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Ændringsforslag 77
Daniel Buda

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 i Unionen og 
lette den grænseoverskridende handel samt 
mulighederne for innovationsudvikling.

Or. ro

Ændringsforslag 78
Daniel Buda

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Samtidig har centrale 
platformstjenester en række kendetegn, 
som deres udbydere kan udnytte. De 
centrale platformstjenesters kendetegn 
omfatter bl.a. ekstreme stordriftsfordele, 
ofte som følge af marginale omkostninger 
på nær nul for erhvervsbrugere eller 
slutbrugere. Andre kendetegn ved centrale 
platformstjenester er meget stærke 
netværksvirkninger, evnen til at forbinde 
mange erhvervsbrugere med mange 
slutbrugere takket være disse tjenesters 
flersidethed, en betydelig afhængighed for 
både erhvervsbrugere og slutbrugere, 
fastlåsningsvirkninger, mangel på 
multihoming til samme formål for 
slutbrugere, vertikal integration og 
datadrevne fordele. Alle disse kendetegn 
kombineret med udøvelse af urimelig 
adfærd hos leverandører af disse tjenester 
kan have den effekt, at den frie 

(2) Samtidig har centrale 
platformstjenester en række kendetegn, 
som deres udbydere kan udnytte. De 
centrale platformstjenesters kendetegn 
omfatter bl.a. ekstreme stordriftsfordele, 
ofte som følge af marginale omkostninger 
på nær nul for erhvervsbrugere eller 
slutbrugere. Andre kendetegn ved centrale 
platformstjenester er meget stærke 
netværksvirkninger, evnen til at forbinde 
mange erhvervsbrugere med mange 
slutbrugere takket være disse tjenesters 
flersidethed, en betydelig afhængighed for 
både erhvervsbrugere og slutbrugere, 
fastlåsningsvirkninger, modvirkning af og 
mangel på multihoming til samme formål 
for slutbrugere, vertikal integration og 
datadrevne fordele. Alle disse kendetegn 
kombineret med udøvelse af urimelig 
adfærd hos leverandører af disse tjenester 
kan have den effekt, at den frie 
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markedsadgang for de centrale 
platformstjenester vil blive betydeligt 
svækket og indvirke på retfærdigheden i 
forretningsforholdet mellem udbydere af 
sådanne tjenester og deres erhvervsbrugere 
og slutbrugere, hvilket medfører hurtige og 
potentielt vidtrækkende fald i 
erhvervsbrugeres og slutbrugeres valg i 
praksis, og kan derfor tillægge udbyderen 
af disse tjenester stillingen som såkaldt 
gatekeeper.

markedsadgang for de centrale 
platformstjenester vil blive betydeligt 
svækket, afholde potentielle nye 
operatører i markedet fra at investere i 
innovation og indvirke på retfærdigheden i 
forretningsforholdet mellem udbydere af 
sådanne tjenester og deres erhvervsbrugere 
og slutbrugere, hvilket medfører hurtige og 
potentielt vidtrækkende fald i 
erhvervsbrugeres og slutbrugeres valg i 
praksis, og kan derfor tillægge udbyderen 
af disse tjenester stillingen som såkaldt 
gatekeeper.

Or. ro

Ændringsforslag 79
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Samtidig har centrale 
platformstjenester en række kendetegn, 
som deres udbydere kan udnytte. De 
centrale platformstjenesters kendetegn 
omfatter bl.a. ekstreme stordriftsfordele, 
ofte som følge af marginale omkostninger 
på nær nul for erhvervsbrugere eller 
slutbrugere. Andre kendetegn ved centrale 
platformstjenester er meget stærke 
netværksvirkninger, evnen til at forbinde 
mange erhvervsbrugere med mange 
slutbrugere takket være disse tjenesters 
flersidethed, en betydelig afhængighed for 
både erhvervsbrugere og slutbrugere, 
fastlåsningsvirkninger, mangel på 
multihoming til samme formål for 
slutbrugere, vertikal integration og 
datadrevne fordele. Alle disse kendetegn 
kombineret med udøvelse af urimelig 
adfærd hos leverandører af disse tjenester 
kan have den effekt, at den frie 
markedsadgang for de centrale 
platformstjenester vil blive betydeligt 

(2) Samtidig har centrale 
platformstjenester en række kendetegn, 
som deres udbydere kan udnytte. De 
centrale platformstjenesters kendetegn 
omfatter bl.a. ekstreme stordriftsfordele, 
ofte som følge af marginale omkostninger 
på nær nul for erhvervsbrugere eller 
slutbrugere. Andre kendetegn ved centrale 
platformstjenester er meget stærke 
netværksvirkninger, evnen til at forbinde 
mange erhvervsbrugere med mange 
slutbrugere takket være disse tjenesters 
flersidethed, en betydelig afhængighed for 
både erhvervsbrugere og slutbrugere, 
fastlåsningsvirkninger, mangel på 
multihoming til samme formål for 
slutbrugere, vertikal integration og 
datadrevne fordele. Alle disse kendetegn 
kombineret med udøvelse af urimelig 
adfærd hos leverandører af disse tjenester 
kan have den effekt, at den frie 
markedsadgang for de centrale 
platformstjenester vil blive betydeligt 
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svækket og indvirke på retfærdigheden i 
forretningsforholdet mellem udbydere af 
sådanne tjenester og deres erhvervsbrugere 
og slutbrugere, hvilket medfører hurtige og 
potentielt vidtrækkende fald i 
erhvervsbrugeres og slutbrugeres valg i 
praksis, og kan derfor tillægge udbyderen 
af disse tjenester stillingen som såkaldt 
gatekeeper.

svækket og indvirke på retfærdigheden i 
forretningsforholdet mellem udbydere af 
sådanne tjenester og deres erhvervsbrugere 
og slutbrugere, hvilket medfører hurtige og 
potentielt vidtrækkende fald i 
erhvervsbrugeres og slutbrugeres valg i 
praksis, og kan derfor tillægge udbyderen 
af disse tjenester stillingen som såkaldt 
gatekeeper afhængig af deres størrelse.

Or. en

Ændringsforslag 80
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det følger heraf, at 
markedsprocesserne ofte er ude af stand til 
at sikre hæderlige økonomiske resultater 
med hensyn til centrale platformstjenester. 
Artikel 101 og 102 i TEUF finder fortsat 
anvendelse på gatekeeperes adfærd, men 
deres anvendelsesområde er begrænset til 
særlige tilfælde af markedsstyrke (f.eks. 
dominerende stilling på specifikke 
markeder) og af konkurrencebegrænsende 
markedsadfærd, samtidig med at der 
forekommer efterfølgende håndhævelse, og 
der kræves en omfattende undersøgelse af 
ofte meget komplekse forhold fra sag til 
sag. Derudover håndterer den eksisterende 
EU-lovgivning ikke, eller ikke effektivt, de 
konstaterede udfordringer for et 
velfungerende indre marked som følge af 
adfærd hos gatekeepere, der ikke 
nødvendigvis har en dominerende stilling i 
konkurrencerettens forstand.

(5) Det følger heraf, at 
markedsprocesserne og efterfølgende 
konkurrencelovgivning ofte er ude af 
stand til at sikre hæderlige økonomiske 
resultater med hensyn til centrale 
platformstjenester. Artikel 101 og 102 i 
TEUF finder fortsat anvendelse på 
gatekeeperes adfærd, men deres 
anvendelsesområde er begrænset til særlige 
tilfælde af markedsstyrke (f.eks. 
dominerende stilling på specifikke 
markeder) og af konkurrencebegrænsende 
markedsadfærd, samtidig med at der 
forekommer efterfølgende håndhævelse, og 
der kræves en omfattende undersøgelse af 
ofte meget komplekse forhold fra sag til 
sag. Derudover håndterer den eksisterende 
EU-lovgivning ikke, eller ikke effektivt, de 
konstaterede udfordringer for et 
velfungerende indre marked som følge af 
adfærd hos gatekeepere, der ikke 
nødvendigvis har en dominerende stilling i 
konkurrencerettens forstand.

Or. en
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Ændringsforslag 81
Daniel Buda

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Gatekeepere har en betydelig 
indvirkning på det indre marked, idet de 
leverer gateways til et stort antal 
erhvervsbrugere, for at nå ud til 
slutbrugere, overalt i Unionen og på 
forskellige markeder. De skadelige 
virkninger af urimelig praksis på det indre 
marked og navnlig svækkelse af den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester, herunder deres negative 
samfundsmæssige og økonomiske 
konsekvenser, har fået nationale lovgivere 
og regulerende myndigheder i sektoren til 
at reagere. Der er allerede vedtaget eller 
stillet forslag om en række nationale 
regulerende løsninger til at gribe ind over 
for urimelig praksis og sikre den frie 
markedsadgang til digitale tjenester eller i 
det mindste nogle af disse. Dette har 
medført en risiko for forskelligartede 
lovgivningsmæssige løsninger og dermed 
fragmentering af det indre marked, hvilket 
har øget risikoen for stigende 
efterlevelsesomkostninger på grund af 
forskellige nationale lovkrav.

(6) Gatekeepere har en betydelig 
indvirkning på det indre marked, idet de 
leverer gateways til et stort antal 
erhvervsbrugere, for at nå ud til 
slutbrugere, overalt i Unionen og på 
forskellige markeder. De skadelige 
virkninger af urimelig praksis på det indre 
marked og navnlig svækkelse af den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester, herunder deres negative 
samfundsmæssige og økonomiske 
konsekvenser, har fået nationale lovgivere 
og regulerende myndigheder i sektoren til 
at reagere. Der er allerede vedtaget eller er 
ved at blive vedtaget eller stillet forslag om 
en række nationale regulerende løsninger 
til at gribe ind over for urimelig praksis og 
sikre den frie markedsadgang til digitale 
tjenester eller i det mindste nogle af disse. 
Dette har medført en risiko for 
forskelligartede lovgivningsmæssige 
løsninger og dermed fragmentering af det 
indre marked, hvilket fører til mindre 
retssikkerhed på det indre marked og 
dermed øget risiko for stigende 
efterlevelsesomkostninger på grund af 
forskellige nationale lovkrav.

Or. ro

Ændringsforslag 82
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Gatekeepere har en betydelig (6) Gatekeepere har en betydelig 
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indvirkning på det indre marked, idet de 
leverer gateways til et stort antal 
erhvervsbrugere, for at nå ud til 
slutbrugere, overalt i Unionen og på 
forskellige markeder. De skadelige 
virkninger af urimelig praksis på det indre 
marked og navnlig svækkelse af den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester, herunder deres negative 
samfundsmæssige og økonomiske 
konsekvenser, har fået nationale lovgivere 
og regulerende myndigheder i sektoren til 
at reagere. Der er allerede vedtaget eller 
stillet forslag om en række nationale 
regulerende løsninger til at gribe ind over 
for urimelig praksis og sikre den frie 
markedsadgang til digitale tjenester eller i 
det mindste nogle af disse. Dette har 
medført en risiko for forskelligartede 
lovgivningsmæssige løsninger og dermed 
fragmentering af det indre marked, hvilket 
har øget risikoen for stigende 
efterlevelsesomkostninger på grund af 
forskellige nationale lovkrav.

indvirkning på det indre marked, idet de 
leverer gateways til et meget stort antal 
erhvervsbrugere, for at nå ud til 
slutbrugere, overalt i Unionen og på 
forskellige markeder. De skadelige 
virkninger af urimelig praksis på det indre 
marked og navnlig svækkelse af den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester, herunder deres negative 
samfundsmæssige og økonomiske 
konsekvenser, har fået nationale lovgivere 
og regulerende myndigheder i sektoren til 
at reagere. Der er allerede vedtaget eller 
stillet forslag om en række nationale 
regulerende løsninger til at gribe ind over 
for urimelig praksis og sikre den frie 
markedsadgang til digitale tjenester eller i 
det mindste nogle af disse. Dette har 
medført en risiko for forskelligartede 
lovgivningsmæssige løsninger og dermed 
fragmentering og mindre sikkerhed for 
brugere af og virksomheder i det indre 
marked, hvilket har øget risikoen for 
stigende efterlevelsesomkostninger på 
grund af forskellige nationale lovkrav.

Or. en

Ændringsforslag 83
Daniel Buda

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Derfor bør erhvervsbrugere og 
slutbrugere af centrale platformstjenester, 
der leveres af gatekeepere, gives passende 
beskyttelse i hele Unionen mod 
gatekeeperes urimelige adfærd for at lette 
forretningsaktiviteter på tværs af grænserne 
i Unionen og derved gøre det indre marked 
mere velfungerende og afhjælpe en mulig 
ny fragmentering på de specifikke 
områder, der er omfattet af denne 
forordning. Selv om gatekeepere ofte 

(7) Derfor bør erhvervsbrugere og 
slutbrugere af centrale platformstjenester, 
der leveres af gatekeepere, gives 
harmoniseret og passende beskyttelse i 
hele Unionen mod gatekeeperes urimelige 
adfærd for at lette forretningsaktiviteter på 
tværs af grænserne i Unionen og derved 
gøre det indre marked mere velfungerende, 
øge retssikkerheden og afhjælpe en mulig 
ny fragmentering på de specifikke 
områder, der er omfattet af denne 



PE695.090v04-00 8/80 AM\1235316DA.docx

DA

anvender internationale eller i det mindste 
paneuropæiske forretningsmodeller og 
algoritmestrukturer, kan de indføre, og har 
i nogle tilfælde indført, forskellige 
forretningsbetingelser og praksis i 
forskellige medlemsstater, som 
sandsynligvis vil skabe skævheder i 
forhold til konkurrenceforholdene for 
brugerne af centrale platformstjenester 
udbudt af gatekeepere, til skade for 
integration i det indre marked.

forordning. Selv om gatekeepere ofte 
anvender internationale eller i det mindste 
paneuropæiske forretningsmodeller og 
algoritmestrukturer, kan de indføre, og har 
i nogle tilfælde indført, forskellige 
forretningsbetingelser og praksis i 
forskellige medlemsstater, som 
sandsynligvis vil skabe skævheder i 
forhold til konkurrenceforholdene for 
brugerne af centrale platformstjenester 
udbudt af gatekeepere, til skade for 
integration i det indre marked.

Or. ro

Ændringsforslag 84
Daniel Buda

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ved at tilnærme forskellige 
nationale lovgivninger bør hindringer for 
den frie adgang til at udbyde og modtage 
tjenester, herunder detailtjenester, i det 
indre marked blive fjernet. Der bør 
fastlægges et målrettet sæt harmoniserede 
ufravigelige regler på EU-plan for at sikre 
åbne og retfærdige digitale markeder, hvor 
der findes gatekeepere, i det indre marked.

(8) Ved at tilnærme forskellige 
nationale lovgivninger bør hindringer for 
den frie adgang til at udbyde og modtage 
tjenester, herunder detailtjenester, i det 
indre marked blive fjernet. Der bør 
fastlægges et målrettet sæt harmoniserede 
og effektive ufravigelige regler til gavn for 
den digitale tidsalder på EU-plan for at 
sikre åbne og retfærdige digitale markeder, 
hvor der findes gatekeepere, i det indre 
marked.

Or. ro

Ændringsforslag 85
Emmanuel Maurel

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En fragmentering af det indre 
marked kan kun afværges effektivt, hvis 
medlemsstaterne er forhindret i at 
anvende særlige nationale regler, der 
gælder for de virksomhedsformer og 
tjenester, som er omfattet af denne 
forordning. Samtidig, eftersom denne 
forordning har til formål at understøtte 
håndhævelsen af konkurrencereglerne, bør 
det præciseres, at denne forordning ikke 
berører artikel 101 og 102 i TEUF, de 
tilsvarende nationale konkurrenceregler 
og andre nationale konkurrenceregler for 
ensidig adfærd, som bygger på en 
individuel vurdering af markedsstilling og -
adfærd, herunder de sandsynlige 
konsekvenser heraf og det præcise omfang 
af den forbudte adfærd, og som giver 
virksomheder mulighed for at fremkomme 
med effektive og objektive begrundelser og 
argumenter for den pågældende adfærd. 
Anvendelsen af sidstnævnte regler bør 
ikke påvirke de forpligtelser, gatekeepere 
pålægges i henhold til denne forordning, 
og den ensartede og effektive anvendelse 
af disse i det indre marked.

(9) Denne forordning må ikke hindre 
medlemsstaterne i at anvende nationale 
regler, der har til formål at støtte legitime 
samfundsinteresser i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse nationale regler kan 
pålægge virksomhederne forpligtelser, der 
er identiske med, svarer til, er strammere 
end eller forskellige fra forpligtelserne i 
denne forordning.
Disse legitime samfundsinteresser er bl.a. 
forbrugerbeskyttelse, respekten for den 
kulturelle undtagelse, bekæmpelsen af 
illoyal konkurrence og beskyttelse og 
fremme af mediefriheden, medie- og 
meningspluralisme samt flersprogethed 
og beskyttelsen af intellektuel 
ejendomsret.
Specielt medlemsstaternes ret til at 
pålægge de virksomheder, der betragtes 
som "gatekeepere" i betydningen efter 
denne forordning, men også andre 
virksomheder, forpligtelser, der tager sigte 
på at respektere legitime 
samfundsinteresser, berøres ikke, og 
eftersom denne forordning har til formål at 
understøtte håndhævelsen af 
konkurrencereglerne, bør det præciseres, at 
forordning ikke berører artikel 101 og 102 i 
TEUF, de tilsvarende bestemmelser på 
nationalt plan og andre bestemmelser på 
nationalt plan for ensidig adfærd, som 
bygger på en individuel vurdering af 
markedsstilling og -adfærd, herunder de 
sandsynlige konsekvenser heraf og det 
præcise omfang af den forbudte adfærd, og 
som giver virksomheder mulighed for at 
fremkomme med effektive og objektive 
begrundelser og argumenter for den 
pågældende adfærd.

Or. fr
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Ændringsforslag 86
Patrick Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Denne forordning bør også supplere 
reglerne, uden at det berører deres 
anvendelse, som følger af andre EU-retlige 
retsakter om visse aspekter af udbuddet af 
tjenester, som er omfattet af denne 
forordning, særlig Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2019/115026, 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) xx/xx/EU [DSA]27, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/67928, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/79029, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2015/236630 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2010/1331, samt 
nationale bestemmelser, der sigter mod at 
håndhæve eller, alt efter 
omstændighederne, gennemføre den EU-
lovgivning.

(11) Denne forordning bør også supplere 
reglerne, uden at det berører deres 
anvendelse, som følger af andre EU-retlige 
retsakter om visse aspekter af udbuddet af 
tjenester, som er omfattet af denne 
forordning, særlig Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2019/115026, 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) xx/xx/EU [DSA]27, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/67928, direktiv 2002/58/EF28a, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/79029 , Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2015/236630 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2010/1331, samt nationale 
bestemmelser, der sigter mod at håndhæve 
eller, alt efter omstændighederne, 
gennemføre den EU-lovgivning.

__________________ __________________
26Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 
2019 om fremme af retfærdighed og 
gennemsigtighed for brugere af 
onlineformidlingstjenester (EUT L 186 af 
11.7.2019, s. 57).

26 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 
2019 om fremme af retfærdighed og 
gennemsigtighed for brugere af 
onlineformidlingstjenester (EUT L 186 af 
11.7.2019, s. 57).

27Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

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

28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
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s. 1). s. 1).
28a Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor 
(direktiv om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation).

29Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/790 af 17. april 2019 om 
ophavsret og beslægtede rettigheder på det 
digitale indre marked og om ændring af 
direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF (EUT L 
130 af 17.5.2019, s. 92).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/790 af 17. april 2019 om 
ophavsret og beslægtede rettigheder på det 
digitale indre marked og om ændring af 
direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF (EUT L 
130 af 17.5.2019, s. 92).

30Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om 
betalingstjenester i det indre marked, om 
ændring af direktiv 2002/65/EF, 
2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning 
(EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af 
direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 
23.12.2015, s. 35).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om 
betalingstjenester i det indre marked, om 
ændring af direktiv 2002/65/EF, 
2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning 
(EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af 
direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 
23.12.2015, s. 35).

31Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/13/EU af 10. marts 2010 om 
samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 
af audiovisuelle medietjenester (direktivet 
om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 
95 af 15.4.2010, s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/13/EU af 10. marts 2010 om 
samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 
af audiovisuelle medietjenester (direktivet 
om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 
95 af 15.4.2010, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 87
Emmanuel Maurel

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Denne forordning bør også supplere 
reglerne, uden at det berører deres 
anvendelse, som følger af andre EU-retlige 
retsakter om visse aspekter af udbuddet af 
tjenester, som er omfattet af denne 

(11) Denne forordning bør også supplere 
reglerne, uden at det berører deres 
anvendelse, som følger af andre EU-retlige 
retsakter om visse aspekter af udbuddet af 
tjenester, som er omfattet af denne 
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forordning, særlig Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2019/115026, 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) xx/xx/EU [DSA]27, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/67928, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/79029, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2015/236630 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2010/1331, samt 
nationale bestemmelser, der sigter mod at 
håndhæve eller, alt efter 
omstændighederne, gennemføre den EU-
lovgivning.

forordning, særlig Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2019/115026, 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) xx/xx/EU [DSA]27, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/67928, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/79029, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2015/236630 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2010/1331, samt 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen.

__________________ __________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 
2019 om fremme af retfærdighed og 
gennemsigtighed for brugere af 
onlineformidlingstjenester (EUT L 186 af 
11.7.2019, s. 57).

26 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 
2019 om fremme af retfærdighed og 
gennemsigtighed for brugere af 
onlineformidlingstjenester (EUT L 186 af 
11.7.2019, s. 57).

27Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. – forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

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

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27.april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L119 af 4.5.2016, 
s.1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27.april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L119 af 4.5.2016, 
s.1).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/790 af 17. april 2019 om 
ophavsret og beslægtede rettigheder på det 
digitale indre marked og om ændring af 
direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF (EUT L 
130 af 17.5.2019, s. 92).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/790 af 17. april 2019 om 
ophavsret og beslægtede rettigheder på det 
digitale indre marked og om ændring af 
direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF (EUT L 
130 af 17.5.2019, s. 92).

30Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om 
betalingstjenester i det indre marked, om 
ændring af direktiv 2002/65/EF, 
2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning 

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om 
betalingstjenester i det indre marked, om 
ændring af direktiv 2002/65/EF, 
2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning 
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(EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af 
direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 
23.12.2015, s. 35).

(EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af 
direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 
23.12.2015, s. 35).

31Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/13/EU af 10. marts 2010 om 
samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 
af audiovisuelle medietjenester (direktiv 
om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 
95 af 15.4.2010, s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/13/EU af 10. marts 2010 om 
samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 
af audiovisuelle medietjenester (direktiv 
om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 
95 af 15.4.2010, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 88
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas, Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Svækkelse af den frie 
markedsadgang og urimelig praksis i den 
digitale sektor ses hyppigere og er mere 
udtalt inden for visse digitale tjenester end 
andre. Dette gælder navnlig for udbredte 
og almindeligt anvendte digitale tjenester, 
der hovedsagelig fungerer som direkte 
mellemled mellem erhvervsbrugere og 
slutbrugere, og hvor egenskaber 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 er nogle af de mest hyppige. 
Ofte er der kun én eller meget få store 
udbydere af disse digitale tjenester. Disse 
udbydere af centrale platformstjenester er 
hyppigst dukket op som gatekeepere for 
erhvervsbrugere og slutbrugere med 
vidtrækkende virkninger, og er blevet 
dygtige til nemt at fastsætte de 
kommercielle betingelser og vilkår på en 
ensidig og skadelig måde for deres 

(12) Svækkelse af den frie 
markedsadgang og urimelig praksis i den 
digitale sektor ses hyppigere og er mere 
udtalt inden for visse digitale tjenester end 
andre. Dette gælder navnlig for udbredte 
og almindeligt anvendte digitale tjenester, 
der hovedsagelig fungerer som direkte 
mellemled mellem erhvervsbrugere og 
slutbrugere, og hvor egenskaber 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 er nogle af de mest hyppige. 
Ofte er der kun én eller meget få store 
udbydere af disse digitale tjenester. Disse 
udbydere af centrale platformstjenester er 
hyppigst dukket op som gatekeepere for 
erhvervsbrugere og slutbrugere med 
vidtrækkende virkninger, og er blevet 
dygtige til nemt at fastsætte de 
kommercielle betingelser og vilkår på en 
ensidig og skadelig måde for deres 
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erhvervsbrugere og slutbrugere. Det er 
således nødvendigt kun at fokusere på de 
digitale tjenester, der er mest udbredte 
blandt erhvervsbrugere og slutbrugere, og 
hvor der på baggrund af de nuværende 
omstændigheder er en mere udtalt og 
presserende bekymring for en svækkelse af 
den frie markedsadgang og urimelig 
praksis blandt gatekeepere ud fra et indre 
marked-perspektiv.

erhvervsbrugere og slutbrugere. Det er 
således nødvendigt kun at fokusere på de 
digitale tjenester, der er mest udbredte 
blandt erhvervsbrugere og slutbrugere, og 
hvor der på baggrund af de nuværende og 
eventuelt fremtidige omstændigheder er en 
mere udtalt og presserende bekymring for 
en svækkelse af den frie markedsadgang og 
urimelig praksis blandt gatekeepere ud fra 
et indre marked-perspektiv.

Or. en

Ændringsforslag 89
Patrick Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Svækkelse af den frie 
markedsadgang og urimelig praksis i den 
digitale sektor ses hyppigere og er mere 
udtalt inden for visse digitale tjenester end 
andre. Dette gælder navnlig for udbredte 
og almindeligt anvendte digitale tjenester, 
der hovedsagelig fungerer som direkte 
mellemled mellem erhvervsbrugere og 
slutbrugere, og hvor egenskaber 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 er nogle af de mest hyppige. 
Ofte er der kun én eller meget få store 
udbydere af disse digitale tjenester. Disse 
udbydere af centrale platformstjenester er 
hyppigst dukket op som gatekeepere for 
erhvervsbrugere og slutbrugere med 
vidtrækkende virkninger, og er blevet 
dygtige til nemt at fastsætte de 
kommercielle betingelser og vilkår på en 
ensidig og skadelig måde for deres 
erhvervsbrugere og slutbrugere. Det er 

(12) Svækkelse af den frie 
markedsadgang og urimelig praksis i den 
digitale sektor ses hyppigere og er mere 
udtalt inden for visse digitale tjenester end 
andre. Dette gælder navnlig for udbredte 
og almindeligt anvendte digitale tjenester, 
der hovedsagelig fungerer som direkte 
mellemled mellem erhvervsbrugere og 
slutbrugere, og hvor egenskaber 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 er nogle af de mest hyppige. 
Ofte er der kun én eller meget få store 
udbydere af disse digitale tjenester. Disse 
udbydere af centrale platformstjenester er 
hyppigst dukket op som gatekeepere for 
erhvervsbrugere og slutbrugere med 
vidtrækkende virkninger, og er blevet 
dygtige til nemt at fastsætte de 
kommercielle betingelser og vilkår på en 
ensidig og skadelig måde for deres 
erhvervsbrugere og slutbrugere. Det er 
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således nødvendigt kun at fokusere på de 
digitale tjenester, der er mest udbredte 
blandt erhvervsbrugere og slutbrugere, og 
hvor der på baggrund af de nuværende 
omstændigheder er en mere udtalt og 
presserende bekymring for en svækkelse af 
den frie markedsadgang og urimelig 
praksis blandt gatekeepere ud fra et indre 
marked-perspektiv.

således nødvendigt at fokusere på alle de 
digitale tjenester, der er mest udbredte 
blandt erhvervsbrugere og slutbrugere, og 
hvor der på baggrund af de nuværende 
omstændigheder er en mere udtalt og 
presserende bekymring for en svækkelse af 
den frie markedsadgang og urimelig 
praksis blandt gatekeepere ud fra et indre 
marked-perspektiv.

Or. en

Ændringsforslag 90
Tiemo Wölken

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 

(13) Navnlig onlineformidlingstjenester, 
onlinesøgemaskiner, operativsystemer, 
sociale onlinenetværkstjenester, 
videodelingsplatformstjenester, 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, cloud 
computing-tjenester, onlinereklame, 
webbrowsere og virtuelle assistenter 
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. 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 tjenesteydelser, 
og de kan fungere som mellemled eller 
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slutbrugere, som f.eks. virksomheder, der 
anvender cloud computing-tjenester til eget 
brug.

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.

__________________ __________________
32Europa-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).

32Europa-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

Begrundelse

Udvidelse af retsakten om digitale markeder til flere potentielle centrale platformstjenester 
fremtidssikrer retsakten og anerkender den hastige udvikling på de digitale markeder.

Ændringsforslag 91
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

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 

(13) Navnlig onlineformidlingstjenester, 
onlinesøgemaskiner, webbrowsere, 
operativsystemer, sociale 
onlinenetværkstjenester, 
videodelingsplatformstjenester, 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, cloud 
computing-tjenester og onlinereklame 
formår alle at påvirke et stort antal både 
slutbrugere og virksomheder, hvilket 
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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.

indebærer en risiko for urimelig 
handelspraksis. De bør derfor medtages i 
definitionen af centrale platformstjenester 
og være omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde. 
Onlineformidlingstjenester bør være 
dækket, uanset hvilken teknologi, der 
bruges til at levere tjenesterne. I denne 
henseende bør virtuelle eller 
stemmeaktiverede assistenter og andre 
tilsluttede enheder være omfattet af denne 
forordnings anvendelsesområde, uanset 
hvilken software, der bruges som 
operativsystem, onlineformidlingstjeneste 
eller søgemaskine. 
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.

__________________ __________________
32Europa-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).

32Europa-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 92
Patrick Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 13
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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, 
sociale onlinenetværkstjenester, 
videodelingsplatformstjenester, 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, cloud 
computing-tjenester, herunder business to 
business cloud-tjenester, 
onlinereklametjenester, indbyggede 
digitale tjenester i biler, browsere, 
stemmeassistenter, internetforbundet tv og 
kollaborative økonomitjenester, 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.

__________________ __________________
32Europa-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
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Ændringsforslag 93
Emmanuel Maurel

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 
(såsom app-butikker, digitale talestyrede 
assistenter og markedspladser), 
onlinesøgemaskiner, operativsystemer, 
sociale onlinenetværkstjenester, 
internetbrowsere, 
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.

__________________ __________________
32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om 
en informationsprocedure med hensyn til 
tekniske forskrifter samt forskrifter for 

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

informationssamfundets tjenester (EUT L 
241 af 17.9.2015, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 94
Andrzej Halicki, Axel Voss

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, 
sociale onlinenetværkstjenester, 
videodelingsplatformstjenester, 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, cloud 
computing-tjenester, onlinereklame og 
webbrowsere formår alle at påvirke et stort 
antal både slutbrugere og virksomheder, 
hvilket indebærer en risiko for urimelig 
handelspraksis. Derfor bør alle digitale 
tjenester, der baserer sig på et 
softwareprogram som mellemprodukt 
eller -tjeneste, 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.
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__________________ __________________
32Europa-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 95
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) En række andre tilknyttede 
tjenester, såsom identifikations- eller 
betalingstjenester og tekniske tjenester, der 
understøtter udbuddet af betalingstjenester, 
kan udbydes af gatekeepere sammen med 
deres centrale platformstjenester. Eftersom 
gatekeepere hyppigt udbyder porteføljen af 
deres tjenester som led i et integreret 
økosystem, som tredjepartsudbydere af 
tilknyttede tjenester ikke har adgang til, i 
det mindste ikke på lige konkurrencevilkår, 
og kan forbinde adgangen til den centrale 
platformstjeneste for at anvende en eller 
flere tilknyttede tjenester, vil gatekeeperne 
i højere grad være i stand til og have 
incitament til at udnytte deres stilling som 
gatekeeper fra deres centrale 
platformstjenester til disse accessoriske 
tjenester, til skade for valgfriheden og den 
frie markedsadgang til disse tjenester.

(14) En række andre tilknyttede 
tjenester, såsom identifikations- eller 
betalingstjenester og tekniske tjenester, der 
understøtter udbuddet af betalingstjenester, 
kan udbydes af gatekeepere sammen med 
deres centrale platformstjenester. Eftersom 
gatekeepere hyppigt udbyder porteføljen af 
deres tjenester som led i et integreret 
økosystem, som tredjepartsudbydere af 
tilknyttede tjenester ikke har adgang til, i 
det mindste ikke på lige konkurrencevilkår, 
og kan forbinde adgangen til den centrale 
platformstjeneste for at anvende en eller 
flere tilknyttede tjenester, vil gatekeeperne 
i højere grad være i stand til og have 
incitament til at udnytte deres stilling som 
gatekeeper fra deres centrale 
platformstjenester til disse accessoriske 
tjenester, til skade for valgfriheden og den 
frie markedsadgang til disse tjenester. 
Gatekeepere, der ved siden af deres 
centrale platformstjenester yder 
accessoriske tjenester såsom detail- og 
distributionsaktiviteter, som er målrettet 
slutbrugerne, på en måde, som for den 
gennemsnitlige bruger ikke kan skelnes 
fra hovedtjenesten, bør også være 
underlagt de forpligtelser, der gælder for 
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centrale platformstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 96
Emmanuel Maurel

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Gatekeeperne kan ligeledes udøve 
detailsalgs- eller distributionsaktiviteter. 
Disse aktiviteter supplerer deres centrale 
platformsaktiviteter. Slutbrugerne kan 
kun vanskeligt afgøre, om gatekeeperne 
optræder i egenskab af platform eller 
direkte sælger. Det direkte salg kan 
følgelig konkurrere med 
erhvervsbrugerne af platformstjenesten. 
Gatekeepernes accessoriske tjenester bør 
derfor underlægges de forpligtelser, der 
gælder for de centrale platformstjenester.

Or. fr

Ændringsforslag 97
Daniel Buda

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvis udbyderen af centrale 
platformstjenester kan opretholde 
markedsværdien på eller over 
tærskelværdien i tre eller flere år bør det 
anses for at bestyrke formodningen om, at 
udbyderen af centrale platformstjenester 
har en betydelig indvirkning på det indre 
marked.

(18) Hvis udbyderen af centrale 
platformstjenester kan opretholde 
markedsværdien på eller over 
tærskelværdien i tre eller flere år bør det 
anses for at bestyrke formodningen om, at 
udbyderen af centrale platformstjenester 
har en betydelig indvirkning på det indre 
marked, der som minimum skaber en 
potentiel effekt med hensyn til 
påvirkningen af slutbrugerens 
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muligheder.

Or. ro

Ændringsforslag 98
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Udbydere af centrale 
platformstjenester, som opfylder de 
kvantitative tærskler, men som kan 
fremføre tilstrækkelig underbyggede 
argumenter for at påvise, at de, under de 
omstændigheder som den pågældende 
centrale platformstjeneste drives, ikke 
opfylder de objektive krav til en 
gatekeeper, bør ikke udpeges direkte, men 
kun hvis der er fortaget en nærmere 
undersøgelse. Bevisbyrden for, at 
formodningen udledt af opfyldelsen af 
kvantitative tærskler ikke bør finde 
anvendelse på en specifik udbyder, bør 
påhvile den pågældende udbyder. I sin 
vurdering bør Kommissionen alene tage 
hensyn til de elementer, der direkte 
vedrører kravene om at udgøre en 
gatekeeper, nemlig om hvorvidt det er en 
vigtig gateway, der drives af en udbyder 
med en betydelig indvirkning i det indre 
marked med en fast og varig stilling, som 
enten er faktisk eller forventelig. Enhver 
begrundelse, der hviler på økonomiske 
hensyn, og som søger at påvise effektivitet 
som følge af en specifik form for adfærd 
hos udbyderne af centrale 
platformstjenester, bør tilsidesættes, da det 
ikke er relevant for udpegelsen som 
gatekeeper. Kommissionen bør kunne 
træffe en afgørelse baseret på de 
kvantitative tærskler, hvis udbyderen 
væsentligt modarbejder undersøgelsen ved 
at undlade at overholde de 
undersøgelsesforanstaltninger, der er 

(23) Udbydere af centrale 
platformstjenester, som opfylder de 
kvantitative tærskler, men som kan 
fremføre tilstrækkelig underbyggede 
argumenter for at påvise, at de, under de 
omstændigheder som den pågældende 
centrale platformstjeneste drives, ikke 
opfylder de objektive krav til en 
gatekeeper, bør ikke udpeges direkte, men 
kun hvis der er fortaget en nærmere 
undersøgelse. Bevisbyrden for, at 
formodningen udledt af opfyldelsen af 
kvantitative tærskler ikke bør finde 
anvendelse på en specifik udbyder, bør 
påhvile den pågældende udbyder. I sin 
vurdering bør Kommissionen alene tage 
hensyn til de elementer, der direkte 
vedrører kravene om at udgøre en 
gatekeeper, nemlig om hvorvidt det er en 
vigtig gateway, der drives af en udbyder 
med en betydelig indvirkning i det indre 
marked med en fast og varig stilling, som 
enten er faktisk eller forventelig. Enhver 
begrundelse, der hviler på økonomiske 
hensyn, og som søger at påvise effektivitet 
som følge af en specifik form for adfærd 
hos udbyderne af centrale 
platformstjenester, bør derfor ikke tillades, 
da det ikke er relevant for udpegelsen som 
gatekeeper. Kommissionen bør kunne 
træffe en afgørelse baseret på de 
kvantitative tærskler, hvis udbyderen 
væsentligt modarbejder undersøgelsen ved 
at undlade at overholde de 
undersøgelsesforanstaltninger, der er 
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truffet af Kommissionen. truffet af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 99
Daniel Buda

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 

(25) En sådan vurdering kan kun 
foretages, hvis der er foretaget en effektiv 
markedsundersøgelse, som er 
skræddersyet til forholdene på det digitale 
marked, samtidig med at der tages hensyn 
til de kvantitative tærskler. I sin vurdering 
bør Kommissionen forfølge målet om at 
bevare, stimulere 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 
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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 
de undersøgelsesforanstaltninger, som er 
truffet af Kommissionen.

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 
de undersøgelsesforanstaltninger, som er 
truffet af Kommissionen.

Or. ro

Ændringsforslag 100
Daniel Buda

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) En særlig undergruppe af regler bør 
finde anvendelse på de udbydere af 
centrale platformstjenester, som forventes 
at have en fast og varig stilling på 
markedet i den nærmeste fremtid. De 
samme specifikke kendetegn ved centrale 
platformstjenester gør dem tilbøjelige til at 
tippe: når først en tjenesteudbyder har 
opnået en vis fordel i forhold til 
konkurrenter eller potentielle konkurrenter 
med hensyn til størrelse eller 
formidlingsposition, kan udbyderens 
stilling blive uindtagelig, og situationen 
kan udvikle sig til at den sandsynligvis vil 
blive fast og varig i den nærmeste fremtid. 
Virksomheder kan forsøge at fremkalde 
denne tipning og fremstå som gatekeeper 
ved at benytte nogle af de urimelige 
betingelser og den urimelige praksis, som 
er omhandlet i denne forordning. I en 
sådan situation synes det passende at gribe 
ind, før markedet tipper uopretteligt.

(26) En særlig undergruppe af regler bør 
finde anvendelse på de udbydere af 
centrale platformstjenester, som forventes 
at have en fast og varig stilling på 
markedet i den nærmeste fremtid. De 
samme specifikke kendetegn ved centrale 
platformstjenester gør dem tilbøjelige til at 
tippe, både hvad angår markedsvilkår og 
med hensyn til brugeradfærd. når først en 
tjenesteudbyder har opnået en vis fordel i 
forhold til konkurrenter eller potentielle 
konkurrenter med hensyn til størrelse eller 
formidlingsposition, kan udbyderens 
stilling blive uindtagelig, og situationen 
kan udvikle sig til at den sandsynligvis vil 
blive fast og varig i den nærmeste fremtid. 
Virksomheder kan forsøge at fremkalde 
denne tipning og fremstå som gatekeeper 
ved at benytte nogle af de urimelige 
betingelser og den urimelige praksis, som 
er omhandlet i denne forordning. I en 
sådan situation synes det passende at gribe 
ind på en effektiv og harmoniseret måde, 
før markedet tipper uopretteligt.

Or. ro
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Ændringsforslag 101
Daniel Buda

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) En sådan tidlig indgriben bør være 
begrænset til kun at pålægge de 
forpligtelser, der er nødvendige og 
passende for at sikre, at de pågældende 
tjenester forbliver åbne, og give mulighed 
for at undgå risikoen for urimelige 
betingelser og urimelig praksis. 
Forpligtelser, der forhindrer den 
pågældende udbyder af centrale 
platformstjenester i at opnå en fast og varig 
stilling i sine aktiviteter, såsom dem der 
forhindrer urimelig udnyttelse, og dem som 
fremmer switching og multihoming, er 
mere direkte rettet mod dette formål. For at 
sikre proportionalitet bør Kommissionen 
endvidere kun anvende de forpligtelser fra 
denne undergruppe, som er nødvendige og 
proportionale for at nå målsætningerne i 
denne forordning, og bør regelmæssigt 
undersøge, hvorvidt disse forpligtelser bør 
fastholdes, afskaffes eller tilpasses.

(27) En sådan tidlig indgriben bør være 
begrænset til kun at pålægge de 
forpligtelser, der er nødvendige og 
passende for at sikre, at de pågældende 
tjenester forbliver åbne, og give mulighed 
for at undgå risikoen for urimelige 
betingelser og urimelig praksis. 
Forpligtelser, der forhindrer den 
pågældende udbyder af centrale 
platformstjenester i at opnå en fast og varig 
stilling i sine aktiviteter, såsom dem der 
forhindrer urimelig udnyttelse, og dem som 
fremmer switching og multihoming, er 
mere direkte rettet mod dette formål. For at 
sikre proportionalitet bør Kommissionen 
endvidere kun anvende de forpligtelser fra 
denne undergruppe, som er nødvendige og 
proportionale for at nå målsætningerne i 
denne forordning, og bør regelmæssigt 
undersøge, hvorvidt disse forpligtelser bør 
fastholdes, afskaffes eller tilpasses under 
hensyntagen til det grundlæggende 
formål med at sikre en ramme for 
udvikling og fremme af innovation.

Or. ro

Ændringsforslag 102
Andrzej Halicki, Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Udpegede gatekeepere bør opfylde 
forpligtelserne som omhandlet i denne 

(29) Udpegede gatekeepere bør opfylde 
forpligtelserne som omhandlet i denne 
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forordning med hensyn til hver af de 
centrale platformstjenester som anført i den 
relevante udpegelsesafgørelse. De 
obligatoriske regler bør gælde under 
hensyntagen til den konglomeratlignende 
stilling, som gatekeepere har, hvis det er 
relevant. Gennemførelse af 
foranstaltninger, som Kommissionen ved 
afgørelse kan pålægge gatekeeperen efter 
en reguleringsdialog, bør udformes på en 
effektiv måde under hensyntagen til 
egenskaberne ved de centrale 
platformstjenester samt mulige 
omgåelsesrisici og i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincipperne og de 
berørte virksomheders og tredjeparters 
grundlæggende rettigheder.

forordning med hensyn til hver af de 
centrale platformstjenester som anført i den 
relevante udpegelsesafgørelse. De 
obligatoriske regler bør gælde under 
hensyntagen til den konglomeratlignende 
stilling, som gatekeepere har, samt deres 
kapacitet til at opbygge økosystemer, hvis 
det er relevant. Gennemførelse af 
foranstaltninger baseret på artikel 36, som 
Kommissionen ved afgørelse kan pålægge 
gatekeeperen efter en reguleringsdialog, 
bør udformes på en effektiv måde under 
hensyntagen til egenskaberne ved de 
centrale platformstjenester samt mulige 
omgåelsesrisici og i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincipperne og de 
berørte virksomheders og tredjeparters 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 103
Emmanuel Maurel

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Udpegede gatekeepere bør opfylde 
forpligtelserne som omhandlet i denne 
forordning med hensyn til hver af de 
centrale platformstjenester som anført i den 
relevante udpegelsesafgørelse. De 
obligatoriske regler bør gælde under 
hensyntagen til den konglomeratlignende 
stilling, som gatekeepere har, hvis det er 
relevant. Gennemførelse af 
foranstaltninger, som Kommissionen ved 
afgørelse kan pålægge gatekeeperen efter 
en reguleringsdialog, bør udformes på en 
effektiv måde under hensyntagen til 
egenskaberne ved de centrale 
platformstjenester samt mulige 
omgåelsesrisici og i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincipperne og de 
berørte virksomheders og tredjeparters 

(29) Gatekeepere bør opfylde 
forpligtelserne som omhandlet i denne 
forordning med hensyn til hver af de 
centrale platformstjenester som anført i den 
relevante udpegelsesafgørelse. De 
obligatoriske regler bør gælde under 
hensyntagen til den konglomeratlignende 
stilling, som gatekeepere har, hvis det er 
relevant. Gennemførelse af 
foranstaltninger, som Kommissionen ved 
afgørelse kan pålægge gatekeeperen efter 
en reguleringsdialog, bør udformes på en 
effektiv måde under hensyntagen til 
egenskaberne ved de centrale 
platformstjenester samt mulige 
omgåelsesrisici og i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincipperne og de 
berørte virksomheders og tredjeparters 
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grundlæggende rettigheder. grundlæggende rettigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 104
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas

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. 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 tredje år.

Or. en

Ændringsforslag 105
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas, Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at sikre at vurderingen af status 
på gatekeepere er effektiv og for at gøre 
det muligt at tilpasse listen over centrale 
platformstjenester, som en gatekeeper 
indgiver, bør gatekeeperne underrette 
Kommissionen om alle deres planlagte og 
afsluttede erhvervelser af andre udbydere 

(31) For at sikre at vurderingen af status 
på gatekeepere er effektiv og for at gøre 
det muligt at tilpasse listen over centrale 
platformstjenester, som en gatekeeper 
indgiver, bør gatekeeperne underrette 
Kommissionen og andre kompetente 
nationale myndigheder om alle deres 
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af centrale platformstjenester eller andre 
tjenester, der udbydes i den digitale sektor. 
Sådanne oplysninger bør ikke kun tjene 
formålene i ovennævnte proces med 
hensyn til status på individuelle 
gatekeepere, men vil også give 
oplysninger, der er afgørende for at kunne 
overvåge bredere adgangstendenser i den 
digitale sektor, og kan derfor være en 
nyttig faktor, som skal tages i betragtning i 
forbindelse med de markedsundersøgelser, 
der er omhandlet i denne forordning.

planlagte og afsluttede erhvervelser af 
andre udbydere af centrale 
platformstjenester eller andre tjenester, der 
udbydes i den digitale sektor. Sådanne 
oplysninger bør ikke kun tjene formålene i 
ovennævnte proces med hensyn til status 
på individuelle gatekeepere, men vil også 
give oplysninger, der er afgørende for at 
kunne overvåge bredere adgangstendenser 
i den digitale sektor, og kan derfor være en 
nyttig faktor, som skal tages i betragtning i 
forbindelse med de markedsundersøgelser, 
der er omhandlet i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 106
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at sikre at vurderingen af status 
på gatekeepere er effektiv og for at gøre 
det muligt at tilpasse listen over centrale 
platformstjenester, som en gatekeeper 
indgiver, bør gatekeeperne underrette 
Kommissionen om alle deres planlagte og 
afsluttede erhvervelser af andre udbydere 
af centrale platformstjenester eller andre 
tjenester, der udbydes i den digitale 
sektor. Sådanne oplysninger bør ikke kun 
tjene formålene i ovennævnte proces med 
hensyn til status på individuelle 
gatekeepere, men vil også give 
oplysninger, der er afgørende for at kunne 
overvåge bredere adgangstendenser i den 
digitale sektor, og kan derfor være en 
nyttig faktor, som skal tages i betragtning i 
forbindelse med de markedsundersøgelser, 
der er omhandlet i denne forordning.

(31) For at sikre at vurderingen af status 
på gatekeepere er effektiv og for at gøre 
det muligt at tilpasse listen over centrale 
platformstjenester, som en gatekeeper 
indgiver, bør gatekeeperne underrette 
Kommissionen om alle deres planlagte og 
afsluttede erhvervelser, inden de tages i 
anvendelse. Sådanne oplysninger bør ikke 
kun tjene formålene i ovennævnte proces 
med hensyn til status på individuelle 
gatekeepere, men vil også give 
oplysninger, der er afgørende for at kunne 
overvåge bredere adgangstendenser i 
markederne, hvor gatekeeperne opererer, 
navnlig i den digitale sektor, og kan derfor 
være en nyttig faktor, som skal tages i 
betragtning i forbindelse med de 
markedsundersøgelser, der er omhandlet i 
denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 107
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas, Geoffroy Didier

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 
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.

(32) For at sikre rimeligheden og 
konkurrencen på markedet for centrale 
platformstjenester, der udbydes af 
gatekeepere, er det nødvendigt at fastsætte 
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 
relevant adfærd 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 adfærd, der er 
underkastet en af forpligtelserne i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 108
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Forpligtelserne i denne forordning (33) Forpligtelserne i denne forordning 
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er begrænset til, hvad der er nødvendigt og 
berettiget for at gribe ind over for 
urimeligheden ved den konstaterede 
praksis fra gatekeeperes side, og for at 
sikre konkurrencen i forhold til de centrale 
platformstjenester, der udbydes af 
gatekeepere. Derfor bør disse forpligtelser 
gælde for den praksis, der anses for 
urimelig under hensyntagen til 
egenskaberne ved den digitale sektor, og 
hvor høstede erfaringer, f.eks. med hensyn 
til håndhævelse af EU's konkurrenceregler, 
viser, at de har en særlig direkte negativ 
indvirkning på erhvervsbrugere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt at give 
mulighed for en reguleringsdialog med 
gatekeepere for at tilpasse de forpligtelser, 
som forventes at kræve specifikke 
gennemførelsesforanstaltninger, for at sikre 
at de er effektive og proportionale. 
Forpligtelserne bør kun ajourføres efter en 
grundig undersøgelse af karakteren og 
indvirkningen af specifik praksis, der for 
nylig, som følge af en tilbundsgående 
undersøgelse, er konstateret som værende 
urimelig eller begrænsende for den frie 
markedsadgang på samme måde som den 
urimelige praksis i denne forordning, selv 
om de muligvis falder uden for 
anvendelsesområdet for de aktuelle 
forpligtelser.

er begrænset til, hvad der er nødvendigt og 
berettiget for at gribe ind over for 
urimeligheden ved den konstaterede 
praksis fra gatekeeperes side, og for at 
sikre konkurrencen i forhold til de centrale 
platformstjenester, der udbydes af 
gatekeepere. Derfor bør disse forpligtelser 
gælde for den praksis, der anses for 
urimelig under hensyntagen til 
egenskaberne ved den digitale sektor, og 
hvor høstede erfaringer, f.eks. med hensyn 
til håndhævelse af EU's konkurrenceregler, 
viser, at de har en særlig direkte negativ 
indvirkning på erhvervsbrugere og 
slutbrugere. Forpligtelserne fastsat i 
forordningen kan tage specifikt hensyn til 
karakteren af de centrale 
platformstjenester, der udbydes. Det er 
også nødvendigt at give mulighed for en 
reguleringsdialog med gatekeepere for at 
tilpasse de forpligtelser, som forventes at 
kræve specifikke 
gennemførelsesforanstaltninger, for at sikre 
at de er effektive og proportionale. 
Forpligtelserne bør kun ajourføres efter en 
grundig undersøgelse af karakteren og 
indvirkningen af specifik praksis, der for 
nylig, som følge af en tilbundsgående 
undersøgelse, er konstateret som værende 
urimelig eller begrænsende for den frie 
markedsadgang på samme måde som den 
urimelige praksis i denne forordning, selv 
om de muligvis falder uden for 
anvendelsesområdet for de aktuelle 
forpligtelser. Med henblik på at forbedre 
effektiviteten af opdateringsprocesserne 
bør Kommissionen også benytte den 
rapporteringsmekanisme, der involverer 
konkurrenter, erhvervsbrugere, 
slutbrugere samt de kompetente nationale 
myndigheder, der ville informere 
Kommissionen, i tilfælde af at nogle af 
disse praksisser konstateres.

Or. en
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Ændringsforslag 109
Emmanuel Maurel

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 
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.

(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 
gatekeeperne ikke urimeligt svækker den 
frie markedsadgang for centrale 
platformstjenester, bør det ikke være dem 
tilladt at kombinere slutbrugernes eller 
erhvervsbrugernes personoplysninger, der 
er genereret via en central eller 
accessorisk tjeneste med data, der 
stammer fra en gatekeeper eller en 
tredjepartstjeneste.

Or. fr

Ændringsforslag 110
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas, Geoffroy Didier

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 
gatekeeperne ikke urimeligt svækker den 
frie markedsadgang for centrale 

(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 
gatekeeperne ikke urimeligt svækker den 
frie markedsadgang for centrale 
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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.

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 dem, der er oprettet af 
gatekeeperens egne tjenester samt 
tredjepartswebsteder, og bør fremlægges 
proaktivt for slutbrugere på en udtrykkelig, 
klar og ligetil måde.

Or. en

Ændringsforslag 111
Patrick Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) Artikel 5, litra a), i denne 
forordning skal ikke forstås som en 
antydning af, at platforme, der ikke er 
udpeget som gatekeepere, frit kan 
kombinere personlige oplysninger på 
tværs af tjenester uden den registreredes 
samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 112
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

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 

(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 
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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 
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.

slutbrugere på mere favorable vilkår, 
herunder i forhold til pris, via andre 
onlineformidlingstjenester, deres egen 
brugergrænseflade eller direkte kanal. 
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 distributionskanaler, herunder 
alternative onlineformidlingskanaler for 
slutbrugerne. For at sikre at 
erhvervsbrugere af gatekeeperes 
onlineformidlingstjenester frit kan vælge 
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.

Or. en

Ændringsforslag 113
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas, Geoffroy Didier, Pascal Arimont

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 

(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 
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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 
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.

onlineformidlingstjenester eller deres egne 
websteder eller andre 
distributionskanaler. 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 
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, sletning af 
erhvervsbrugernes udbud fra listen eller en 
ringere placering af erhvervsbrugernes 
udbud på listen.

Or. en

Ændringsforslag 114
Emmanuel Maurel

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 

(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 
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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 
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.

onlineformidlingstjenester eller egne 
direkte onlinesalgskanaler. 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 
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.

Or. fr

Ændringsforslag 115
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at forhindre yderligere styrkelse 
af deres afhængighed af gatekeepernes 
centrale platformstjenester bør disse 
gatekeeperes erhvervsbrugere frit kunne 
fremme og vælge den distributionskanal, 
de finder mest hensigtsmæssig til at 
interagere med de slutbrugere, som 
erhvervsbrugerne allerede har erhvervet via 
de centrale platformstjenester, som 
gatekeeperen udbyder. Omvendt bør 

(38) For at forhindre yderligere styrkelse 
af deres afhængighed af gatekeepernes 
centrale platformstjenester bør disse 
gatekeeperes erhvervsbrugere frit kunne 
fremme og vælge den distributionskanal, 
de finder mest hensigtsmæssig til at 
interagere med de slutbrugere, som 
erhvervsbrugerne allerede har erhvervet via 
de centrale platformstjenester, som 
gatekeeperen udbyder. Omvendt bør 
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slutbrugerne også frit kunne vælge tilbud 
fra sådanne erhvervsbrugere og at indgå 
aftale med dem enten via gatekeeperens 
centrale platformstjenester, hvis det er 
relevant, eller fra erhvervsbrugerens 
direkte distributionskanal eller en anden 
indirekte distributionskanal, som 
erhvervsbrugeren måtte benytte. Dette bør 
også gælde for salgsfremstød og indgåelse 
af aftaler mellem erhvervsbrugere og 
slutbrugere. Endvidere bør slutbrugernes 
mulighed for frit at hente indhold, 
abonnementer, artikler eller andet, som 
ikke er omfattet af gatekeeperens centrale 
platformstjenester, ikke være begrænset 
eller undermineret. Det bør navnlig undgås, 
at gatekeepere begrænser slutbrugernes 
adgang til og anvendelse af sådanne 
tjenester via en softwareapplikation på 
deres centrale platformstjeneste. For 
eksempel bør abonnenter på onlineindhold, 
der ikke er købt i forbindelse med 
download fra en softwareapplikation, eller 
som er købt i en softwareapplikationsbutik, 
ikke forhindres i at få adgang til sådant 
onlineindhold på en softwareapplikation på 
gatekeeperens centrale platformstjeneste, 
blot fordi det ikke er købt i forbindelse 
med en sådan softwareapplikation eller i en 
sådan softwareapplikationsbutik.

slutbrugerne også frit kunne vælge tilbud 
fra sådanne erhvervsbrugere og at indgå 
aftale med dem enten via gatekeeperens 
centrale platformstjenester, hvis det er 
relevant, eller fra erhvervsbrugerens 
direkte distributionskanal eller en anden 
indirekte distributionskanal, som 
erhvervsbrugeren måtte benytte. Dette bør 
også gælde for salgsfremstød og indgåelse 
af aftaler mellem erhvervsbrugere og 
slutbrugere. Endvidere bør slutbrugernes 
mulighed for frit at hente indhold, 
abonnementer, artikler eller andre tjenester 
eller andet, som ikke er omfattet af 
gatekeeperens centrale platformstjenester, 
ikke være begrænset eller undermineret, 
navnlig gennem anvendelsen af tekniske 
restriktioner. Det bør navnlig undgås, at 
gatekeepere begrænser slutbrugernes 
adgang til og anvendelse af sådant lovligt 
anskaffet digitalt indhold og sådanne 
lovligt anskaffede digitale tjenester via en 
softwareapplikation på deres centrale 
platformstjeneste. For eksempel bør 
abonnenter på onlineindhold, der ikke er 
købt i forbindelse med download fra en 
softwareapplikation, eller som er købt i en 
softwareapplikationsbutik, ikke forhindres 
i at få adgang til sådant onlineindhold på 
en softwareapplikation på gatekeeperens 
centrale platformstjeneste, blot fordi det 
ikke er købt i forbindelse med en sådan 
softwareapplikation eller i en sådan 
softwareapplikationsbutik.

Or. en

Ændringsforslag 116
Emmanuel Maurel

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at forhindre yderligere styrkelse 
af deres afhængighed af gatekeepernes 

(38) For at forhindre yderligere styrkelse 
af deres afhængighed af gatekeepernes 
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centrale platformstjenester bør disse 
gatekeeperes erhvervsbrugere frit kunne 
fremme og vælge den distributionskanal, 
de finder mest hensigtsmæssig til at 
interagere med de slutbrugere, som 
erhvervsbrugerne allerede har erhvervet via 
de centrale platformstjenester, som 
gatekeeperen udbyder. Omvendt bør 
slutbrugerne også frit kunne vælge tilbud 
fra sådanne erhvervsbrugere og at indgå 
aftale med dem enten via gatekeeperens 
centrale platformstjenester, hvis det er 
relevant, eller fra erhvervsbrugerens 
direkte distributionskanal eller en anden 
indirekte distributionskanal, som 
erhvervsbrugeren måtte benytte. Dette bør 
også gælde for salgsfremstød og indgåelse 
af aftaler mellem erhvervsbrugere og 
slutbrugere. Endvidere bør slutbrugernes 
mulighed for frit at hente indhold, 
abonnementer, artikler eller andet, som 
ikke er omfattet af gatekeeperens centrale 
platformstjenester, ikke være begrænset 
eller undermineret. Det bør navnlig 
undgås, at gatekeepere begrænser 
slutbrugernes adgang til og anvendelse af 
sådanne tjenester via en 
softwareapplikation på deres centrale 
platformstjeneste. For eksempel bør 
abonnenter på onlineindhold, der ikke er 
købt i forbindelse med download fra en 
softwareapplikation, eller som er købt i en 
softwareapplikationsbutik, ikke forhindres 
i at få adgang til sådant onlineindhold på 
en softwareapplikation på gatekeeperens 
centrale platformstjeneste, blot fordi det 
ikke er købt i forbindelse med en sådan 
softwareapplikation eller i en sådan 
softwareapplikationsbutik.

centrale platformstjenester bør disse 
gatekeeperes erhvervsbrugere frit kunne 
fremme og vælge den distributionskanal, 
de finder mest hensigtsmæssig til at 
interagere med de slutbrugere, som 
erhvervsbrugerne allerede har erhvervet via 
de centrale platformstjenester, som 
gatekeeperen udbyder. Omvendt bør 
slutbrugerne også frit kunne vælge tilbud 
fra sådanne erhvervsbrugere og at indgå 
aftale med dem enten via gatekeeperens 
centrale platformstjenester, hvis det er 
relevant, eller fra erhvervsbrugerens 
direkte distributionskanal eller en anden 
indirekte distributionskanal, som 
erhvervsbrugeren måtte benytte. Dette bør 
også gælde for salgsfremstød og indgåelse 
af aftaler mellem erhvervsbrugere og 
slutbrugere. Endvidere bør slutbrugernes 
mulighed for frit at hente digitalt indhold 
og digitale tjenester, abonnementer, 
artikler eller andet, som ikke er omfattet af 
gatekeeperens centrale platformstjenester, 
hverken være begrænset eller blokeret, 
bl.a. ved anvendelse af tekniske midler. 
Det bør navnlig undgås, at gatekeepere 
begrænser slutbrugernes adgang til og 
anvendelse af sådanne lovligt erhvervede 
tjenester via hardware eller en 
softwareapplikation på deres centrale 
platformstjeneste. For eksempel bør 
adgangen til onlineindhold, der ikke er 
købt i forbindelse med download fra en 
softwareapplikation, eller som er købt i en 
softwareapplikationsbutik, ikke forhindres 
i at få adgang til sådant onlineindhold på 
en softwareapplikation på gatekeeperens 
centrale platformstjeneste, blot fordi det 
ikke er købt i forbindelse med en sådan 
softwareapplikation eller i en sådan 
softwareapplikationsbutik.

Or. fr

Ændringsforslag 117
Emmanuel Maurel
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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 
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.

(39) For at sikre et retfærdigt 
kommercielt miljø og beskytte den frie 
markedsadgang til den digitale sektor er 
det vigtigt at sikre retten for 
erhvervsbrugere, slutbrugere og 
tredjeparter med en legitim interesse til at 
give udtryk for bekymring med hensyn til 
uretfærdig adfærd fra gatekeeperes side 
over for de relevante administrative, 
retslige eller andre offentlige myndigheder. 
For eksempel ønsker erhvervsbrugerne, 
slutbrugerne og tredjeparter med en 
legitim interesse måske at klage over 
forskellige former for urimelig praksis, 
såsom diskriminerende adgangsbetingelser, 
uberettiget lukning af erhvervsbruger- 
eller slutbrugerkonti 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, som er affattet i et 
klart og forståelige sprog, herunder brug af 
retmæssige klagebehandlingsmekanismer, 
herunder 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. fr

Ændringsforslag 118
Daniel Buda
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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 
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.

(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 
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. Alle rettigheder og 
muligheder, der gives til erhvervsbrugere, 
bør også gælde for slutbrugere.

Or. ro

Ændringsforslag 119
Patrick Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 39
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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 
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.

(39) For at sikre et retfærdigt 
kommercielt miljø og beskytte den frie 
markedsadgang til den digitale sektor er 
det vigtigt at sikre erhvervsbrugernes og 
slutbrugernes 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 og slutbrugerne 
måske at klage over forskellige former for 
urimelig praksis, såsom diskriminerende 
adgangsbetingelser, uberettiget lukning af 
erhvervsbrugerkonti og slutbrugerkonti 
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 
domstoles kompetencer i 
overensstemmelse med den respektive EU-
ret eller nationale ret.

Or. en

Ændringsforslag 120
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas, Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre et retfærdigt 
kommercielt miljø og beskytte den frie 

(39) For at sikre et retfærdigt 
kommercielt miljø og beskytte den frie 
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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 
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.

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, herunder 
nationale domstole. 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 eller vanskeliggør 
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 
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 121
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Identifikationstjenester er 
altafgørende for erhvervsbrugere for at 
udøve deres virksomhed, eftersom de både 
giver dem mulighed for at optimere 
tjenester, i det omfang forordning (EU) 
2016/679 og Europa-Parlamentets og 

(40) Identifikationstjenester og 
accessoriske tjenester er altafgørende for 
erhvervsbrugernes økonomiske udvikling 
med hensyn til at kunne udøve deres 
virksomhed, eftersom de både giver dem 
mulighed for at optimere tjenester, i det 



AM\1235316DA.docx 43/80 PE695.090v04-00

DA

Rådets direktiv 2002/58/EF tillader det33, 
og for at skabe tillid til onlinetransaktioner, 
i overensstemmelse med EU-retten og 
national ret. Gatekeepere bør derfor ikke 
udnytte deres stilling som udbyder af 
centrale platformstjenester til at kræve, at 
deres afhængige erhvervsbrugere 
inkluderer nogen af de 
identifikationstjenester, som gatekeeperen 
selv udbyder, som led i det udbud af 
tjenester eller produkter, som 
erhvervsbrugerne udbyder til deres 
slutbrugere, hvis andre 
identifikationstjenester er tilgængelige for 
disse erhvervsbrugere.

omfang forordning (EU) 2016/679 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF tillader det33, og for at skabe 
tillid til onlinetransaktioner, i 
overensstemmelse med EU-retten og 
national ret. Gatekeepere bør derfor ikke 
udnytte deres stilling som udbyder af 
centrale platformstjenester til at kræve, at 
deres afhængige erhvervsbrugere 
inkluderer nogen af de 
identifikationstjenester eller accessoriske 
tjenester, som gatekeeperen selv udbyder, 
som led i det udbud af tjenester eller 
produkter, som erhvervsbrugerne udbyder 
til deres slutbrugere, hvis andre 
identifikationstjenester er tilgængelige for 
disse erhvervsbrugere.

__________________ __________________
33Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktivet om 
privatlivets fred og elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 
s. 37).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktivet om 
privatlivets fred og elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 
s. 37).

Or. en

Ændringsforslag 122
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas, Geoffroy Didier

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 

(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 
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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.

uberettigede tekniske barrierer for at gøre 
det sværere, 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.

Or. en

Ændringsforslag 123
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

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.

(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 
mere besværligt 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.

Or. en

Ændringsforslag 124
Patrick Breyer
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Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Denne 
uklarhed hænger delvist sammen med 
nogle få platformes praksis, men skyldes 
også alene kompleksiteten ved vor tids 
programmeringsmæssige annoncering. 
Sektoren anses for at være blevet mere 
uigennemsigtig efter indførelsen af ny 
lovgivning til beskyttelse af privatlivets 
fred, og den forventes at blive endnu mere 
uklar, når tredjepartscookies fjernes, som 
annonceret. Dette medfører ofte, at 
annoncører og udgivere mangler 
oplysninger og viden om betingelserne for 
de reklametjenester, de har købt, og 
underminerer deres mulighed for at skifte 
til alternative udbydere af 
onlinereklametjenester. Endvidere vil 
omkostningerne til onlinereklame 
sandsynligvis blive højere, end de ville 
være i et mere retfærdigt, mere 
gennemsigtigt og åbent platformsmiljø. 
Disse højere omkostninger vil 
sandsynligvis afspejles i de priser, som 
slutbrugerne betaler for mange daglige 
produkter og tjenester, som afhænger af 
onlinereklame. 
Gennemsigtighedsforpligtelserne bør 
derfor kræve, at gatekeeperne giver de 
annoncører og udgivere, til hvem de yder 
onlinereklametjenester, oplysninger, når 
der anmodes derom, og for så vidt det er 
muligt, som giver begge parter mulighed 
for at forstå den pris, der er betalt for de 
forskellige reklametjenester, som er ydet, 
som led i den relevante reklameværdikæde.

(42) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder målrettede 
onlinereklametjenester baseret på 
kontekstuel information til 
erhvervsbrugere, herunder både annoncører 
og udgivere, er ofte uigennemsigtige og 
uklare. Denne uklarhed hænger delvist 
sammen med nogle få platformes praksis, 
men skyldes også alene kompleksiteten ved 
vor tids programmeringsmæssige 
annoncering. Dette medfører ofte, at 
annoncører og udgivere mangler 
oplysninger og viden om betingelserne for 
de reklametjenester, de har købt, og 
underminerer deres mulighed for at skifte 
til alternative udbydere af 
onlinereklametjenester. Endvidere vil 
omkostningerne til onlinereklame 
sandsynligvis blive højere, end de ville 
være i et mere retfærdigt, mere 
gennemsigtigt og åbent platformsmiljø. 
Disse højere omkostninger vil 
sandsynligvis afspejles i de priser, som 
slutbrugerne betaler for mange daglige 
produkter og tjenester, som afhænger af 
onlinereklame. 
Gennemsigtighedsforpligtelserne bør 
derfor kræve, at gatekeeperne giver de 
annoncører og udgivere, til hvem de yder 
målrettede onlinereklametjenester baseret 
på kontekstuel information, oplysninger, 
når der anmodes derom, og for så vidt det 
er muligt, som giver begge parter mulighed 
for at forstå den pris, der er betalt for de 
forskellige reklametjenester, som er ydet, 
som led i den relevante reklameværdikæde. 
Kontekstuel information kan f.eks. være 
nøgleord, sprogindstillinger 
kommunikeret af slutbrugerens enhed 
eller den geografiske placering af 
slutbrugerne, til hvem en annonce vises, 
uden mulighed for at identificere en eller 
flere fysiske personer. Målretning ved 
hjælp af slutbrugernes personlige data 
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bør udfases.

Or. en

Ændringsforslag 125
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas, Pascal Arimont

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Denne 
uklarhed hænger delvist sammen med 
nogle få platformes praksis, men skyldes 
også alene kompleksiteten ved vor tids 
programmeringsmæssige annoncering. 
Sektoren anses for at være blevet mere 
uigennemsigtig efter indførelsen af ny 
lovgivning til beskyttelse af privatlivets 
fred, og den forventes at blive endnu mere 
uklar, når tredjepartscookies fjernes, som 
annonceret. Dette medfører ofte, at 
annoncører og udgivere mangler 
oplysninger og viden om betingelserne for 
de reklametjenester, de har købt, og 
underminerer deres mulighed for at skifte 
til alternative udbydere af 
onlinereklametjenester. Endvidere vil 
omkostningerne til onlinereklame 
sandsynligvis blive højere, end de ville 
være i et mere retfærdigt, mere 
gennemsigtigt og åbent platformsmiljø. 
Disse højere omkostninger vil 
sandsynligvis afspejles i de priser, som 
slutbrugerne betaler for mange daglige 
produkter og tjenester, som afhænger af 
onlinereklame. 
Gennemsigtighedsforpligtelserne bør 
derfor kræve, at gatekeeperne giver de 
annoncører og udgivere, til hvem de yder 
onlinereklametjenester, oplysninger, når 
der anmodes derom, og for så vidt det er 

(42) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige, komplekse og 
uklare. Denne uklarhed hænger delvist 
sammen med nogle få platformes praksis, 
men skyldes også alene kompleksiteten ved 
vor tids programmeringsmæssige 
annoncering. Sektoren anses for at være 
blevet mere uigennemsigtig efter 
indførelsen af ny lovgivning til beskyttelse 
af privatlivets fred, og den forventes at 
blive endnu mere uklar, når 
tredjepartscookies fjernes, som annonceret. 
Dette medfører ofte, at annoncører og 
udgivere mangler oplysninger og viden om 
betingelserne for de reklametjenester, de 
har købt, og underminerer deres mulighed 
for at skifte til alternative udbydere af 
onlinereklametjenester. Endvidere vil 
omkostningerne til onlinereklame 
sandsynligvis blive højere, end de ville 
være i et mere retfærdigt, mere 
gennemsigtigt og åbent platformsmiljø. 
Disse højere omkostninger vil 
sandsynligvis afspejles i de priser, som 
slutbrugerne betaler for mange daglige 
produkter og tjenester, som afhænger af 
onlinereklame. 
Gennemsigtighedsforpligtelserne bør 
derfor kræve, at gatekeeperne giver de 
annoncører og udgivere, til hvem de yder 
onlinereklametjenester, gratis, nyttige og 
kontinuerlige kvalitetsoplysninger i 



AM\1235316DA.docx 47/80 PE695.090v04-00

DA

muligt, som giver begge parter mulighed 
for at forstå den pris, der er betalt for de 
forskellige reklametjenester, som er ydet, 
som led i den relevante reklameværdikæde.

realtid, som giver begge parter mulighed 
for at forstå den pris, der er betalt for de 
forskellige reklametjenester, som er ydet, 
som led i den relevante reklameværdikæde.

Or. en

Ændringsforslag 126
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Denne 
uklarhed hænger delvist sammen med 
nogle få platformes praksis, men skyldes 
også alene kompleksiteten ved vor tids 
programmeringsmæssige annoncering. 
Sektoren anses for at være blevet mere 
uigennemsigtig efter indførelsen af ny 
lovgivning til beskyttelse af privatlivets 
fred, og den forventes at blive endnu mere 
uklar, når tredjepartscookies fjernes, som 
annonceret. Dette medfører ofte, at 
annoncører og udgivere mangler 
oplysninger og viden om betingelserne for 
de reklametjenester, de har købt, og 
underminerer deres mulighed for at skifte 
til alternative udbydere af 
onlinereklametjenester. Endvidere vil 
omkostningerne til onlinereklame 
sandsynligvis blive højere, end de ville 
være i et mere retfærdigt, mere 
gennemsigtigt og åbent platformsmiljø. 
Disse højere omkostninger vil 
sandsynligvis afspejles i de priser, som 
slutbrugerne betaler for mange daglige 
produkter og tjenester, som afhænger af 
onlinereklame. 
Gennemsigtighedsforpligtelserne bør 
derfor kræve, at gatekeeperne giver de 

(42) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Denne 
uklarhed hænger delvist sammen med 
nogle få platformes praksis, men skyldes 
også alene kompleksiteten ved vor tids 
programmeringsmæssige annoncering. 
Sektoren anses for at være blevet mere 
uigennemsigtig efter indførelsen af ny 
lovgivning til beskyttelse af privatlivets 
fred, og den forventes at blive endnu mere 
uklar, når tredjepartscookies fjernes, som 
annonceret. Dette medfører ofte, at 
annoncører og udgivere mangler 
oplysninger og viden om betingelserne for 
de reklametjenester, de har købt, og 
underminerer deres mulighed for at skifte 
til alternative udbydere af 
onlinereklametjenester. Endvidere vil 
omkostningerne til onlinereklame 
sandsynligvis blive højere, end de ville 
være i et mere retfærdigt, mere 
gennemsigtigt og åbent platformsmiljø. 
Disse højere omkostninger vil 
sandsynligvis afspejles i de priser, som 
slutbrugerne betaler for mange daglige 
produkter og tjenester, som afhænger af 
onlinereklame. 
Gennemsigtighedsforpligtelserne bør 
derfor kræve, at gatekeeperne giver de 
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annoncører og udgivere, til hvem de yder 
onlinereklametjenester, oplysninger, når 
der anmodes derom, og for så vidt det er 
muligt, som giver begge parter mulighed 
for at forstå den pris, der er betalt for de 
forskellige reklametjenester, som er ydet, 
som led i den relevante reklameværdikæde.

annoncører og udgivere, til hvem de yder 
onlinereklametjenester, nemt tilgængelige 
oplysninger i realtid, når der anmodes 
derom, og for så vidt det er muligt, som 
giver begge parter mulighed for at forstå 
den pris, der er betalt for de forskellige 
reklametjenester, som er ydet, som led i 
den relevante reklameværdikæde.

Or. en

Ændringsforslag 127
Emmanuel Maurel

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) En gatekeeper kan under visse 
omstændigheder spille en dobbeltrolle som 
udbyder af centrale platformstjenester, 
hvormed der ydes en central 
platformstjeneste til dens erhvervsbrugere, 
samtidig med at der konkurreres med de 
samme erhvervsbrugere om levering af de 
samme eller lignende tjenester eller 
produkter til de samme slutbrugere. Under 
sådanne omstændigheder kan en 
gatekeeper udnytte sin dobbeltrolle til at 
anvende data, der er genereret fra 
erhvervsbrugernes transaktioner på den 
centrale platform, til fordel for sine egne 
tjenester, som tilbyder lignende tjenester til 
dens erhvervsbrugere. Dette kan bl.a. være 
tilfældet, når en gatekeeper stiller en 
onlinemarkedsplads eller app-butik til 
rådighed for erhvervsbrugere, og samtidig 
tilbyder tjenester som onlineforhandler 
eller -udbyder af applikationssoftware til 
disse erhvervsbrugere. For at forhindre 
gatekeepere i nyde urimelig gavn af deres 
dobbeltrolle bør det sikres, at de afstår fra 
at anvende aggregerede eller ikke-
aggregerede data, som kan indeholde 
anonymiserede data og personoplysninger, 
der ikke er offentligt tilgængelige, til at 

(43) En gatekeeper kan under visse 
omstændigheder spille en dobbeltrolle som 
udbyder af centrale platformstjenester, 
hvormed der ydes en central 
platformstjeneste til dens erhvervsbrugere, 
samtidig med at der konkurreres med de 
samme erhvervsbrugere om levering af de 
samme eller lignende tjenester eller 
produkter til de samme slutbrugere, 
herunder accessoriske tjenester. Under 
sådanne omstændigheder kan en 
gatekeeper udnytte sin dobbeltrolle til at 
anvende data, der er genereret fra 
erhvervsbrugernes transaktioner på den 
centrale platform eller transaktioner i 
forbindelse med sin accessoriske tjeneste, 
til fordel for sine egne tjenester, som 
tilbyder lignende tjenester til dens 
erhvervsbrugere. Dette kan bl.a. være 
tilfældet, når en gatekeeper stiller en 
onlinemarkedsplads eller app-butik til 
rådighed for erhvervsbrugere eller sine 
leverandører, og samtidig tilbyder tjenester 
som onlineforhandler eller -udbyder af 
applikationssoftware til disse 
erhvervsbrugere eller sine leverandører. 
For at forhindre gatekeepere i nyde 
urimelig gavn af deres dobbeltrolle bør det 
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tilbyde de samme tjenester som til deres 
erhvervsbrugere. Denne forpligtelse bør 
gælde for gatekeeperen som helhed, 
herunder, men ikke begrænset til, den 
forretningsenhed, der konkurrerer med 
erhvervsbrugerne af en central 
platformstjeneste.

sikres, at de afstår fra at anvende 
aggregerede eller ikke-aggregerede data, 
som kan indeholde anonymiserede data og 
personoplysninger, der ikke er offentligt 
tilgængelige, til at tilbyde de samme 
tjenester som til deres erhvervsbrugere. 
Denne forpligtelse bør gælde for 
gatekeeperen som helhed, herunder, men 
ikke begrænset til, den forretningsenhed, 
der konkurrerer med erhvervsbrugerne af 
en central platformstjeneste eller med 
leverandørerne af en accessorisk tjeneste.

Or. fr

Ændringsforslag 128
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas, Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) En gatekeeper kan under visse 
omstændigheder spille en dobbeltrolle som 
udbyder af centrale platformstjenester, 
hvormed der ydes en central 
platformstjeneste til dens erhvervsbrugere, 
samtidig med at der konkurreres med de 
samme erhvervsbrugere om levering af de 
samme eller lignende tjenester eller 
produkter til de samme slutbrugere. Under 
sådanne omstændigheder kan en 
gatekeeper udnytte sin dobbeltrolle til at 
anvende data, der er genereret fra 
erhvervsbrugernes transaktioner på den 
centrale platform, til fordel for sine egne 
tjenester, som tilbyder lignende tjenester til 
dens erhvervsbrugere. Dette kan bl.a. være 
tilfældet, når en gatekeeper stiller en 
onlinemarkedsplads eller app-butik til 
rådighed for erhvervsbrugere, og samtidig 
tilbyder tjenester som onlineforhandler 
eller -udbyder af applikationssoftware til 
disse erhvervsbrugere. For at forhindre 
gatekeepere i nyde urimelig gavn af deres 
dobbeltrolle bør det sikres, at de afstår fra 

(43) En gatekeeper kan under visse 
omstændigheder spille en dobbeltrolle som 
udbyder af centrale platformstjenester, 
hvormed der ydes en central 
platformstjeneste til dens erhvervsbrugere, 
samtidig med at der konkurreres med de 
samme erhvervsbrugere om levering af de 
samme eller lignende tjenester eller 
produkter til de samme slutbrugere, 
herunder som en del af en accessorisk 
tjeneste. Under sådanne omstændigheder 
kan en gatekeeper udnytte sin dobbeltrolle 
til at anvende data, der er genereret fra 
erhvervsbrugernes transaktioner på den 
centrale platform eller fra transaktioner på 
dens accessoriske tjeneste, til fordel for 
sine egne tjenester eller varer, som tilbyder 
lignende tjenester til dens erhvervsbrugere 
eller dens leverandører. Dette kan bl.a. 
være tilfældet, når en gatekeeper stiller en 
onlinemarkedsplads eller app-butik til 
rådighed for erhvervsbrugere, og samtidig 
tilbyder tjenester som onlineforhandler 
eller -udbyder af applikationssoftware til 
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at anvende aggregerede eller ikke-
aggregerede data, som kan indeholde 
anonymiserede data og personoplysninger, 
der ikke er offentligt tilgængelige, til at 
tilbyde de samme tjenester som til deres 
erhvervsbrugere. Denne forpligtelse bør 
gælde for gatekeeperen som helhed, 
herunder, men ikke begrænset til, den 
forretningsenhed, der konkurrerer med 
erhvervsbrugerne af en central 
platformstjeneste.

disse erhvervsbrugere eller til dens 
leverandører. For at forhindre gatekeepere 
i nyde urimelig gavn af deres dobbeltrolle 
bør det sikres, at de afstår fra at anvende 
aggregerede eller ikke-aggregerede data, 
som kan indeholde anonymiserede data og 
personoplysninger, der ikke er offentligt 
tilgængelige, til at tilbyde de samme 
tjenester som til deres erhvervsbrugere. 
Denne forpligtelse bør gælde for 
gatekeeperen som helhed, herunder, men 
ikke begrænset til, den forretningsenhed, 
der konkurrerer med erhvervsbrugerne af 
en central platformstjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 129
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

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 accessoriske 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 130
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas, Geoffroy Didier

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 
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.

(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 
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. Dette 
forbud mod at begrænse slutbrugerens 
mulighed for at installere og bruge eller 
få adgang til 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
applikationsbutikker skal ikke forhindre 
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gatekeeperne i at påtage sig det 
nødvendige ansvar i kampen mod ulovligt 
onlineindhold.

Or. en

Ændringsforslag 131
Patrick Breyer

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 
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 

(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 eller lagre på 
den pågældende gatekeepers 
operativsystemer eller hardware og 
begrænse slutbrugernes mulighed for at få 
adgang til disse softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker eller lagre, 
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 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 
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berettigede, og at der ikke findes mindre 
indgribende midler til at sikre hardwarens 
eller operativsystemets integritet.

foranstaltninger er nødvendige og 
berettigede, og at der ikke findes mindre 
indgribende midler til at sikre hardwarens 
eller operativsystemets integritet.

Or. en

Ændringsforslag 132
Emmanuel Maurel

Forslag til forordning
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Gatekeeperne bør kunne træffe 
tekniske eller forholdsmæssige 
kontraktlige foranstaltninger for at 
begrænse slutbrugernes evne til at tilgå 
ethvert ulovligt indhold eller indhold, der 
ikke respekterer intellektuel ejendomsret i 
tredjeparters softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker.

Or. fr

Ændringsforslag 133
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas, Geoffroy Didier

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Gatekeepere er ofte integreret 
vertikalt og tilbyder bestemte produkter 
eller tjenester til slutbrugere via deres egne 
centrale platformstjenester eller gennem en 
erhvervsbruger, over hvem de udøver 
kontrol, hvilket ofte fører til 
interessekonflikter. Dette kan bl.a. være 
situationer, hvor en gatekeeper tilbyder 
sine egne onlineformidlingstjenester via en 
onlinesøgemaskine. Når disse produkter 
eller tjenester tilbydes på den centrale 

(48) Gatekeepere er ofte integreret 
vertikalt og tilbyder bestemte produkter 
eller tjenester til slutbrugere via deres egne 
centrale platformstjenester eller gennem en 
erhvervsbruger, over hvem de udøver 
kontrol, hvilket ofte fører til 
interessekonflikter. Dette kan bl.a. være 
situationer, hvor en gatekeeper tilbyder 
sine egne onlineformidlingstjenester via en 
onlinesøgemaskine. Når disse produkter 
eller tjenester tilbydes på den centrale 
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platformstjeneste, kan gatekeeperne 
forbeholde sig en bedre stilling i forhold til 
deres egne udbud med hensyn til rangering, 
i modsætning til tredjeparters produkter, 
som også opererer på den samme centrale 
platformstjeneste. Dette kan f.eks. 
forekomme for produkter eller tjenester, 
herunder andre centrale platformstjenester, 
der er rangeret i resultaterne fra 
onlinesøgemaskiner, eller som er delvist 
eller helt integreret i resultaterne i 
onlinesøgemaskinerne, grupper af 
resultater inden for et bestemt emne, der 
vises sammen med resultaterne fra en 
onlinesøgemaskine, som behandles eller 
anvendes af bestemte slutbrugere som en 
tjeneste, der er forskellig fra eller supplerer 
onlinesøgemaskinen. Andre tilfælde 
omfatter softwareapplikationer, der 
distribueres via 
softwareapplikationsbutikker, eller 
produkter eller tjenester, som har fået en 
fremtrædende placering eller visning i et 
newsfeed på et socialt medie, eller 
produkter eller tjenester, der er rangeret i 
søgeresultater eller vises på en 
onlinemarkedsplads. Under disse 
omstændigheder har gatekeeperen en 
dobbeltrolle som formidler for 
tredjepartsleverandører og som direkte 
udbyder af gatekeeperens produkter eller 
tjenester. Disse gatekeepere har følgelig 
mulighed for direkte at underminere den 
frie markedsadgang for disse produkter 
eller tjenester på disse centrale 
platformstjenester til skade for 
erhvervsbrugere, der ikke er under 
gatekeeperens kontrol.

platformstjeneste, kan gatekeeperne 
forbeholde sig en bedre stilling i forhold til 
deres egne udbud med hensyn til rangering, 
i modsætning til tredjeparters produkter, 
som også bruger den samme centrale 
platformstjeneste. Dette kan f.eks. 
forekomme for produkter eller tjenester, 
herunder andre centrale platformstjenester, 
der er rangeret i eller sammen med 
resultaterne fra onlinesøgemaskiner, eller 
som er delvist eller helt integreret i 
resultaterne i onlinesøgemaskinerne, 
grupper af resultater inden for et bestemt 
emne, der vises sammen med resultaterne 
fra en onlinesøgemaskine, som kan blive 
behandlet eller anvendt af bestemte 
slutbrugere som en tjeneste, der er 
forskellig fra eller supplerer 
onlinesøgemaskinen. En sådan 
præferentiel eller indlejret visning af en 
separat onlineformidlingstjeneste skal 
betragtes som en begunstigelse, uanset om 
informationen eller resultaterne inden for 
de begunstigede grupper af specialiserede 
resultater også kan leveres af 
konkurrerende tjenester, og klassificeres 
som sådan på en ikkediskriminerende 
måde. Andre tilfælde omfatter 
softwareapplikationer, der distribueres via 
softwareapplikationsbutikker, eller 
produkter eller tjenester, som har fået en 
fremtrædende placering eller visning i et 
newsfeed på et socialt medie, eller 
produkter eller tjenester, der er rangeret i 
søgeresultater eller vises på en 
onlinemarkedsplads. Under disse 
omstændigheder har gatekeeperen en 
dobbeltrolle som formidler for 
tredjepartsleverandører og som direkte 
udbyder af gatekeeperens produkter eller 
tjenester, hvilket potentielt kan medføre en 
interessekonflikt. Disse gatekeepere har 
følgelig mulighed for direkte at 
underminere den frie markedsadgang for 
disse produkter eller tjenester på disse 
centrale platformstjenester til skade for 
erhvervsbrugere, der ikke er under 
gatekeeperens kontrol.
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Or. en

Ændringsforslag 134
Emmanuel Maurel

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Gatekeepere er ofte integreret 
vertikalt og tilbyder bestemte produkter 
eller tjenester til slutbrugere via deres egne 
centrale platformstjenester eller gennem en 
erhvervsbruger, over hvem de udøver 
kontrol, hvilket ofte fører til 
interessekonflikter. Dette kan bl.a. være 
situationer, hvor en gatekeeper tilbyder 
sine egne onlineformidlingstjenester via en 
onlinesøgemaskine. Når disse produkter 
eller tjenester tilbydes på den centrale 
platformstjeneste, kan gatekeeperne 
forbeholde sig en bedre stilling i forhold til 
deres egne udbud med hensyn til rangering, 
i modsætning til tredjeparters produkter, 
som også opererer på den samme centrale 
platformstjeneste. Dette kan f.eks. 
forekomme for produkter eller tjenester, 
herunder andre centrale platformstjenester, 
der er rangeret i resultaterne fra 
onlinesøgemaskiner, eller som er delvist 
eller helt integreret i resultaterne i 
onlinesøgemaskinerne, grupper af 
resultater inden for et bestemt emne, der 
vises sammen med resultaterne fra en 
onlinesøgemaskine, som behandles eller 
anvendes af bestemte slutbrugere som en 
tjeneste, der er forskellig fra eller supplerer 
onlinesøgemaskinen. Andre tilfælde 
omfatter softwareapplikationer, der 
distribueres via 
softwareapplikationsbutikker, eller 
produkter eller tjenester, som har fået en 
fremtrædende placering eller visning i et 
newsfeed på et socialt medie, eller 
produkter eller tjenester, der er rangeret i 
søgeresultater eller vises på en 

(48) Gatekeepere er ofte integreret 
vertikalt og tilbyder bestemte produkter 
eller tjenester til slutbrugere via deres egne 
centrale platformstjenester eller gennem en 
erhvervsbruger, over hvem de udøver 
kontrol, hvilket ofte fører til 
interessekonflikter. Dette kan bl.a. være 
situationer, hvor en gatekeeper tilbyder 
sine egne onlineformidlingstjenester via en 
onlinesøgemaskine. Når disse produkter 
eller tjenester tilbydes på den centrale 
platformstjeneste, kan gatekeeperne 
forbeholde sig en bedre stilling i forhold til 
deres egne udbud med hensyn til rangering, 
i modsætning til tredjeparters produkter, 
som også opererer på den samme centrale 
platformstjeneste. Dette kan f.eks. 
forekomme for produkter eller tjenester, 
herunder andre centrale platformstjenester, 
der er rangeret i resultaterne fra 
onlinesøgemaskiner, eller som er delvist 
eller helt integreret i resultaterne i 
onlinesøgemaskinerne, grupper af 
resultater inden for et bestemt emne, der 
vises sammen med resultaterne fra en 
onlinesøgemaskine, som behandles eller 
anvendes af bestemte slutbrugere som en 
tjeneste, der er forskellig fra eller supplerer 
onlinesøgemaskinen. Andre tilfælde 
omfatter softwareapplikationer, der 
distribueres via 
softwareapplikationsbutikker, eller 
produkter eller tjenester, som har fået en 
fremtrædende placering eller visning i et 
newsfeed på et socialt medie, eller 
produkter eller tjenester, der er rangeret i 
søgeresultater eller vises på en 



PE695.090v04-00 56/80 AM\1235316DA.docx

DA

onlinemarkedsplads. Under disse 
omstændigheder har gatekeeperen en 
dobbeltrolle som formidler for 
tredjepartsleverandører og som direkte 
udbyder af gatekeeperens produkter eller 
tjenester. Disse gatekeepere har følgelig 
mulighed for direkte at underminere den 
frie markedsadgang for disse produkter 
eller tjenester på disse centrale 
platformstjenester til skade for 
erhvervsbrugere, der ikke er under 
gatekeeperens kontrol.

onlinemarkedsplads, eller produkter eller 
tjenester, som brugerne styres hen til, 
efter at slutbrugeren har rettet en 
talestyret anmodning til en digital 
talestyret assistent. Under disse 
omstændigheder har gatekeeperen en 
dobbeltrolle som formidler for 
tredjepartsleverandører og som direkte 
udbyder af gatekeeperens produkter eller 
tjenester. Disse gatekeepere har følgelig 
mulighed for direkte at underminere den 
frie markedsadgang for disse produkter 
eller tjenester på disse centrale 
platformstjenester til skade for 
erhvervsbrugere, der ikke er under 
gatekeeperens kontrol.

Or. fr

Ændringsforslag 135
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Gatekeepere er ofte integreret 
vertikalt og tilbyder bestemte produkter 
eller tjenester til slutbrugere via deres egne 
centrale platformstjenester eller gennem en 
erhvervsbruger, over hvem de udøver 
kontrol, hvilket ofte fører til 
interessekonflikter. Dette kan bl.a. være 
situationer, hvor en gatekeeper tilbyder 
sine egne onlineformidlingstjenester via en 
onlinesøgemaskine. Når disse produkter 
eller tjenester tilbydes på den centrale 
platformstjeneste, kan gatekeeperne 
forbeholde sig en bedre stilling i forhold til 
deres egne udbud med hensyn til rangering, 
i modsætning til tredjeparters produkter, 
som også opererer på den samme centrale 
platformstjeneste. Dette kan f.eks. 
forekomme for produkter eller tjenester, 
herunder andre centrale platformstjenester, 
der er rangeret i resultaterne fra 

(48) Gatekeepere er ofte integreret 
vertikalt og tilbyder bestemte produkter 
eller tjenester til slutbrugere via deres egne 
centrale platformstjenester eller gennem en 
erhvervsbruger, over hvem de udøver 
kontrol, hvilket ofte fører til 
interessekonflikter. Dette kan bl.a. være 
situationer, hvor en gatekeeper tilbyder 
sine egne onlineformidlingstjenester via en 
onlinesøgemaskine. Når disse produkter 
eller tjenester tilbydes på den centrale 
platformstjeneste, kan gatekeeperne 
forbeholde sig en bedre stilling eller en 
differentieret behandling i forhold til deres 
egne udbud med hensyn til rangering, i 
modsætning til tredjeparters produkter, 
som også opererer på den samme centrale 
platformstjeneste. Dette kan f.eks. 
forekomme for produkter eller tjenester, 
herunder andre centrale platformstjenester, 
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onlinesøgemaskiner, eller som er delvist 
eller helt integreret i resultaterne i 
onlinesøgemaskinerne, grupper af 
resultater inden for et bestemt emne, der 
vises sammen med resultaterne fra en 
onlinesøgemaskine, som behandles eller 
anvendes af bestemte slutbrugere som en 
tjeneste, der er forskellig fra eller supplerer 
onlinesøgemaskinen. Andre tilfælde 
omfatter softwareapplikationer, der 
distribueres via 
softwareapplikationsbutikker, eller 
produkter eller tjenester, som har fået en 
fremtrædende placering eller visning i et 
newsfeed på et socialt medie, eller 
produkter eller tjenester, der er rangeret i 
søgeresultater eller vises på en 
onlinemarkedsplads. Under disse 
omstændigheder har gatekeeperen en 
dobbeltrolle som formidler for 
tredjepartsleverandører og som direkte 
udbyder af gatekeeperens produkter eller 
tjenester. Disse gatekeepere har følgelig 
mulighed for direkte at underminere den 
frie markedsadgang for disse produkter 
eller tjenester på disse centrale 
platformstjenester til skade for 
erhvervsbrugere, der ikke er under 
gatekeeperens kontrol.

der er rangeret i resultaterne fra 
onlinesøgemaskiner, eller som er delvist 
eller helt integreret i resultaterne i 
onlinesøgemaskinerne, grupper af 
resultater inden for et bestemt emne, der 
vises sammen med resultaterne fra en 
onlinesøgemaskine, som behandles eller 
anvendes af bestemte slutbrugere som en 
tjeneste, der er forskellig fra eller supplerer 
onlinesøgemaskinen. Andre tilfælde 
omfatter softwareapplikationer, der 
distribueres via 
softwareapplikationsbutikker, eller 
produkter eller tjenester, som har fået en 
fremtrædende placering eller visning i et 
newsfeed på et socialt medie, eller 
produkter eller tjenester, der er rangeret i 
søgeresultater eller vises på en 
onlinemarkedsplads. Under disse 
omstændigheder har gatekeeperen en 
dobbeltrolle som formidler for 
tredjepartsleverandører og som direkte 
udbyder af gatekeeperens produkter eller 
tjenester. Disse gatekeepere har følgelig 
mulighed for direkte at underminere den 
frie markedsadgang for disse produkter 
eller tjenester på disse centrale 
platformstjenester til skade for 
erhvervsbrugere, der ikke er under 
gatekeeperens kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 136
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) I sådanne situationer bør 
gatekeeperen ikke deltage i nogen som 
helst form for forskelsbehandling eller 
særbehandling i forhold til rangering på 
den centrale platformstjeneste, enten via 
retslige, kommercielle eller tekniske 

(49) I sådanne situationer bør 
gatekeeperen ikke deltage i nogen som 
helst form for forskelsbehandling eller 
særbehandling i forhold til rangering på 
den centrale platformstjeneste, enten via 
retslige, kommercielle eller tekniske 
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hjælpemidler, til fordel for produkter eller 
tjenester, som gatekeeperen selv tilbyder 
eller via en erhvervsbruger, over hvem 
gatekeeperen udøver kontrol. For at sikre 
at denne forpligtelse gælder, bør det også 
sikres, at de betingelser, der gælder for 
sådan rangering, generelt også er rimelig. 
Rangering omfatter i denne forbindelse alle 
former for relativ fremtrædende placering, 
herunder visning, vurdering, links eller 
stemmeresultater. For at sikre at denne 
forpligtelse gælder og ikke kan omgås, bør 
den også gælde for enhver foranstaltning, 
der kan have en tilsvarende effekt på 
forskels- eller særbehandlingen i 
rangeringen. De retningslinjer, der er 
vedtaget i henhold til artikel 5 i forordning 
(EU) 2019/1150, bør også fremme 
gennemførelsen og håndhævelsen af denne 
forpligtelse34.

hjælpemidler, til fordel for produkter eller 
tjenester, som gatekeeperen selv tilbyder 
eller via en erhvervsbruger, med hvem 
gatekeeperen samarbejder. For at sikre at 
denne forpligtelse gælder, bør det også 
sikres, at de betingelser, der gælder for 
sådan rangering, generelt også er rimelig 
og ikke tillader, at gatekeeperens egne 
tjenester eller produkter drager fordel af 
konkurrencerelevant information om 
konkurrerende produkter eller tjenester. 
Rangering omfatter i denne forbindelse alle 
former for relativ fremtrædende placering, 
herunder bl.a. visning, vurdering, 
rækkefølge, links eller stemmeresultater. 
For at sikre at denne forpligtelse gælder og 
ikke kan omgås, bør den også gælde for 
enhver foranstaltning, der kan have en 
tilsvarende effekt på forskels- eller 
særbehandlingen i rangeringen. De 
retningslinjer, der er vedtaget i henhold til 
artikel 5 i forordning (EU) 2019/1150, bør 
også fremme gennemførelsen og 
håndhævelsen af denne forpligtelse34.

__________________ __________________
34 Kommissionens meddelelse: 
Retningslinjer for gennemsigtighed i 
rangordningen i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/1150 (EUT C 424 af 8.12.2020, s. 1).

34 Kommissionens meddelelse: 
Retningslinjer for gennemsigtighed i 
rangordningen i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/1150 (EUT C 424 af 8.12.2020, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 137
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas

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 

(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 



AM\1235316DA.docx 59/80 PE695.090v04-00

DA

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.

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 
uberettigede 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.

Or. en

Ændringsforslag 138
Patrick Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Gatekeepere kan også have en 
dobbeltrolle som udviklere af 
operativsystemer og fabrikanter af enheder, 
herunder enhver teknisk funktionalitet en 
sådan enhed måtte have. For eksempel kan 
en gatekeeper, der er fabrikant af en enhed, 
begrænse adgangen til nogle af 
funktionerne i denne enhed, såsom Near 
Field Communication (NFC)-teknologier 
og den software, der anvendes til denne 
teknologi, som kan være påkrævet, for at 
gatekeeperen og enhver potentiel 
tredjepartsudbyder kan levere en 
accessorisk tjeneste. En sådan adgang kan 
ligeledes være påkrævet for 
softwareapplikationer i forbindelse med de 
pågældende accessoriske tjenester for at 
kunne levere de samme funktionaliteter, 

(52) Gatekeepere kan også have en 
dobbeltrolle som udviklere af 
operativsystemer og fabrikanter af enheder, 
herunder enhver teknisk funktionalitet en 
sådan enhed måtte have. For eksempel kan 
en gatekeeper, der er fabrikant af en enhed, 
begrænse adgangen til nogle af 
funktionerne i denne enhed, såsom Near 
Field Communication (NFC)-teknologier 
og den software, der anvendes til denne 
teknologi, som kan være påkrævet, for at 
gatekeeperen og enhver potentiel 
tredjepartsudbyder kan levere en 
accessorisk tjeneste. En sådan adgang kan 
ligeledes være påkrævet for 
softwareapplikationer i forbindelse med de 
pågældende accessoriske tjenester for at 
kunne levere de samme funktionaliteter, 
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som gatekeeperne tilbyder. Hvis en sådan 
dobbeltrolle udnyttes på en måde, der 
forhindrer alternative udbydere af 
accessoriske tjenester eller af 
softwareapplikationer til at opnå adgang på 
lige vilkår til det samme operativsystem, 
den samme hardware eller de samme 
softwarefunktioner, som er tilgængelige 
eller anvendes af gatekeeperen ved 
leveringen af accessoriske tjenester, kan 
dette underminere innovationen betydeligt 
hos udbydere af sådanne accessoriske 
tjenester samt valgmulighederne for 
slutbrugere af sådanne accessoriske 
tjenester. Gatekeeperne bør derfor være 
forpligtede til at sikre adgang på lige vilkår 
til, og interoperabilitet med, det samme 
operativsystem, den samme hardware eller 
de samme softwarefunktioner, som er 
tilgængelige eller anvendes til at levere 
accessoriske tjenester fra gatekeeperens 
side.

som gatekeeperne tilbyder. Hvis en sådan 
dobbeltrolle udnyttes på en måde, der 
forhindrer slutbrugere eller alternative 
udbydere af accessoriske tjenester eller af 
softwareapplikationer til at opnå adgang på 
lige vilkår til det samme operativsystem, 
den samme hardware eller de samme 
softwarefunktioner, som er tilgængelige 
eller anvendes af gatekeeperen ved 
leveringen af accessoriske tjenester, kan 
dette underminere innovationen betydeligt 
hos udbydere af sådanne accessoriske 
tjenester samt valgmulighederne for 
slutbrugere af sådanne accessoriske 
tjenester. Gatekeeperne bør derfor være 
forpligtede til at sikre adgang på lige vilkår 
til, og interoperabilitet med, det samme 
operativsystem, den samme hardware eller 
de samme softwarefunktioner, som er 
tilgængelige eller anvendes til at levere 
accessoriske tjenester fra gatekeeperens 
side.

Or. en

Ændringsforslag 139
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Dette 
medfører ofte, at annoncører og udgivere 
mangler oplysninger om effekten af en 
bestemt reklame. For yderligere at fremme 
rimeligheden, gennemsigtigheden og 
åbenheden for onlinereklametjenester, der 
udpeges i henhold til denne forordning, 
samt dem, der er fuldt integreret med andre 
centrale platformstjenester fra den samme 
udbyder, bør de udpegede gatekeepere give 

(53) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Dette 
medfører ofte, at annoncører og udgivere 
mangler oplysninger om effekten af en 
bestemt reklame. For yderligere at fremme 
rimeligheden, gennemsigtigheden og 
åbenheden for onlinereklametjenester, der 
udpeges i henhold til denne forordning, 
samt dem, der er fuldt integreret med andre 
centrale platformstjenester fra den samme 
udbyder, bør de udpegede gatekeepere give 
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annoncører og udgivere, når der anmodes 
derom, gratis adgang til gatekeeperens 
præstationsmåleværktøjer og til de 
oplysninger, som er nødvendige for, at 
annoncører, reklamebureauer, der handler 
på vegne af en virksomhed, som indrykker 
annoncer, samt udgivere kan foretage en 
uafhængig verifikation af leveringen af de 
relevante onlinereklametjenester.

annoncører, udgivere eller tredjeparter 
autoriseret af annoncører og udgivere, når 
der anmodes derom, gratis, kontinuerlig, 
detaljeret, omfattende, tilgængelig og 
tidstro adgang til gatekeeperens 
præstationsmåleværktøjer og til de 
oplysninger, som er nødvendige, herunder 
aggregeret data og præstationsdata, for, at 
annoncører, reklamebureauer, der handler 
på vegne af en virksomhed, som indrykker 
annoncer, samt udgivere kan foretage en 
uafhængig verifikation af leveringen af de 
relevante onlinereklametjenester.

Or. en

Ændringsforslag 140
Patrick Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Dette 
medfører ofte, at annoncører og udgivere 
mangler oplysninger om effekten af en 
bestemt reklame. For yderligere at fremme 
rimeligheden, gennemsigtigheden og 
åbenheden for onlinereklametjenester, der 
udpeges i henhold til denne forordning, 
samt dem, der er fuldt integreret med andre 
centrale platformstjenester fra den samme 
udbyder, bør de udpegede gatekeepere give 
annoncører og udgivere, når der anmodes 
derom, gratis adgang til gatekeeperens 
præstationsmåleværktøjer og til de 
oplysninger, som er nødvendige for, at 
annoncører, reklamebureauer, der handler 
på vegne af en virksomhed, som indrykker 
annoncer, samt udgivere kan foretage en 
uafhængig verifikation af leveringen af de 

(53) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder målrettede 
onlinereklametjenester baseret på 
kontekstuel information til 
erhvervsbrugere, herunder både annoncører 
og udgivere, er ofte uigennemsigtige og 
uklare. Dette medfører ofte, at annoncører 
og udgivere mangler oplysninger om 
effekten af en bestemt reklame. For 
yderligere at fremme rimeligheden, 
gennemsigtigheden og åbenheden for 
onlinereklametjenester, der udpeges i 
henhold til denne forordning, samt dem, 
der er fuldt integreret med andre centrale 
platformstjenester fra den samme udbyder, 
bør de udpegede gatekeepere give 
annoncører og udgivere, når der anmodes 
derom, gratis adgang til gatekeeperens 
præstationsmåleværktøjer til brug for 
målrettet digital annoncering baseret på 
kontekstuel information og til de 
oplysninger, som er nødvendige for, at 
annoncører, reklamebureauer, der handler 
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relevante onlinereklametjenester. på vegne af en virksomhed, som indrykker 
annoncer, samt udgivere kan foretage en 
uafhængig verifikation af leveringen af de 
relevante onlinereklametjenester.

Or. en

Ændringsforslag 141
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas

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 
valgmuligheder for erhvervsbrugere og 
slutbrugere og være et incitament for 
gatekeepere og erhvervsbrugere til 
innovation.

(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, gratis 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 
valgmuligheder for erhvervsbrugere og 
slutbrugere og være et incitament for 
gatekeepere og erhvervsbrugere til 
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innovation.

Or. en

Ændringsforslag 142
Patrick Breyer

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 
valgmuligheder for erhvervsbrugere og 
slutbrugere og være et incitament for 
gatekeepere og erhvervsbrugere til 
innovation.

(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 portabilitet af slutbrugerens 
data. 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 
valgmuligheder for erhvervsbrugere og 
slutbrugere og være et incitament for 
gatekeepere og erhvervsbrugere til 
innovation.

Or. en
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Ændringsforslag 143
Patrick Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Erhvervsbrugere, der bruger store 
centrale platformstjenester fra gatekeepere 
og slutbrugere til disse erhvervsbrugere, 
leverer og genererer en stor mængde data, 
herunder data udledt af sådan brug. For 
at sikre at erhvervsbrugere har adgang til 
de relevante data, der genereres heraf, bør 
gatekeeperen på deres anmodning give 
uhindret adgang, uden beregning, til 
sådanne data. Sådan adgang bør også gives 
til tredjeparter, der er kontraheret af 
erhvervsbrugeren, og som fungerer som 
behandler af disse data for 
erhvervsbrugeren. Data, som leveres eller 
genereres af de samme erhvervsbrugere 
og de samme slutbrugere til disse 
erhvervsbrugere i forbindelse med andre 
tjenester, der leveres af den samme 
gatekeeper, kan være berørt, når dette er 
uløseligt forbundet med den relevante 
anmodning. Derfor bør en gatekeeper 
ikke anlægge nogen kontraktlige eller 
andre begrænsninger for at forhindre 
erhvervsbrugere i at få adgang til 
relevante data og bør give 
erhvervsbrugere mulighed for at indhente 
samtykke fra deres slutbrugere til at tilgå 
og hente sådanne data, hvor et sådant 
samtykke er påkrævet i henhold til 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF. Gatekeepere bør også fremme 
adgang til disse data i realtid ved hjælp af 
passende tekniske foranstaltninger, som 
f.eks. gennem indførelse af 
programmeringsgrænseflader for 
applikationer af høj kvalitet.

(55) Erhvervsbrugere, der bruger store 
centrale platformstjenester fra gatekeepere 
og slutbrugere til disse erhvervsbrugere, 
leverer og genererer en stor mængde data. 
For at sikre, at erhvervsbrugere har adgang 
til de relevante data, der genereres heraf, 
bør gatekeeperen på deres anmodning give 
uhindret adgang, uden beregning, til 
aggregerede, ikke-personlige data. Sådan 
adgang bør også gives til tredjeparter, der 
er kontraheret af erhvervsbrugeren, og som 
fungerer som behandler af disse data for 
erhvervsbrugeren. Gatekeepere bør også 
fremme adgang til disse data i realtid ved 
hjælp af passende tekniske 
foranstaltninger, som f.eks. gennem 
indførelse af programmeringsgrænseflader 
for applikationer af høj kvalitet.

Or. en
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Ændringsforslag 144
Patrick Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Værdien af onlinesøgemaskiner 
for deres respektive erhvervsbrugere og 
slutbrugere stiger, i takt med at det 
samlede antal brugere stiger. Udbydere af 
onlinesøgemaskiner indsamler og gemmer 
aggregerede datasæt med oplysninger om, 
hvad brugerne har søgt efter, og hvordan 
de har interageret med de resultater, de 
har fået. Udbydere af 
onlinesøgemaskinetjenester indsamler 
disse data fra søgninger, der er foretaget 
på deres egen onlinesøgemaskinetjeneste 
og, hvis det er relevant, søgninger, der er 
fortaget på platforme tilhørende deres 
kommercielle partnere i tidligere led. 
Gatekeepernes adgang til sådanne data 
om rangering, forespørgsel, klik og vis er 
en vigtig hindring for markedsadgang og 
ekspansion, hvilket svækker den frie 
markedsadgang for 
onlinesøgemaskinetjenester. Gatekeepere 
bør derfor være forpligtede til at give 
adgang, på retfærdige, rimelige og 
ikkediskriminerende vilkår, til disse data 
om rangering, forespørgsel, klik og vis i 
relation til gratis og betalt søgning, som 
genereres af forbrugerne på 
onlinesøgemaskinetjenester, til andre 
udbydere af sådanne tjenester, således at 
disse tredjepartsleverandører kan 
optimere deres tjenester og gøre 
indsigelser mod de relevante centrale 
platformstjenester. Sådan adgang bør 
også gives til tredjeparter, der er 
kontraheret af en søgemaskineudbyder, 
og som fungerer som behandlere af disse 
data for søgemaskinen. Når en gatekeeper 
giver adgang til sine søgedata, bør 
gatekeeperen sikre beskyttelse af 

udgår
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slutbrugernes personoplysninger med 
passende midler uden at forringe 
kvaliteten eller anvendeligheden af 
dataene betydeligt.

Or. en

Ændringsforslag 145
Patrick Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(57) Navnlig gatekeepere, der giver 
adgang til softwareapplikationsbutikker, 
onlinesøgemaskiner og sociale 
onlinenetværkstjenester, fungerer som en 
vigtig gateway for erhvervsbrugere, der 
forsøger at nå ud til slutbrugere, hvilket 
kan have en negativ indvirkning på 
slutbrugernes ret til at modtage og 
kommunikere information og idéer og i 
sidste ende påvirke mediepluralismen, 
meningsmangfoldigheden og 
konkurrencen i negativ retning. I 
betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere på den ene side og 
erhvervsbrugere af deres 
softwareapplikationsbutikker, særlig dem, 
der befinder sig i en minoritetsposition på 
et givent sektorielt marked såsom små 
presseudgivere, især når de går ind på 
deres onlinesøgemaskiner og online 
sociale netværk, på den anden side, bør 
disse gatekeepere ikke have mulighed for 
at fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, der ville være urimelige eller 
føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for urimelige, 
hvis de fører til ubalance mellem de 
rettigheder og forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
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softwareapplikationsbutikken for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke 
fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke 
berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 
for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester].

til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af 
softwareapplikationsbutikker, de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Fastlæggelsen af retfærdige 
almindelige adgangsvilkår bør medføre en 
mulighed for at gøre indtægter, som 
genereres af digitale 
indholdsleverandører, som f.eks. 
presseudgivere, der har en dominerende 
markedsposition, mere gennemsigtig, 
navnlig hvad angår indtægt, der kommer 
fra annoncering, og en passende 
indtægtsandel til forfatterne af de værker, 
der indgår i pressepublikationer. Denne 
forpligtelse bør ikke fastlægge en ret til 
adgang, og den bør ikke berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 
for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester]. Den bør 
heller ikke berøre muligheden for 
erhvervsbrugere, som er i en 
minoritetsposition på et givent sektorielt 
marked såsom små presseudgivere, til at 
tilbyde vederlagsfri licenser med henblik 
på at sikre adgang til deres indhold, 
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synlighed i onlinesøgemaskiner og sociale 
onlinenetværkstjenester, og den bør ikke 
berøre slutbrugernes mulighed for at 
udføre gøre brug af hyperlinks i henhold 
til artikel 15, stk. 1, i direktiv (EU) 
2019/790.

Or. en

Ændringsforslag 146
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier, Pascal Arimont

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 147
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til forordning
Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) I løbet af gennemførelsesperioden 
på tre måneder bør de udpegede 
gatekeepere informere Kommissionen om, 
hvad de har til hensigt at gennemføre og 
på hvilken måde, med henblik på at sikre 
effektiv efterlevelse af deres forpligtelser. 
Sådanne oplysninger bør gøres 
tilgængelige for de berørte 
virksomhedstredjeparter under 
hensyntagen til beskyttelsen af de 
udpegede gatekeeperes 
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forretningshemmeligheder.

Or. en

Ændringsforslag 148
Andrzej Halicki, Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 149
Andrzej Halicki, Axel Voss, Adam Jarubas

Forslag til forordning
Betragtning 62
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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 nødvendigt, hvorvidt 
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.

Or. en

Ændringsforslag 150
Andrzej Halicki, Axel Voss

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) Kommissionen bør undersøge og 
vurdere, hvorvidt adfærdsrelaterede eller, 
hvis det er relevant, strukturelle 
foranstaltninger er berettigede for at sikre, 
at gatekeeperen ikke kan forpurre 
formålene med denne forordning ved 
systematisk ikke at opfylde en eller flere af 
forpligtelserne i denne forordning, som 
yderligere har styrket stillingen som 

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

tilfælde af systematisk manglende 
overholdelse have beføjelser til at pålægge 
afhjælpende foranstaltninger, hvad enten 
de er adfærdsrelaterede eller strukturelle, 
der er nødvendige for at sikre effektiv 
overholdelse af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 151
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) Kommissionen bør undersøge og 
vurdere, hvorvidt adfærdsrelaterede eller, 
hvis det er relevant, strukturelle 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 152
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til forordning
Betragtning 65 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65a) I hastetilfælde, hvor der kan opstå 
en risiko for alvorlig og umiddelbar skade 
for erhvervsbrugere eller slutbrugere af 
gatekeepere som følge af ny praksis, der 
kan undergrave centrale 
platformstjenesters frie markedsadgang 
eller være urimelig, er det også vigtigt at 
sikre, at Kommissionen kan gennemføre 
foreløbige forholdsregler og således 
midlertidigt pålægge den pågældende 
gatekeeper forpligtelser. Disse foreløbige 
forholdsregler skal være proportionelle og 
begrænset til, hvad der er nødvendigt og 
berettiget. De bør gælde, indtil der 
foreligger et resultat af 
markedsundersøgelsen og Kommissionen 
har truffet sin endelige afgørelse på 
baggrund heraf.

Or. en

Ændringsforslag 153
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(67) Hvis en gatekeeper, under en sag 
vedrørende manglende overholdelse eller 
en undersøgelse af systematisk manglende 
overholdelse, giver Kommissionen tilsagn, 
bør sidstnævnte kunne træffe en afgørelse 
om at gøre disse tilsagn bindende for den 
pågældende gatekeeper, hvis den finder, at 
tilsagnene sikrer effektiv overholdelse af 
forpligtelserne i denne forordning. 
Kommissionen bør, hvor det er relevant, 
kunne kræve, at overholdelsen af 
forpligtelserne bliver testet, herunder A/B-
testet, for at optimere deres virkning. 
Forpligtelserne bør evalueres, når de har 
være i kraft i en passende periode. Hvis 
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Kommissionens evaluering af 
forpligtelserne viser, at de ikke har ført til 
en effektiv overholdelse, skal 
Kommissionen være berettiget til at 
kræve, at de ændres eller ophæves.

Or. en

Ændringsforslag 154
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 155
Emmanuel Maurel

Forslag til forordning
Betragtning 72
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(72) Kommissionen bør kunne træffe de 
nødvendige foranstaltninger med hensyn til 
at føre tilsyn med den faktiske 
gennemførelse og overholdelse af 
forpligtelserne i denne forordning. Sådanne 
foranstaltninger bør omfatte 
Kommissionens mulighed for at udpege 
uafhængige eksterne eksperter såsom 
revisorer til at bistå Kommissionen i denne 
proces, herunder eventuelt fra uafhængige 
kompetente myndigheder, såsom data- og 
forbrugerbeskyttelsesmyndigheder. 
Kommissionen kan kræve, at 
gatekeeperne giver uafhængige eksperter 
løbende adgang til data og algoritmer for 
at sikre, at de forpligtelser, der er 
omhandlet i denne forordnings artikel 5 
og 6, respekteres.

Or. fr

Ændringsforslag 156
Emmanuel Maurel

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 

(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 
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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.

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. De parter, der er 
direkte omfattet af forpligtelserne i 
artikel 5 og 6, bør ses som havende en 
interesse, og de bør følgelig kunne høres. 
Når en procedure vedrører varer eller 
tjenester, der anvendes af slutbrugerne, 
bør forbrugersammenslutningerne ses 
som havende en tilstrækkelig interesse.

Or. fr

Ændringsforslag 157
Emmanuel Maurel

Forslag til forordning
Betragtning 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77) Det rådgivende udvalg, der er 
nedsat ved forordning (EU) nr. 182//2011, 
bør også afgive udtalelser om visse 
individuelle afgørelser, som 
Kommissionen har truffet i henhold til 
denne forordning. For at sikre åbne og 
rimelige markeder i den digitale sektor i 
hele Unionen, hvor der findes gatekeepere, 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten delegeres til Kommissionen til 
supplering af denne forordning. Der bør 
navnlig vedtages delegerede retsakter med 
hensyn til metoden til fastsættelse af de 
kvantitative tærskler for udpegelse af 
gatekeepere i henhold til denne forordning 
og med hensyn til ajourføringen af 
forpligtelserne i denne forordning, når 
Kommissionen på baggrund af en 

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

og med hensyn til ajourføringen af 
forpligtelserne i denne forordning, når 
Kommissionen på baggrund af en 
undersøgelse har konstateret, at der er 
behov for ajourføring af forpligtelserne til 
at gribe ind over for praksis, der begrænser 
den frie markedsadgang for centrale 
platformstjenester, eller som er urimelig. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
201636. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 158
Emmanuel Maurel

Forslag til forordning
Betragtning 78 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78a) Gatekeeperne fremhæver ofte 
resultaterne af sponsoreret 
forskningsarbejde eller forhold, der 
promoverer egne varer og tjenester, og 
begrænser visningen af organiske 
resultater.

Or. fr
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Ændringsforslag 159
Daniel Buda

Forslag til forordning
Betragtning 79 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 160
Patrick Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 79 - nr. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en


