwareapplikationer 
fra forskellige distributionskanaler og bør 
ikke være tilladt, da det anses for urimeligt 
og sandsynligvis vil svække den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester. For at sikre at 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ikke bringer 
gatekeeperens hardware eller 
operativsystems integritet i fare, kan den 
pågældende gatekeeper gennemføre 
forholdsmæssige tekniske eller kontraktlige 
foranstaltninger for at nå dette mål, hvis 
gatekeeperen kan påvise, at sådanne 
foranstaltninger er nødvendige og 
berettigede, og at der ikke findes mindre 
indgribende midler til at sikre hardwarens 
eller operativsystemets integritet.

softwareapplikationsbutikker, der ikke er 
en del af den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester. Sådanne 
restriktioner kan begrænse muligheden for 
udviklere af softwareapplikationer for at 
anvende alternative distributionskanaler og 
slutbrugernes mulighed for at vælge 
mellem forskellige softwareapplikationer 
fra forskellige distributionskanaler og bør 
ikke være tilladt, da det anses for urimeligt 
og sandsynligvis vil svække den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester. For at sikre 
markedsadgangen bør gatekeeperen 
anmode slutbrugeren om at tage stilling 
til, hvorvidt den downloadede applikation 
eller appbutik skal være standard. For at 
sikre at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer gatekeeperens hardware eller 
operativsystems integritet i fare, kan den 
pågældende gatekeeper gennemføre 
forholdsmæssige tekniske eller kontraktlige 
foranstaltninger for at nå dette mål, hvis 
gatekeeperen kan påvise, at sådanne 
foranstaltninger er nødvendige og 
berettigede, og at der ikke findes mindre 
indgribende midler til at sikre hardwarens 
eller operativsystemets integritet.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Den obligatoriske 
bundtningspraksis og fortrinsret til egne 
tjenester gør det reelt muligt for 
gatekeepere at monopolisere et helt 
marked og forvride konkurrencen ved at 
tvinge erhvervsbrugere til at betale for en 
hel gruppe softwareapplikationer i stedet 
for at give disse brugere mulighed for at 
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vælge, hvilke applikationer de ønsker at 
købe, selv om nogle af gatekeepernes 
softwareapplikationer er mindre 
konkurrencedygtige end andre udbyderes. 
Den obligatoriske bundtningspraksis og 
fortrinsret til egne tjenester, som også 
omfatter hjælpetjenester, gør det muligt at 
monopolisere et helt marked, giver 
erhvervsbrugere og deres kunder færre 
valgmuligheder, begrænser konkurrencen 
for andre udbydere af 
softwareapplikationer og bør forbydes.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Gatekeepere bør ikke begrænse 
eller forhindre slutbrugernes frie valg ved 
at gøre det teknisk umuligt at skifte over til 
eller abonnere på andre 
softwareapplikationer og tjenester. Dette 
vil give flere udbydere mulighed for at 
tilbyde deres tjenester, og dermed i sidste 
ende give slutbrugeren flere 
valgmuligheder. Gatekeepere bør sikre, at 
der er frit valg, uanset om de er 
producenter af den hardware, hvormed 
sådanne softwareapplikationer eller 
tjenester tilgås, og bør ikke opstille 
kunstige tekniske barrierer for at gøre det 
umuligt eller uladsiggørligt at foretage et 
sådant skift. Den blotte medtagelse af et 
bestemt produkt eller tjeneste til 
forbrugere, herunder i form af 
præinstallation, samt forbedring af 
udbuddet til slutbrugere, såsom 
prisnedsættelser eller bedre kvalitet, skal 
ikke forstås således, at det udgør en forbudt 
hindring for at skifte.

(50) Gatekeepere bør ikke begrænse 
eller forhindre slutbrugernes frie valg ved 
at gøre det teknisk umuligt at skifte over til 
eller abonnere på andre 
softwareapplikationer og tjenester. Dette 
vil give flere udbydere mulighed for at 
tilbyde deres tjenester, og dermed i sidste 
ende give slutbrugeren flere 
valgmuligheder. Gatekeepere bør sikre, at 
der er frit valg, uanset om de er 
producenter af den hardware, hvormed 
sådanne softwareapplikationer eller 
tjenester tilgås, og bør ikke opstille 
kunstige tekniske barrierer for at gøre det 
umuligt eller uladsiggørligt at foretage et 
sådant skift. Den blotte medtagelse af et 
bestemt produkt eller tjeneste til forbrugere 
samt forbedring af udbuddet til slutbrugere, 
såsom prisnedsættelser eller bedre kvalitet, 
skal ikke forstås således, at det udgør en 
forbudt hindring for at skifte.

Or. en
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Gatekeepere kan hindre 
slutbrugernes mulighed for adgang til 
onlineindhold og -tjenester, herunder 
softwareapplikationer. Derfor bør der 
fastlægges regler for at sikre, at 
slutbrugernes ret til et åbent internet ikke 
bringes i fare af gatekeepernes adfærd. 
Gatekeepere kan også rent teknisk 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem forskellige udbydere af 
internetadgangstjenester, navnlig gennem 
deres kontrol over operativsystemer eller 
hardware. Dette fordrejer de lige 
konkurrenceforhold for 
internetadgangstjenester og skader i sidste 
ende slutbrugerne. Det bør derfor sikres, at 
gatekeepere ikke begrænser slutbrugernes 
muligheder for valg af udbyder af 
internetadgangstjeneste.

(Vedrører ikke den danske tekst)          

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 51 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51a) Interoperabilitet kan have en 
direkte positiv indvirkning på 
konkurrencen, retfærdigheden på 
markedet og forbrugernes velfærd. 
Interoperabilitet, som kræver, at 
platformene åbner deres 
adgangspunktgrænseflader for potentielle 
konkurrenter på markedet, vil således i 
væsentlig grad mindske hindringerne for 
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markedsadgang, da det vil give 
konkurrenter adgang til eksisterende net 
og give dem mulighed for at deltage heri. 
Dette vil også gøre det muligt for 
konkurrerende platforme at tilbyde deres 
interne systemer til brugere, hvis data har 
hjemme andre steder, og dermed gøre det 
muligt for dem at vælge et tilsvarende 
forbrugervenligt alternativ og samtidig 
øge konkurrencen.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Gatekeepere drager fordel af 
adgang til store mængder data, som de 
indsamler, når de udbyder centrale 
platformstjenester og andre digitale 
tjenester. For at sikre at gatekeeperne ikke 
svækker den frie markedsadgang for 
centrale platformstjenester samt 
innovationspotentialet for den dynamiske 
digitale sektor ved at begrænse 
erhvervsbrugernes mulighed for at få 
overført deres data, bør erhvervsbrugere og 
slutbrugere have effektiv og øjeblikkelig 
adgang til de data, de har stillet til rådighed 
eller genereret i forbindelse med deres brug 
af gatekeeperens centrale 
platformstjenester i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinlæsbart 
format. Dette bør også gælde for alle andre 
data på forskellige aggregeringsniveauer, 
der kan være nødvendige for effektivt at 
muliggøre sådan dataportabilitet. Det bør 
også sikres, at erhvervsbrugere og 
slutbrugere kan få overført disse data 
effektivt i realtid, f.eks. gennem 
applikationsprogrammeringsgrænseflader 
af høj kvalitet. Fremme af switching eller 
multihoming burde igen medføre flere 

(54) Gatekeepere drager fordel af 
adgang til store mængder data, som de 
indsamler, når de udbyder centrale 
platformstjenester og andre digitale 
tjenester. For at sikre at gatekeeperne ikke 
svækker den frie markedsadgang for 
centrale platformstjenester samt 
innovationspotentialet for den dynamiske 
digitale sektor ved at begrænse 
erhvervsbrugernes mulighed for at få 
overført deres data, bør erhvervsbrugere og 
slutbrugere have effektiv og øjeblikkelig 
adgang til de data, de har stillet til rådighed 
eller genereret i forbindelse med deres brug 
af gatekeeperens centrale 
platformstjenester i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinlæsbart 
format som en del af et europæisk 
økosystem for pålidelig datadeling. Dette 
bør også gælde for alle andre data på 
forskellige aggregeringsniveauer, der kan 
være nødvendige for effektivt at muliggøre 
sådan dataportabilitet. Det bør også sikres, 
at erhvervsbrugere og slutbrugere kan få 
overført disse data effektivt i realtid, f.eks. 
gennem 
applikationsprogrammeringsgrænseflader 
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valgmuligheder for erhvervsbrugere og 
slutbrugere og være et incitament for 
gatekeepere og erhvervsbrugere til 
innovation.

af høj kvalitet. Fremme af switching eller 
multihoming burde igen medføre flere 
valgmuligheder for erhvervsbrugere og 
slutbrugere og være et incitament for 
gatekeepere og erhvervsbrugere til 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

for at give slutbrugerne mulighed for at få 
kendskab til den relevante brug af 
profileringen samt at indhente deres 
samtykke. Sådanne oplysninger bør 
udveksles med andre relevante 
håndhævende myndigheder, navnlig 
databeskyttelsesmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 73 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73a) Gatekeepernes manglende 
overholdelse af denne forordning bør 
vurderes inden for en passende tidsramme 
og inden for retligt bindende frister. Med 
henblik herpå bør Kommissionen have ret 
til at præcisere, hvilke foranstaltninger 
gatekeeperen bør gennemføre for at sikre 
effektiv overholdelse af sine forpligtelser. 
Dette kan ud over en ophørs- og 
afståelsesordre omfatte alle 
forholdsmæssige foranstaltninger til 
genoprettelse af markedskonkurrencen, 
hvis denne har lidt skade på grund af 
gatekeepernes manglende overholdelse. 
Kommissionen bør også kunne kræve 
testning af foranstaltningerne, herunder 
A/B-test, for at optimere deres effektivitet. 
Kommissionen bør regelmæssigt 
gennemgå de foranstaltninger, der 
vedtages for at sikre, at gatekeeperen 
overholder sine forpligtelser i henhold til 
denne forordning, og hvis den finder, at 
de ikke er effektive, bør den kunne kræve 
ændring af disse foranstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "central platformstjeneste": en af 
følgende:

2) "central platformstjeneste": en 
udbredt og almindeligt anvendt digital 
tjeneste, som fungerer som mellemled 
mellem erhvervsbrugere og slutbrugere 
eller internt i begge grupper, og som 
udbydes af en platformstjenesteudbyder, 
uanset om platformstjenesteudbyderen er 
ensidig eller mangesidig, som f.eks.:

Or. en

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) webbrowsere

Or. en
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Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) on demand audiovisuelle 
onlinetjenester

Or. en

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) on demand 
onlinelydmedietjenester

Or. en

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) stemmestyringsfunktionaliteter

Or. en

Ændringsforslag 32

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

db) mobilbetalingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "webbrowser": software, der 
anvendes af brugere af klient-PC'er, 
intelligente mobile enheder og andet 
udstyr til at få adgang til og interagere 
med webindhold på servere, der er 
forbundet med netværk såsom internettet, 
herunder selvstændige webbrowsere samt 
webbrowsere, der er integreret eller 
indlejret i software eller lignende

Or. en

Ændringsforslag 35

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



PE693.907v01-00 28/52 PA\1234325DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b) "on demand 
onlinelydmedietjeneste" eller "nonlineær 
lydmedietjeneste": en lydmedietjeneste, 
der udbydes af en medietjenesteudbyder 
med henblik på at lytte til programmer på 
det tidspunkt, som brugeren vælger, og på 
dennes individuelle anmodning på 
grundlag af et programkatalog udvalgt af 
medietjenesteudbyderen 

Or. en

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b) "mobil betalingstjeneste": en 
betalingstjeneste, der drives i henhold til 
finansiel regulering og udføres fra eller 
via en mobil enhed

Or. en

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) den driver en central 
platformstjeneste eller centrale 
platformstjenester, der enkeltvis eller i 
fællesskab fungerer som en vigtig portal 
for erhvervsbrugere eller slutbrugere med 
henblik på at nå ud til andre slutbrugere 
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eller erhvervsbrugere samt

Or. en

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) det efter en grundig evidensbaseret 
vurdering er blevet påvist, at den har en 
stærk og varig position for sine aktiviteter, 
eller det kan forventes, at den vil få en 
sådan position i nær fremtid.

Or. en

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) eksisterende alternative udbydere

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
hurtigst muligt og under alle 
omstændigheder senest to måneder efter at 
en central platformstjeneste er blevet opført 
på listen i henhold til nærværende artikels 
stk. 7. Hvis en gatekeeper ikke opfylder 
forpligtelserne inden for disse 2 måneder, 
finder artikel 25 og 26 anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen foretager 
regelmæssigt og mindst hvert andet år en 
offentlig og gennemsigtig 
markedsundersøgelse og vurderer, om de 
udpegede gatekeepere fortsat opfylder 
kravene i artikel 3, stk. 1, eller om nye 
udbydere af centrale platformstjenester 
opfylder disse krav. Ved den regelmæssige 
revision skal det også undersøges, om 
gatekeepernes liste over berørte centrale 
platformstjenester skal justeres. Revisionen 
må ikke have nogen suspenderende 
virkning på forpligtelserne.

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer regelmæssigt 
disse foranstaltninger og kan ændre dem, 
hvis den efter en undersøgelse finder, at 
de ikke er effektive til at sikre, at 
gatekeeperen overholder sine forpligtelser 
i henhold til artikel 5 og 6.

Or. en

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg af at bruge en alternativ 
tjeneste, der ikke er baseret på samkøring 
af data til forvaltning af samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679;   
hvis slutbrugeren har valgt en tjeneste, 
der ikke er baseret på samkørsel af data, 
må den pågældende tjeneste ikke afvige 
herfra med undtagelse af niveauet af 
personalisering, der følger af den 
manglende akkumulering af 
personoplysninger

Or. en
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Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) gøre det muligt at installere, at lade 
erhvervsbrugere og slutbrugere indstille 
standarder for, og anvende 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker, der anvender 
eller interagerer med den pågældende 
gatekeepers styresystemer, og gøre det 
muligt at tilgå disse softwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ved 
hjælp af andre metoder end den 
pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester. Gatekeeperen skal 
anmode slutbrugeren om at tage stilling 
til, hvorvidt den downloadede applikation 
eller appbutik skal være standard. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare, hvis gatekeeperen 
kan bevise, at sådanne foranstaltninger er 
nødvendige og berettigede, og at der ikke 
findes mindre restriktive midler til at 
beskytte hardwarens eller 
operatørsystemets integritet

Or. en

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

rangordningstjenester eller i 
bundtningstjenester at behandle produkter 
og softwareapplikationer, der tilbydes af 
gatekeeperen selv eller af en tredjepart, 
som tilhører samme virksomhed, mere 
gunstigt end tilsvarende tjenester, 
applikationer eller produkter fra 
tredjeparter, og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning, tjeneste, applikation 
eller produkt

Or. en

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) tillade forbrugere og udviklere i 
mobilapp-økosystemer at øge antallet af 
tilgængelige applikationer og sikre nye 
funktioner for alle softwareapplikationer 
og tjenester med adgang via 
gatekeeperens styresystemer

Or. en

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) afholde sig fra at anvende skjulte 
mønstre som f.eks. afholde sig fra at 
anvende misbrugsmønstre som 
kombinationssalg eller bundtning

Or. en
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Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) afholde sig fra at opfordre 
brugerne mere end en gang eller 
uretmæssigt at tilskynde brugeren til at 
vende tilbage til gatekeepernes 
applikationer

Or. en

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) afholde sig fra at bygge algoritmer 
i deres egne søgemaskiner, der giver dem 
urimelige fordele

Or. en

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) give slutbrugere, erhvervsbrugere, 
udbydere og potentielle udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester og online 
sociale netværkstjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
industrispecifikke 
standardtjenestefunktioner, der er 
tilgængelige eller anvendes i forbindelse 
med levering af sociale netværkstjenester 
eller nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester; 
minimumskravene til interoperabilitet 
skal være i overensstemmelse med den 
relevante EU-lovgivning eller 
industristandard, hvor det er relevant

Or. en

Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 
og de oplysninger, der er nødvendige for, 
at annoncører og udgivere kan foretage 
deres egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen, og må ikke 
tilbageholde betalinger for reklamer 
under påstande om, at trafikken er 
uregelmæssig, uden at fremlægge 
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detaljeret dokumentation for denne 
uregelmæssighed og give udgiveren 
mulighed for at gøre indsigelse

Or. en

Ændringsforslag 65

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 68

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



PA\1234325DA.docx 43/52 PE693.907v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at undgå unødvendig 
kommerciel sporing af slutbrugere skal 
gatekeepere afholde sig fra at samle og 
samkøre kundernes data fra forskellige 
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest seks måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

2. Hvis Kommissionen finder, at de 
foranstaltninger, som gatekeeperen har til 
hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 
eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv 
overholdelse af de relevante forpligtelser i 
artikel 6, kan den ved en afgørelse 
specificere de foranstaltninger, som den 
pågældende gatekeeper skal gennemføre. 
Kommissionen vedtager en sådan afgørelse 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren i henhold til artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
senest tre måneder efter indledningen af 
proceduren. I de foreløbige resultater 
redegør Kommissionen for de 

4. Med henblik på vedtagelse af 
afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler 
Kommissionen sine foreløbige resultater 
senest seks uger efter indledningen af 
proceduren. I de foreløbige resultater 
redegør Kommissionen for de 
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foranstaltninger, den overvejer at træffe, 
eller den mener, at udbyderen af de 
pågældende centrale platformstjenester bør 
træffe for effektivt at imødekomme de 
foreløbige resultater.

foranstaltninger, den overvejer at træffe, 
eller den mener, at udbyderen af de 
pågældende centrale platformstjenester bør 
træffe for effektivt at imødekomme de 
foreløbige resultater.

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved præciseringen af 
foranstaltningerne i stk. 2 sikrer 
Kommissionen, at foranstaltningerne er 
effektive med hensyn til at nå målene for 
den relevante forpligtelse og står i et 
rimeligt forhold til gatekeeperens og den 
relevante tjenestes særlige forhold.

5. Ved præciseringen af 
foranstaltningerne i stk. 2 sikrer 
Kommissionen efter at have afholdt en 
omfattende dialog, at foranstaltningerne er 
effektive med hensyn til at nå målene for 
den relevante forpligtelse og står i et 
rimeligt forhold til gatekeeperens og den 
relevante tjenestes særlige forhold.

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der er en ubalance mellem 
erhvervsbrugeres rettigheder og 
forpligtelser, og gatekeeperen opnår en 
fordel fra erhvervsbrugere, der ikke står i 
forhold til den tjeneste, som gatekeeperen 
leverer til erhvervsbrugere eller

a) der er en ubalance mellem 
erhvervsbrugeres eller slutbrugeres 
rettigheder og forpligtelser, og 
gatekeeperen opnår en fordel fra 
erhvervsbrugere eller slutbrugere, der ikke 
står i forhold til den tjeneste, som 
gatekeeperen leverer til erhvervsbrugere 
eller slutbrugere eller

Or. en
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En gatekeeper sikrer, at 
forpligtelserne i artikel 5 og 6 opfyldes 
fuldt ud og effektivt. Selv om 
forpligtelserne i artikel 5 og 6 finder 
anvendelse på centrale platformstjenester, 
der er udpeget i henhold til artikel 3, må 
deres gennemførelse ikke undermineres af 
nogen adfærd fra den virksomhed, som 
gatekeeperen tilhører, uanset om denne 
adfærd er af kontraktmæssig, kommerciel, 
teknisk eller anden art.

1. En gatekeeper sikrer, at 
forpligtelserne i artikel 5 og 6 opfyldes 
fuldt ud og effektivt. Selv om 
forpligtelserne i artikel 5 og 6 finder 
anvendelse på centrale platformstjenester, 
der er udpeget i henhold til artikel 3, må 
deres gennemførelse ikke undermineres af 
nogen adfærd fra den virksomhed, som 
gatekeeperen tilhører, uanset om denne 
adfærd er af kontraktmæssig, kommerciel, 
teknisk eller anden art, herunder gennem 
produktdesign eller ved at tilbyde 
slutbrugere en valgmulighed på en 
ikkeneutral måde eller ved på anden måde 
at undergrave brugeres autonomi, 
beslutningstagning eller valg gennem 
strukturen, funktionen af eller 
betjeningen af brugergrænsefladen eller 
dele heraf.

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der kræves samtykke til 
indsamling og behandling af 
personoplysninger for at sikre overholdelse 
af denne forordning, tager en gatekeeper de 
nødvendige skridt til enten at sætte 
erhvervsbrugere i stand til direkte at 
indhente det krævede samtykke til 
behandling af disse data, hvis det kræves i 
henhold til forordning (EU) 2016/679 og 
direktiv 2002/58/EF, eller til at overholde 
Unionens regler og principper om 

2. Hvis der kræves samtykke til 
indsamling og behandling af 
personoplysninger for at sikre overholdelse 
af denne forordning, tager en gatekeeper de 
nødvendige skridt til enten at sætte 
erhvervsbrugere i stand til direkte at 
indhente det krævede samtykke til 
behandling af disse data, hvis det kræves i 
henhold til forordning (EU) 2016/679 og 
direktiv 2002/58/EF, og til at overholde 
Unionens regler og principper om 
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databeskyttelse og privatlivets fred på 
andre måder, herunder ved at give 
erhvervsbrugere adgang til behørigt 
anonymiserede data, hvor det er relevant. 
Gatekeeperen må ikke gøre 
erhvervsbrugerens indhentning af dette 
samtykke mere byrdefuld end for sine egne 
tjenester.

databeskyttelse og privatlivets fred på 
andre måder, herunder ved at give 
erhvervsbrugere adgang til behørigt 
anonymiserede data, hvor det er relevant. 
Gatekeeperen må ikke gøre 
erhvervsbrugerens indhentning af dette 
samtykke mere byrdefuld end for sine egne 
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En gatekeeper må ikke forringe 
betingelserne for eller kvaliteten af nogen 
af de centrale platformstjenester, der 
leveres til erhvervsbrugere eller 
slutbrugere, som benytter sig af de 
rettigheder eller valg, der er fastsat i artikel 
5 og 6, eller gøre udøvelsen af disse 
rettigheder eller valgmuligheder urimeligt 
vanskelig.

3. En gatekeeper må ikke forringe 
betingelserne for eller kvaliteten af nogen 
af de centrale platformstjenester, der 
leveres til erhvervsbrugere eller 
slutbrugere, som benytter sig af de 
rettigheder eller valg, der er fastsat i artikel 
5 og 6, eller gøre udøvelsen af disse 
rettigheder eller valg urimeligt vanskelig, 
herunder ved brug af "skjulte mønstre" 
eller manipulerende valgarkitekturer, ved 
at præsentere slutbrugernes valg på en 
ikke-neutral måde eller ved på anden 
måde at undergrave eller indskrænke 
brugernes autonomi, beslutningstagning 
eller valg via strukturen eller funktionen 
af en brugergrænseflade eller dele heraf.

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmeldelsen i henhold til stk. 1 2. Anmeldelsen i henhold til stk. 1 
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skal for så vidt angår opkøbsmålene som 
minimum indeholde en beskrivelse af deres 
årlige EØS-omsætning og årlige 
omsætning på verdensplan, for alle 
relevante centrale platformstjenester deres 
respektive årlige EØS-omsætning, antallet 
af årlige aktive erhvervsbrugere og antallet 
af månedlige aktive slutbrugere samt 
begrundelsen for den planlagte fusion.

skal for så vidt angår opkøbsmålene som 
minimum indeholde en beskrivelse af deres 
årlige EØS-omsætning og årlige 
omsætning på verdensplan, for alle 
relevante centrale platformstjenester deres 
respektive årlige EØS-omsætning, antallet 
af årlige aktive erhvervsbrugere og antallet 
af månedlige aktive slutbrugere samt 
begrundelsen for den planlagte fusion og 
dens potentielle indvirkning på 
erhvervsbrugeres rettigheder og 
interesser.

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan gennemføre en 
markedsundersøgelse med henblik på at 
undersøge, om en udbyder af centrale 
platformstjenester bør udpeges som 
gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 6, 
eller med henblik på at identificere centrale 
platformstjenester for en gatekeeper i 
henhold til artikel 3, stk. 7. Den bestræber 
sig på at afslutte sin undersøgelse ved at 
vedtage en afgørelse efter 
rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, 
senest tolv måneder efter indledningen af 
markedsundersøgelsen.

1. Kommissionen kan gennemføre en 
gennemsigtig markedsundersøgelse med 
henblik på at undersøge, om en udbyder af 
centrale platformstjenester bør udpeges 
som gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 
6, eller med henblik på at identificere 
centrale platformstjenester for en 
gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 7. 
Kommissionen bestræber sig på at afslutte 
sin undersøgelse ved at vedtage en 
afgørelse efter rådgivningsproceduren i 
artikel 32, stk. 4, senest seks måneder efter 
indledningen af markedsundersøgelsen.

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En gatekeeper anses for systematisk 
at have undladt at overholde forpligtelserne 
i artikel 5 og 6, hvis Kommissionen har 
udstedt mindst tre afgørelser om 
manglende overholdelse eller 
bødeafgørelser i henhold til henholdsvis 
artikel 25 og 26 over for en gatekeeper i 
forbindelse med en af dennes centrale 
platformstjenester inden for en periode på 
fem år forud for vedtagelsen af afgørelsen 
om at indlede en markedsundersøgelse med 
henblik på eventuel vedtagelse af en 
afgørelse i henhold til denne artikel.

3. En gatekeeper anses for systematisk 
at have undladt at overholde forpligtelserne 
i artikel 5 og 6, hvis Kommissionen har 
udstedt mindst to afgørelser om manglende 
overholdelse eller bødeafgørelser i henhold 
til henholdsvis artikel 25 og 26 over for en 
gatekeeper i forbindelse med en af dennes 
centrale platformstjenester forud for 
vedtagelsen af afgørelsen om at indlede en 
markedsundersøgelse med henblik på 
eventuel vedtagelse af en afgørelse i 
henhold til denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan gennemføre en 
markedsundersøgelse med henblik på at 
undersøge, om en eller flere tjenester inden 
for den digitale sektor bør føjes til listen 
over centrale platformstjenester, eller 
afdække typer af praksis, der kan begrænse 
centrale platformstjenesters fire 
markedsadgang eller være urimelige, og 
som ikke effektivt er omfattet af denne 
forordning. Den udarbejder en offentlig 
rapport senest 24 måneder efter 
indledningen af markedsundersøgelsen.

Kommissionen kan gennemføre en 
markedsundersøgelse med henblik på at 
undersøge, om en eller flere tjenester inden 
for den digitale sektor bør føjes til listen 
over centrale platformstjenester, eller 
afdække typer af praksis, der kan begrænse 
centrale platformstjenesters fire 
markedsadgang eller kan være urimelige, 
og som ikke effektivt er omfattet af denne 
forordning. Denne markedsundersøgelse 
skal omfatte offentlige og gennemsigtige 
høringer af alle interessenter, herunder 
SMV'er og forbrugerrepræsentanter. 
Kommissionen udarbejder en offentlig 
rapport senest 12 måneder efter 
indledningen af markedsundersøgelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager en 
afgørelse om manglende overholdelse efter 
rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, 
hvis den finder, at en gatekeeper ikke 
overholder et eller flere af følgende krav:

1. Kommissionen vedtager inden for 
en bindende periode på seks måneder fra 
indledningen af de i artikel 18 
omhandlede procedurer en afgørelse om 
manglende overholdelse efter 
rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, 
hvis den finder, at en gatekeeper ikke 
overholder et eller flere af følgende krav:

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I afgørelsen om manglende 
overholdelse, der er vedtaget i henhold til 
stk. 1, kan Kommissionen også fastsætte 
foranstaltninger, som gatekeeperen skal 
gennemføre for at sikre effektiv 
overholdelse af sine forpligtelser i 
henhold til artikel 5 eller 6. Sådanne 
foranstaltninger kan omfatte alle 
forholdsmæssige foranstaltninger til 
genoprettelse af den frie adgang til 
markedet, hvis denne har lidt skade på 
grund af gatekeepernes manglende 
overholdelse. Kommissionen kan, hvor det 
er relevant, kræve, at foranstaltningerne 
anvendes midlertidigt for at teste dem og 
optimere deres effektivitet. Kommissionen 
kan pålægge adfærdsregulerende 
foranstaltninger efter den første 
overtrædelse af foranstaltningerne.

Or. en
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Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Gatekeeperen forelægger 
Kommissionen en beskrivelse af de 
foranstaltninger, den har truffet for at sikre 
overholdelse af den afgørelse, der er 
vedtaget i henhold til stk. 1.

4. Gatekeeperen forelægger 
Kommissionen en beskrivelse af de 
foranstaltninger, den har truffet for at sikre 
overholdelse af den afgørelse, der er 
vedtaget i henhold til stk. 1. 
Kommissionen reviderer regelmæssigt 
disse foranstaltninger, og hvis den efter 
en undersøgelse finder, at de ikke er 
effektive til at sikre, at gatekeeperen 
overholder sine forpligtelser i henhold til 
artikel 5 og 6, kan Kommissionen tilpasse 
dem. 

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis Kommissionen finder det 
nødvendigt, kan den også høre andre 
fysiske eller juridiske personer, inden den 
træffer de i stk. 1 omhandlede 
beslutninger. Når fysiske eller juridiske 
personer, der godtgør, at de har 
tilstrækkelig interesse i sagen, anmoder 
om at måtte udtale sig, skal deres 
anmodning efterkommes. De nationale 
kompetente myndigheder kan også 
anmode Kommissionen om at høre enhver 
anden fysisk eller juridisk person med 
tilstrækkelig interesse.

Or. en
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Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Berørte gatekeepere, virksomheder 
og virksomhedssammenslutninger kan 
fremsætte deres bemærkninger til 
Kommissionens foreløbige konklusioner 
inden for en frist, som fastsættes af 
Kommissionen i dens foreløbige 
undersøgelsesresultater, og som ikke må 
være kortere end 14 dage.

2. Berørte gatekeepere, virksomheder 
og virksomhedssammenslutninger og 
tredjeparter med en legitim interesse kan 
fremsætte deres bemærkninger til 
Kommissionens foreløbige konklusioner 
inden for en frist, som fastsættes af 
Kommissionen i dens foreløbige 
undersøgelsesresultater, og som ikke må 
være kortere end 14 dage.

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen baserer kun sine 
afgørelser på klagepunkter, som de berørte 
gatekeepere, virksomheder og 
virksomhedssammenslutninger har haft 
lejlighed til at udtale sig om.

3. Kommissionen baserer kun sine 
afgørelser på klagepunkter, som de berørte 
gatekeepere, virksomheder, 
virksomhedssammenslutninger og fysiske 
og juridiske personer med en interesse har 
haft lejlighed til at udtale sig om.

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Fysiske og juridiske personer, som 
kan påvise legitim interesse, skal være 
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berettiget til at indgive klager for så vidt 
angår manglende udpegelse af 
gatekeepere samt gatekeeperes manglende 
overholdelse og systematisk manglende 
overholdelse af deres forpligtelser i 
henhold til denne forordning.

Or. en


