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KORT BEGRUNDELSE

Indledning

Ordføreren for udtalelse byder Kommissionens forslag til en forordning om åbne og 
retfærdige markeder i den digitale sektor (retsakt om digitale markeder) velkommen. 
Retsakten om digitale markeder er en central tilføjelse til de lovgivningsmæssige rammer, idet 
de giver myndigheden en værktøjskasse til at gribe ind over for urimelig og egennyttig 
forretningspraksis, som anvendes af de største virksomheder på det digitale område. 

Anvendelsesområdet, gatekeeperudpegelsesprocessen og forpligtelserne fastsat af 
Kommission er det første vigtige skridt hen imod at tage fat på dette problem. Dog mener 
ordføreren for udtalelsen, at disse bestemmelser ikke er ambitiøse nok til at afhjælpe 
problemerne med urimelige markedspraksisser og hæmning af innovation. 

Anvendelsesområdet

Kommissionen foreslår et sæt på otte centrale platformstjenester som mål for denne 
forordning. Listens udtømmende karakter begrænser forordningens fleksibilitet i håndteringen 
af nye og fremvoksende kategorier af centrale platformstjenester. Digitale markeder er i 
kraftig vækst, og de lovgivningsmæssige rammer bør afspejle dette aspekt af den digitale 
økonomi. Ordføreren foreslår derfor, at listen gøres ikkeudtømmende med henblik på at 
fremtidssikre retsakten om digitale markeder. 

Gatekeepere eksisterer ikke kun på markeder med en stor mængde slutbrugere og 
erhvervsbrugere, og gatekeepere er heller ikke kun de største virksomheder. Kommissionen 
bør derfor kunne medtage mindre virksomheder, som ikke lever op til de kvantitative kriterier 
for udpegelse som gatekeeper, men som ikke desto mindre fungerer som en 
gatekeeperposition på deres marked. Dette er for eksempel tilfældet med de såkaldte "digitale 
arbejdsplatforme".

Digitale arbejdsplatforme

Ordføreren foreslår, at digitale arbejdsplatforme, dvs. platforme, som forbinder brugere med 
henblik på tilvejebringelse af tjenester på stedet eller onlinetjenester, tilføjes til 
anvendelsesområdet for retsakten om digitale markeder. Platformene, som for eksempel er 
aktive inden for madudbringning, mobilitet eller husligt arbejde, har en stærk markedsposition 
og dikterer uacceptable arbejdsvilkår. De uafhængige ansatte arbejdstagere bærer 
omkostningerne af denne udnyttende forretningspraksis. For at afhjælpe problemet, bør 
gatekeeperarbejdsplatforme forpligtes til at give deres erhvervsbrugere gennemsigtighed, samt 
gøre det muligt for dem at kommunikere og organisere sig med henblik på at forhandle sig 
frem til bedre forretningsvilkår, såfremt det tillades af de relevante konkurrencemyndigheder 
og nationale lovgivning. 

Udpegelsesprocessen

Den nuværende udpegelsesproces indebærer en høj grad selvrapportering fra eventuelle 
gatekeepere. Ordføreren mener, at denne proces kan strømlines for at sikre, at alle potentielle 
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gatekeepere omfattes af lovgivningen, medmindre de kan bevise, at de under deres specifikke 
markedsforhold ikke er en gatekeeper i den betydning, der anvendes i denne forordning. Alle, 
som betegnes som en gatekeeper, bør skulle overholde forpligtelserne i denne forordning, 
uanset om de selvrapporterer eller ej. Ydermere ønsker ordføreren at understrege vigtigheden 
af Kommissionens mulighed for at udpege nye gatekeepere, uanset den kvantitative tærskel, 
som et vigtigt instrument til at sikre forordningens fleksibilitet i dens anvendelse i praksis.

Forpligtelserne

Mange af forpligtelserne i artikel 5 og 6 i Kommissionens forslag tager fat på de rigtige 
problemer. Dog lever bestemmelserne ofte ikke op til deres fulde potentiale. 

Ordføreren foreslår, at både erhvervsbrugere og slutbrugere medtages i hver bestemmelse, 
hvor det er relevant. Det er i overensstemmelse med retsakten om digitale markeder at give 
både slutbrugere og erhvervsbrugere mulighed for at drage fuld nytte af platformsøkonomien.  

Desuden nævnes målet om sikring af retfærdighed i betragtningerne. Dog indeholder de 
faktiske forpligtelser ikke et sådant retfærdighedsprincip. Ordføreren foreslår derfor, at dette 
væsentlige princip tilføjes til artikel 5.

Mere specifikt foreslår ordføreren, at det i artikel 5a fastsatte forbud mod kombinering af data 
ændres, således at samtykkemuligheden fjernes. Erfaringer med den generelle forordning om 
databeskyttelse viser, at de velmente samtykkemuligheder ofte misbruges af dominerende 
platforme, og at indhentning af informeret samtykke fra slutbrugeren er praktisk talt umuligt . 
Et direkte forbud mod kombinering af personoplysninger er derfor den eneste mulighed for at 
undgå potentielt misbrug af personoplysninger.

Endnu en vigtig tilføjelse er de skærpede gennemsigtighedskrav til reklametjenester for 
udgivere, annoncører og andre tredjeparter for at verificere effektiviteten og leveringen af 
centrale platformtjenesters reklametjenester.

Ydermere er gatekeeperes egenfavorisering en gængs praksis for at sikre brugen af deres egne 
tjenester frem for tredjepartssoftware. Ordføreren foreslår flere ændringer til afhjælpning af 
dette problem og skærper interoperabilitetsbestemmelsen i artikel 6f.

Andre bestemmelser

Ordføreren medtager en række ændringsforslag i andre bestemmelser. Navnlig i artikel 11 om 
antiomgåelse, foreslår han ændringer med henblik på at forbyde såkaldte "mørke mønstre", 
som anvendes til ubevidst påvirkning af en slutbrugers eller erhvervsbrugers valg. Ydermere 
opfordrer ordføreren til flere rettigheder for slutbrugere og erhvervsbrugere i forbindelse med 
markering af gatekeeperes manglende overholdelse samt anvendelse af en 
anmeldelsesprocedure med evalueringer via kommissionen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:
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Ændringsforslag 1

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, 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. Hvis gatekeepere er 
rettighedshavere som fastsat i artikel 7, 
stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 96/9/EF (41) bør de ikke udøve 
disse rettigheder på en sådan måde, der 
forhindrer videreanvendelse af data eller 
sætte grænser for videreanvendelsen, der 
er mere restriktive end dem, der er fastsat 
i nærværende forordning.

_____________ _____________
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).

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).

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.

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.

28 Europa-Parlamentets og Rådets 28Europa-Parlamentets og Rådets 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN#footnote41
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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, 
s. 1).

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, 
s. 1).

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).

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).

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).

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).

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).

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).

Or. en

Ændringsforslag 2

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 

(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 
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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 
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.

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 
således nødvendigt 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.

Or. en

Ændringsforslag 3

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 

(13) Navnlig onlineformidlingstjenester, 
onlinesøgemaskiner, operativsystemer, 
sociale netværkstjenester udbudt online, 
videodelingsplatformstjenester, 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, cloud 
computing-tjenester og onlinereklame, 
webbrowsere, virtuelle assistenter, 
streamingtjenester og digitale 
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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. 

arbejdsplatforme 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 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.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) For at undgå en besværlig og 
relativt lang gennemførelsesmekanisme 
og for at sikre effektivitet skal udbydere af 
centrale platformstjenester automatisk 
betegnes som gatekeepere, hvis de lever op 
til de i denne forordning fastsatte 
kvalitative og kvantitative krav til 
betegnelse som gatekeepere uden behov 
for en udpegelsesprocedure. I henhold til 
betragtning 15 kan Kommissionen 
dispensere fra kravet om gatekeeperstatus, 
såfremt gatekeeperen fremlægger 
tilstrækkeligt underbyggede argumenter 
til at påvise, at udbyderen under de 
omstændigheder, hvorunder den relevante 
centrale platformstjeneste opererer, og 
under hensyntagen til de tre 
gatekeeperkriterier, ikke opfylder kravene.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre effektiv anvendelse af 
denne forordning på udbydere af centrale 
platformstjenester, der med størst 
sandsynlighed vil opfylde disse objektive 
krav, og hvor urimelig adfærd, der svækker 
den frie markedsadgang, er mest hyppig og 
har størst indvirkning, bør Kommissionen 
direkte kunne udpege de udbydere af 
centrale platformstjenester som 
gatekeepere, som opfylder bestemte 

(16) For at sikre effektiv anvendelse af 
denne forordning på udbydere af centrale 
platformstjenester, der med størst 
sandsynlighed vil opfylde disse objektive 
krav, og hvor urimelig adfærd, der svækker 
den frie markedsadgang, er mest hyppig og 
har størst indvirkning, bør Kommissionen 
direkte kunne udpege de udbydere af 
centrale platformstjenester som 
gatekeepere, som opfylder bestemte 
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kvantitative tærskler. Disse virksomheder 
bør under alle omstændigheder 
underkastes en hurtig 
udpegelsesprocedure, der bør starte ved 
denne forordnings ikrafttræden.

kvantitative tærskler.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) En meget betydelig omsætning i 
Unionen og udbuddet af en central 
platformstjeneste i mindst tre 
medlemsstater er overbevisende tegn på, at 
udbyderen af en central platformstjeneste 
har en betydelig indvirkning på det indre 
marked. Dette gælder såvel, når en udbyder 
af en central platformstjeneste i mindst tre 
medlemsstater har en meget betydelig 
markedsandel eller tilsvarende rimelig 
markedsværdi. Derfor bør en udbyder af en 
central platformstjeneste formodes at have 
en betydelig indvirkning på det indre 
marked, når der udbydes en central 
platformstjeneste i mindst tre 
medlemsstater, og når udbyderens 
realiserede koncernomsætning i EØS 
svarer til eller overstiger en særlig høj 
tærskel, eller koncernens markedsandel 
svarer til eller overstiger en vis stor værdi i 
absolutte tal. For udbydere af centrale 
platformstjenester, der tilhører den gruppe 
virksomheder, som ikke er børsnoterede, 
bør der henvises til den tilsvarende 
rimelige markedsværdi over en vis stor 
værdi i absolutte tal. Kommissionen bør 
anvende sine beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter til at udarbejde en 
objektiv metode til beregning af denne 
værdi. En stor koncernomsætning realiseret 
i EØS sammenholdt med tærsklen for 
brugere af centrale platformstjenester i 

(17) En meget betydelig omsætning i 
Unionen og udbuddet af en central 
platformstjeneste i mindst to medlemsstater 
er overbevisende tegn på, at udbyderen af 
en central platformstjeneste har en 
betydelig indvirkning på det indre marked. 
Dette gælder såvel, når en udbyder af en 
central platformstjeneste i mindst to 
medlemsstater har en meget betydelig 
markedsandel eller tilsvarende rimelig 
markedsværdi. Derfor bør en udbyder af en 
central platformstjeneste formodes at have 
en betydelig indvirkning på det indre 
marked, når der udbydes en central 
platformstjeneste i mindst to 
medlemsstater, og når udbyderens 
realiserede koncernomsætning i EØS 
svarer til eller overstiger en særlig høj 
tærskel, eller koncernens markedsandel 
svarer til eller overstiger en vis stor værdi i 
absolutte tal. For udbydere af centrale 
platformstjenester, der tilhører den gruppe 
virksomheder, som ikke er børsnoterede, 
bør der henvises til den tilsvarende 
rimelige markedsværdi over en vis stor 
værdi i absolutte tal. Kommissionen bør 
anvende sine beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter til at udarbejde en 
objektiv metode til beregning af denne 
værdi. En stor koncernomsætning realiseret 
i EØS sammenholdt med tærsklen for 
brugere af centrale platformstjenester i 



PA\1233273DA.docx 11/52 PE693.727v01-00

DA

Unionen afspejler relativt gode evner til at 
tjene penge på disse brugere. En høj 
markedsværdi i forhold til den samme 
tærskel for antallet af brugere i Unionen 
afspejler et relativt stort potentiale for at 
tjene penge på disse brugere i den 
nærmeste fremtid. Dette potentiale for at 
tjene penge afspejler i princippet igen den 
gateway-stilling disse virksomheder har. 
Begge indikatorer afspejler i tillæg hertil 
deres økonomiske kapacitet, herunder 
deres mulighed for at udnytte deres adgang 
til finansielle markeder for at styrke deres 
stilling. Dette kan f.eks. ske, når denne 
bedre adgang bruges til at erhverve andre 
virksomheder, hvilket igen har vist sig at 
have potentielle negative konsekvenser for 
innovation. Markedsværdi kan også være 
udtryk for disse udbyderes forventede 
fremtidige stilling og indvirkning på det 
indre marked, uanset en potentielt relativt 
lav omsætning. Markedsværdien kan 
fastsættes ud fra et niveau, der afspejler 
den gennemsnitlige markedsværdi af de 
største børsnoterede virksomheder i 
Unionen i løbet af en passende periode.

Unionen afspejler relativt gode evner til at 
tjene penge på disse brugere. En høj 
markedsværdi i forhold til den samme 
tærskel for antallet af brugere i Unionen 
afspejler et relativt stort potentiale for at 
tjene penge på disse brugere i den 
nærmeste fremtid. Dette potentiale for at 
tjene penge afspejler i princippet igen den 
gateway-stilling disse virksomheder har. 
Begge indikatorer afspejler i tillæg hertil 
deres økonomiske kapacitet, herunder 
deres mulighed for at udnytte deres adgang 
til finansielle markeder for at styrke deres 
stilling. Dette kan f.eks. ske, når denne 
bedre adgang bruges til at erhverve andre 
virksomheder, hvilket igen har vist sig at 
have potentielle negative konsekvenser for 
innovation. Markedsværdi kan også være 
udtryk for disse udbyderes forventede 
fremtidige stilling og indvirkning på det 
indre marked, uanset en potentielt relativt 
lav omsætning. Markedsværdien kan 
fastsættes ud fra et niveau, der afspejler 
den gennemsnitlige markedsværdi af de 
største børsnoterede virksomheder i 
Unionen i løbet af en passende periode.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 8

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 underkastes 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 
truffet af Kommissionen.
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truffet af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
grundlæggende rettigheder.

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 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

(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, 
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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.

for derigennem at forhøje 
adgangsbarriererne. For at sikre at 
gatekeeperne ikke urimeligt svækker den 
frie markedsadgang for centrale 
platformstjenester, bør de forbydes at 
kombinere erhvervsbrugeres eller 
slutbrugeres personoplysninger, som 
genereres på en central platformstjeneste, 
med personoplysninger fra enhver anden 
tjeneste, der udbydes af gatekeeperen, 
eller med personoplysninger fra 
tredjepartstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 11

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 

(39) For at sikre et retfærdigt 
kommercielt miljø og beskytte den frie 
markedsadgang til den digitale sektor er 
det vigtigt at sikre erhvervsbrugernes og 
slutbrugeres ret til at give udtryk for 
bekymring med hensyn til uretfærdig 
adfærd fra gatekeeperes side over for de 
relevante administrative, retlige eller andre 
offentlige myndigheder. For eksempel 
ønsker erhvervsbrugerne eller 
slutbrugerne måske at klage over 
forskellige former for urimelig praksis, 
såsom diskriminerende adgangsbetingelser, 
uberettiget lukning af erhvervsbrugerkonti 
eller 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 
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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.

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 12

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(46) En gatekeeper kan anvende 
forskellige midler til at fremme sine egne 
tjenester eller produkter på sin centrale 
platformstjeneste til skade for de samme 
eller lignende tjenester, som slutbrugerne 
kan opnå gennem tredjeparter. Dette kan 
bl.a. være tilfældet, når bestemte 
softwareapplikationer eller tjenester er 
installeret på forhånd af en gatekeeper, 
eller hvor en tjeneste eller applikation 
leveres som standard uden en 
forespørgselsmeddelelse om at vælge 
mellem alternative tjenester. 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 eller hindre brugerens 
valgmuligheder gennem fastsættelse af 
standardtjenester og dermed fremme deres 
egne softwareapplikationer eller tjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 13

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 
onlinemarkedsplads. Under disse 
omstændigheder har gatekeeperen en 
dobbeltrolle som formidler for 
tredjepartsleverandører og som direkte 
udbyder af gatekeeperens produkter eller 

(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 
onlinemarkedsplads, eller produkter eller 
tjenester, der anføres i indstillingerne for 
centrale platformstjenester, eller 
resultater, der tilvejebringes af en virtuel 
assistent. Under disse omstændigheder har 
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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.

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 14

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 

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

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Tilsynsførende fremhæver, at de pågældende data sandsynligvis er 
personoplysninger eller let identificerbare. De bør derfor ikke deles.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

fusionskontrol, forordning (EU) 
2019/1150, forordning (EU) 2016/679, 
direktiv 2002/58 og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) ..../..39.

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

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

Or. en

Begrundelse

Ved at henvise til den generelle forordning om databeskyttelse og e-
databeskyttelsesdirektivet, bringer ændringsforslaget teksten i overensstemmelse med 
betragtning 11.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "central platformstjeneste": en af 
følgende: 

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

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.
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) webbrowsere

Or. en

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) digitale arbejdsplatforme

Or. en

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) virtuelle assistenter

Or. en

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

af centrale platformstjenester, uanset 
hvilke teknologiske midler der anvendes til 
en sådan præsentation, opstilling eller 
kommunikation

Or. en

Begrundelse

Rangordning anvendes af centrale platformstjenester, der rækker ud over sociale 
netværkstjenester og søgemaskiner (for eksempel virtuelle assistenter), og bestemmelsen bør 
derfor dække hele viften af relevante tjenester. Dette bringer også bestemmelsen i 
overensstemmelse med betragtning 49.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 24 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24a) "digital arbejdsmarkedsplatform": 
en central platformstjeneste, som gør det 
lettere for en eller flere erhvervsbrugere 
at komme i kontakt med slutbrugere med 
henblik på tilvejebringelse af tjenester på 
stedet eller onlinetjenester gennem en 
eller flere erhvervsbrugere

Or. en
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 25 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25a) "virtuel assistent": software, som 
reagerer på mundtlige eller skriftlige 
kommandoer og udfører opgaver såsom 
udførelse af søgeforespørgsler, tilgåelse af 
og interaktion med andre digitale tjenester 
på vegne af slutbrugeren

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 26 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26a) "webbrowsere": uafhængige eller 
integrerede softwareapplikationer til 
tilgåelse af og interaktion med indhold, 
der hostes på webservere eller internettet

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 27 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27a) "søgeresultater": alle 
informationer i alle formater, herunder 
tekst, grafik, tale eller anden output, som 
returneres af udbyderen af centrale 
platformstjenester som svar på og i 
forbindelse med en skriftlig eller mundtlig 
søgeforespørgsel, uanset om denne 
information er i form af et organisk 
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resultat, et betalt resultat, et direkte svar 
eller ethvert produkt, tjenester eller 
information, som tilbydes i forbindelse 
med eller vises sammen med eller er helt 
eller delvis integreret i de organiske 
resultater

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udpegelse af gatekeepere Kvalificering som gatekeepere

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den driver en central 
platformstjeneste, der fungerer som en 
vigtig portal for erhvervsbrugere med 

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

Or. en

Begrundelse

Målet med retsakten om digitale markeder er at "give både slutbrugere og erhvervsbrugere" 
mulighed for at drage nytte af platformsøkonomien. Dette bør være bedre repræsenteret ved, 
at også de negative virkninger af gatekeeperes handlinger på slutbrugerne anerkendes.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) kravet i stk. 1, litra b), når den 
leverer en eller flere centrale 
platformstjenester, som kombinerer mere 
end 45 mio. månedlige slutbrugere, der er 
etableret eller beliggende i EU, eller mere 
end 10 000 årlige erhvervsbrugere, der er 
etableret i EU, i det seneste regnskabsår.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, betragtes udbyderen som en gatekeeper 
og skal opfylde sine forpligtelser i 
henhold til denne forordning, medmindre 
gatekeeperen fremfører tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter til at påvise, at 
udbyderen under de omstændigheder, 
hvorunder den relevante centrale 
platformstjeneste fungerer, og under 
hensyntagen til de i stk. 6 anførte 
elementer, ikke opfylder kravene i artikel 
3, stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

Proceduren med "udpegelse" kan være lang og besværlig (og forsinket, hvis udbyderen af 
centrale platformstjenester ikke er villig til at udpege sig selv), og er derfor ikke tilstrækkelig 
effektiv. Ved at strømline udpegelsesproceduren samtidigt med, at den eventuelle gatekeeper 
gives mulighed for at anfægte udpegelsen, fremskyndes processen af dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Proceduren med "udpegelse" kan være lang og besværlig (og forsinket, hvis udbyderen af 
centrale platformstjenester ikke er villig til at udpege sig selv), og er derfor ikke tilstrækkelig 
effektiv. Ved at strømline udpegelsesproceduren samtidigt med, at den eventuelle gatekeeper 
gives mulighed for at anfægte udpegelsen, fremskyndes processen af dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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udbyderen under de omstændigheder, 
hvorunder den relevante centrale 
platformstjeneste fungerer, og under 
hensyntagen til de i stk. 6 anførte 
elementer ikke opfylder kravene i stk. 1.
Hvis gatekeeperen fremlægger sådanne 
tilstrækkeligt underbyggede argumenter 
til at påvise, at den ikke opfylder kravene i 
stk. 1, anvender Kommissionen stk. 6 til at 
vurdere, om kriterierne i stk. 1 er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. For hver gatekeeper, der 
identificeres i henhold til stk. 4 eller 6, 
identificerer Kommissionen den relevante 
virksomhed, som den tilhører, og angiver 
de relevante centrale platformstjenester, 
der leveres inden for samme virksomhed, 
og som hver især fungerer som en vigtig 
platform for erhvervsbrugere med henblik 
på at nå frem til slutbrugere, jf. stk. 1, litra 
b).

7. For hver gatekeeper, der 
identificeres i henhold til artikel 3a eller 
artikel 3, stk. 6, identificerer 
Kommissionen den relevante virksomhed, 
som den tilhører, og angiver de relevante 
centrale platformstjenester, der leveres 
inden for samme virksomhed, og som hver 
især fungerer som en vigtig platform for 
erhvervsbrugere eller for slutbrugere med 
henblik på at nå frem til slutbrugere eller 
erhvervsbrugere, jf. stk. 1, litra b).

Or. en

Begrundelse

Målet med retsakten om digitale markeder er at "give både slutbrugere og erhvervsbrugere" 
mulighed for at drage nytte af platformsøkonomien. Dette bør være bedre repræsenteret ved, 
at også de negative virkninger af gatekeeperes handlinger på slutbrugerne anerkendes.
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny) – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelse til Kommissionen

Or. en

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i 
artikel 3, stk. 2, underretter den 
Kommissionen herom senest tre måneder 
efter, at disse tærskler er nået, og giver 
Kommissionen de relevante oplysninger 
anført i artikel 3, stk. 2. Underretningen 
skal indeholde de relevante oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, for 
hver af udbyderens centrale 
platformstjenester, der når tærsklerne i 
artikel 3, stk. 2, litra b). Underretningen 
ajourføres, når som helst andre centrale 
platformstjenester individuelt når 
tærsklerne i artikel 3, stk. 2, litra b).
Hvis en relevant udbyder af centrale 
platformstjenester undlader at anmelde de 
krævede oplysninger i henhold til dette 
stykke, fritager det ikke gatekeeperen for 
at overholde sine forpligtelser i henhold 
til denne forordning

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indfører en strømlinet procedure for udpegelse af gatekeepere ved at 
flytte dele af eller stk. 3 og 4 fra artikel 3 til en ny artikel.
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Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen medtager uden 
unødig forsinkelse og senest 60 dage efter 
modtagelsen af de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede fuldstændige oplysninger 
udbyderen af centrale platformstjenester, 
der har nået alle tærsklerne i artikel 3, 
stk. 2, som gatekeeper, medmindre denne 
udbyder med sin underretning 
fremlægger tilstrækkeligt underbyggede 
argumenter til at påvise, at udbyderen 
under de omstændigheder, hvorunder den 
relevante centrale platformstjeneste 
fungerer, og under hensyntagen til de i 
artikel 3, stk. 6, anførte elementer ikke 
opfylder kravene i artikel 3, stk. 1.
Hvis gatekeeperen fremlægger sådanne 
tilstrækkeligt underbyggede argumenter 
til at påvise, at den ikke opfylder kravene i 
artikel 3, stk. 1, anvender Kommissionen 
artikel 3, stk. 6, til at vurdere, om 
kriterierne i artikel 3, stk. 1, er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen ajourfører løbende 
listen over gatekeepere og listen over de 
centrale platformstjenester, for hvilke de 
løbende skal opfylde forpligtelserne i 
artikel 5 og 6, og gør listerne offentligt 
tilgængelige.
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Or. en

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. En gatekeeper skal agere på 
retfærdig vis over for erhvervsbrugere og 
afholde sig fra at benytte 
fremgangsmåder, som forhindrer 
erhvervsbrugere i at konkurrere effektivt 
med deres centrale platformstjenester 
eller enhver anden tjeneste, der udbydes 
af gatekeeperen eller tredjeparter, som 
f.eks. prisfastsættelsesfordele, sletning af 
erhvervsbrugeres udbud fra listen eller 
forhøjede provisionssatser eller tiltag med 
tilsvarende effekt

Or. en

Begrundelse

For at afstemme forpligtelserne for gatekeepere med betragtning 32, 33 og 34, er det 
nødvendigt at indarbejde et generelt retfærdighedsprincip i artikel 5. Princippet skal sikre, at 
de centrale platformstjenester udviser retfærdig handlemåde, når de konkurrerer direkte med 
erhvervsbrugere gennem deres egne tjenester. 

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

personoplysninger  

Or. en

Begrundelse

Som den generelle forordning om databeskyttelse har vist, er simple samtykkeordninger ofte 
utilstrækkelige, når det gælder afhjælpning af brugeres tab af kontrol over 
personoplysninger. For at begrænse eventuelle negative følger for slutbruger, 
erhvervsbrugere og konkurrerende tjenester, er det nødvendigt at forhindre dem i at 
kombinere personoplysninger.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE693.727v01-00 32/52 PA\1233273DA.docx

DA

praksis hos gatekeepere

Or. en

Begrundelse

Målet med retsakten om digitale markeder er at "give både slutbrugere og erhvervsbrugere" 
mulighed for at drage nytte af platformsøkonomien. Dette bør være bedre repræsenteret ved, 
at også de negative virkninger af gatekeeperes handlinger på slutbrugerne anerkendes.

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige bestemmelse omhandlede det vigtige pakkesalg, men kun for 
identifikationstjenester. Den var derfor for snæver, idet pakkesalg er et problem på tværs af 
forskellige tjenester. Ændringsforslaget udvider derfor anvendelsesområdet.

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, eller 

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

tjenester som en betingelse for at få adgang 
til, tilmelde sig eller registrere sig i en af 
deres centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til nævnte artikel

Or. en

Begrundelse

Platforme kan udnytte deres markedsstyrke uretmæssigt til at få brugere til at tilmelde sig 
accessoriske tjenester, ikke kun andre platformstjenester. Dette omfatter for eksempel 
betalingstjenester. Det er derfor vigtigt at denne praksis forbydes helt.

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) give annoncører, udgivere og 
tredjepart med legitim interesse i 
repræsentation af disse grupper ved brug 
af reklametjenester de nødvendige 
oplysninger, når der anmodes herom, til 



PE693.727v01-00 34/52 PA\1233273DA.docx

DA

at kunne udføre deres egen uafhængige 
verifikation af leveringen af 
onlinereklametjenester og effektiviteten 
deraf.

Or. en

Begrundelse

The DMA includes advertising services as a core platform service. However, while Recital 42 
makes explicit the intention of the Commission to provide advertisers and publishers with 
access to information about the ads run through these advertising services, the obligations in 
Art. 5 stop short of mandating this transparency. This amendment brings the obligations in 
Art. 5 in line with Recital 42 and adds third parties with a legitimate interest to the list of 
potential beneficiaries of this information access, in order to reflect the growing need for 
critical and independent scrutiny of gatekeeper advertising practices.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Målet med retsakten om digitale markeder er at "give både slutbrugere og erhvervsbrugere" 
mulighed for at drage nytte af platformsøkonomien. Dette bør være bedre repræsenteret ved, 
at også de negative virkninger af gatekeeperes handlinger på slutbrugerne anerkendes.
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Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Bevisbyrden vedrørende en applikations væsentlighed skal udelukkende påhvile gatekeeperen, 
for at undgå at de omgår bestemmelsen ved at øge den tekniske integration af en tjeneste med 
deres centrale platformstjeneste. Yderligere lukker ændringsforslaget et smuthul, der kan 
opstå, hvis indstillinger udelades fra denne bestemmelse.

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

tredjepartssoftwareapplikation eller 
softwareapplikationsbutik skal 
gatekeeperen sørge for, at 
erhvervsbrugeren eller slutbrugeren får 
en klar forespørgselsmeddelelse om at 
vælge nye standardindstillinger. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare

Or. en

Begrundelse

Gatekeepere udøver betydelig markedsstyrke gennem valg af standardindstillinger og 
standardapplikationer. Forbedring af brugeres valgmuligheder gennem tilvejebringelse af 
klare alternativer kan tage fat på dette spørgsmål og forbedre markedsresultaterne.

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Egenfavorisering finder sted inden for en lang række centrale platformstjenestekategorier. 
Dette ændringsforslag udvider bestemmelsens anvendelsesområder til at omfatte det bredest 
mulige udvalg af tjenester.
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Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Interoperabilitet er afgørende for at sikre konkurrencedygtige digitale markeder. Kravene bør 
deres udvides til at omfatte ikke blot accessoriske tjenester, men også centrale 
platformstjenester, og omfatte interoperabilitet med andre udbydere af centrale 
platformstjenester. Dette ville også give brugere større kontrol over deres data, hvilket er 
årsagen til, at princippet støttes af Den Europæiske Tilsynsførende.

Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette bringer bestemmelsen i overensstemmelse med Den Europæiske Tilsynsførendes 
udtalelse.

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Tilsynsførende fremhæver, at de pågældende data sandsynligvis er 
personoplysninger eller let identificerbare. De bør derfor ikke deles.

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) give brugere af digitale 
arbejdsplatforme adgang til 
kommunikationskanaler uden opsyn, 
indblanding af eller adgang for 
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gatekeeperen med henblik på diskussion, 
koordinering og iværksættelse af 
handling blandt erhvervsbrugere mod 
diskriminerende og urimelig 
handelspraksis fra gatekeeperens side, 
uanset deres forpligtelser i henhold til 
national lovgivning eller EU-lovgivning

Or. en

Begrundelse

Arbejdsplatforme er en vigtig og voksende kategori af potentielle gatekeeperplatforme. Deres 
afgørende rolle på deres marked mellem erhvervsbrugere og slutbrugere sætter dem i en 
magtfuld position, som kan sætte dem i stand til at udnytte erhvervs- eller slutbrugere. Disse 
bestemmelser sigter efter at skabe gennemsigtighed for de pågældende tjenester og give 
erhvervsbrugere af disse platforme mulighed for at organisere sig og håndtere deres 
beklagelser kollektivt.

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) give erhvervsbrugere af digitale 
arbejdsplatforme og tredjeparter med 
legitim interesse i repræsentation af 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
information om den måde, hvorpå dens 
algoritmer, vurderinger og interaktioner, 
prisfastsættelse og gebyrer, ændringer i 
vilkår og algoritmer, sporing af erhvervs- 
eller slutbrugere samt 
deaktiveringsprocedurer fungerer på på 
en tydelig, fyldestgørende og 
lettilgængelig måde

Or. en

Begrundelse

Arbejdsplatforme er en vigtig og voksende kategori af potentielle gatekeeperplatforme. Deres 
afgørende rolle på deres marked mellem erhvervsbrugere og slutbrugere sætter dem i en 
magtfuld position, som kan sætte dem i stand til at udnytte erhvervs- eller slutbrugere. Disse 
bestemmelser sigter efter at skabe gennemsigtighed for de pågældende tjenester og give 



PA\1233273DA.docx 41/52 PE693.727v01-00

DA

erhvervsbrugere af disse platforme mulighed for at organisere sig og håndtere deres 
beklagelser kollektivt.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De foranstaltninger, der 
gennemføres af gatekeeperen for at sikre 
overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive 
med hensyn til at nå målet med den 
relevante forpligtelse. Gatekeeperen sikrer, 
at disse foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med 
lovgivningen om cybersikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed. 

1. De foranstaltninger, der 
gennemføres af gatekeeperen for at sikre 
fuld overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive 
med hensyn til at nå målet med den 
relevante forpligtelse. Gatekeeperen viser 
overholdelse af de i artikel 5 og 6 fastsatte 
forpligtelser og sikrer, at disse 
foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med 
lovgivningen om cybersikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed. 

Or. en

Begrundelse

Dette afspejler ordlyden i artikel 11 vedrørende "antiomgåelse".

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Målet med retsakten om digitale markeder er at "give både slutbrugere og erhvervsbrugere" 
mulighed for at drage nytte af platformsøkonomien. Dette bør være bedre repræsenteret ved, 
at også de negative virkninger af gatekeeperes handlinger på slutbrugerne anerkendes.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende vigtighed, at der bliver gjort noget ved den gængse praksis med mørke 
mønstre, der anvendes til lempeligt at puffe brugeres underbevidsthed i en bestemt retning, da 
det fratager brugerne deres autonomi og mulighed for at træffe selvstændige valg.
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende vigtighed, at der bliver gjort noget ved den gængse praksis med mørke 
mønstre, der anvendes til lempeligt at puffe brugeres underbevidsthed i en bestemt retning, da 
det fratager brugerne deres autonomi og mulighed for at træffe selvstændige valg.
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Erhvervs- og slutbrugere bør kunne udøve deres rettigheder på en effektiv måde.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De i artikel 7, stk. 1, i direktiv 
96/9/EF, fastsatte rettigheder for en 
fremstiller af en database må ikke udøves 
af en gatekeeper på en måde, som 
forhindrer videreanvendelsen af data eller 
sætter grænser for videreanvendelsen, der 
er mere restriktive end dem, der er fastsat 
i nærværende forordning.

Or. en

Begrundelse

En gatekeeper kan påberåbe sig databasefremstilleres sui generis-rettigheder som fastsat i 
artikel 7 i direktiv 96/9/EF for at omgå nogle af forpligtelserne i henhold til retsakten om 
digitale markeder. For at undgå dette, bør det fremgå tydeligt, at denne rettighed ikke skal 
udøves på en måde, som forhindrer videreanvendelse af data eller sætter grænser for 
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videreanvendelsen, der er mere restriktive end dem, der er fastsat i retsakten om digitale 
markeder.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Målet med retsakten om digitale markeder er at "give både slutbrugere og erhvervsbrugere" 
mulighed for at drage nytte af platformsøkonomien. Dette bør være bedre repræsenteret ved, 
at også de negative virkninger af gatekeeperes handlinger på slutbrugerne anerkendes.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest seks måneder efter sin udpegelse i 
henhold til artikel 3 forelægger en 
gatekeeper Kommissionen en uafhængigt 
revideret beskrivelse af eventuelle 
teknikker til profilering af forbrugere, som 
gatekeeperen anvender på eller på tværs af 
sine centrale platformstjenester, der er 

Senest seks måneder efter sin udpegelse i 
henhold til artikel 3 forelægger en 
gatekeeper Kommissionen en uafhængigt 
revideret og offentligt tilgængelig 
beskrivelse af eventuelle teknikker til 
profilering af erhvervsbrugere og 
slutbrugere og persontilpasningen af 
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identificeret i henhold til artikel 3. Denne 
beskrivelse ajourføres mindst en gang om 
året.

deres tjenester, som gatekeeperen 
anvender på eller på tværs af sine centrale 
platformstjenester, der er identificeret i 
henhold til artikel 3. Denne beskrivelse 
ajourføres mindst en gang om året.

Or. en

Begrundelse

For at muliggøre ordentlig offentlig kontrol med gatekeeperes profilerings- og 
persontilpasningspraksis, er det yderst vigtigt at gøre revisionen offentligt tilgængelig. 
Inddragelse af erhvervsbrugere og slutbrugere i anvendelsesområdet sikrer, at virkningen på 
begge sider afspejles på behørig vis.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen kan på eget initiativ 
eller som foreskrevet i artikel 33 
gennemføre en markedsundersøgelse med 
henblik på at undersøge, om en udbyder af 
centrale platformstjenester bør udpeges 
som gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 
6, eller med henblik på at identificere 
centrale platformstjenester for en 
gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 7. 
Den bestræber sig på at afslutte sin 
undersøgelse ved at vedtage en afgørelse 
efter rådgivningsproceduren i artikel 32, 
stk. 4, senest tolv måneder efter 
indledningen af markedsundersøgelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når Kommissionen i henhold til 
artikel 3, stk. 6, udpeger en udbyder af 
centrale platformstjenester, som endnu ikke 
har en stærk og varig position i sine 
aktiviteter, men det kan forventes, at den 
vil opnå en sådan position i nær fremtid, 
som gatekeeper, erklærer den, at kun 
forpligtelserne i artikel 5, litra b), og artikel 
6, stk. 1, litra e), f), h) og i), som angivet i 
udpegelsesafgørelsen finder anvendelse på 
den pågældende gatekeeper. 
Kommissionen erklærer kun de 
forpligtelser, der er hensigtsmæssige og 
nødvendige for at forhindre, at den 
pågældende gatekeeper ved hjælp af 
urimelige midler opnår en stærk og varig 
position i sine aktiviteter, gældende. 
Kommissionen tager udpegelsen op til 
fornyet overvejelse efter proceduren i 
artikel 4. 

4. Når Kommissionen i henhold til 
artikel 3, stk. 6, udpeger en udbyder af 
centrale platformstjenester, som endnu ikke 
har en stærk og varig position i sine 
aktiviteter, men det kan forventes, at den 
vil opnå en sådan position i nær fremtid, 
som gatekeeper, erklærer den, at kun 
forpligtelserne i artikel 5, litra b), og artikel 
6, finder anvendelse på den pågældende 
gatekeeper. Kommissionen erklærer kun de 
forpligtelser, der er hensigtsmæssige og 
nødvendige for at forhindre, at den 
pågældende gatekeeper ved hjælp af 
urimelige midler opnår en stærk og varig 
position i sine aktiviteter, gældende. 
Kommissionen tager udpegelsen op til 
fornyet overvejelse efter proceduren i 
artikel 4. 

Or. en

Begrundelse

På grund af centrale platformstjenesters anvendelsesområde og forskellige udfordringer, bør 
Kommissionen bemyndiges til at kunne undersøge samtlige forpligtelser, der pålægges 
udpegede gatekeepere.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis markedsundersøgelsen viser, 
at en gatekeeper systematisk har overtrådt 
forpligtelserne i artikel 5 og 6 og yderligere 
har styrket eller udvidet sin 

1. Hvis markedsundersøgelsen viser, 
at en gatekeeper systematisk har overtrådt 
forpligtelserne i artikel 5 og 6 og yderligere 
har styrket eller udvidet sin 
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gatekeeperposition i forhold til de 
karakteristika, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 1, kan Kommissionen ved afgørelse 
vedtaget efter rådgivningsproceduren i 
artikel 32, stk. 4, pålægge en sådan 
gatekeeper enhver adfærdsregulerende eller 
strukturel foranstaltning, der står i rimeligt 
forhold til den begåede overtrædelse og er 
nødvendig for at sikre overholdelse af 
denne forordning. Kommissionen afslutter 
sin undersøgelse med vedtagelsen af en 
afgørelse senest tolv måneder efter 
indledningen af markedsundersøgelsen. 

gatekeeperposition i forhold til de 
karakteristika, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 1, kan Kommissionen ved afgørelse 
vedtaget efter rådgivningsproceduren i 
artikel 32, stk. 4, pålægge en sådan 
gatekeeper enhver adfærdsregulerende eller 
strukturel foranstaltning, der står i rimeligt 
forhold til den begåede overtrædelse og er 
nødvendig for at sikre fuld overholdelse af 
denne forordning. Kommissionen afslutter 
sin undersøgelse med vedtagelsen af en 
afgørelse senest seks måneder efter 
indledningen af markedsundersøgelsen. 

Or. en

Begrundelse

Kommissionen indleder markedsundersøgelser efter kendskab til tre tilfælde af manglende 
overholdelse. Den bør derfor handle hurtigt, eller risikere at en gatekeepers eventuelt 
urimelige praksis gør alvorlig skade på konkurrencen og forbrugernes valgmuligheder.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Kommissionen indleder markedsundersøgelser efter kendskab til tre tilfælde af manglende 
overholdelse. Den bør derfor handle hurtigt, eller risikere at en gatekeepers eventuelt 
urimelige praksis gør alvorlig skade på konkurrencen og forbrugernes valgmuligheder.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I afgørelsen om manglende 
overholdelse vedtaget i henhold til stk. 1 
pålægger Kommissionen gatekeeperen at 
ophøre med og afstå fra den manglende 
overholdelse inden for en passende frist og 
redegøre for, hvordan den agter at 
efterleve afgørelsen.

3. I afgørelsen om manglende 
overholdelse vedtaget i henhold til stk. 1 
pålægger Kommissionen gatekeeperen at 
ophøre med og afstå fra den manglende 
overholdelse inden for en passende frist og 
pålægge adfærdsmæssige eller 
strukturelle afhjælpningsforanstaltninger, 
som er nødvendige og står i passende 
forhold til overtrædelsen.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen bør pålægge de passende afhjælpningsforanstaltninger efter behov. Erfaringer 
fra konkurrencelovgivningen har vist, at afhjælpningsforanstaltninger, der er valgt af 
gatekeepere, ofte er mangelfulde i forhold til at tage fat på hovedproblemet.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden Kommissionen vedtager en 
afgørelse i henhold til artikel 7, artikel 8, 
stk. 1, artikel 9, stk. 1, 15, 16, 22, 23, 25 og 
26 samt artikel 27, stk. 2, giver den den 
berørte gatekeeper eller virksomhed eller 
virksomhedssammenslutning lejlighed til at 
blive hørt om:

1. Inden Kommissionen vedtager en 
afgørelse i henhold til artikel 7, artikel 8, 
stk. 1, artikel 9, stk. 1, 15, 16, 22, 23, 25 og 
26 samt artikel 27, stk. 2, giver den den 
berørte gatekeeper eller virksomhed eller 
virksomhedssammenslutning og 
tredjeparter med en legitim interesse 
lejlighed til at blive hørt om:

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer bringer artikel 30 i overensstemmelse med ændringerne i artikel 33.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Disse ændringer bringer artikel 30 i overensstemmelse med ændringerne i artikel 33.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. enBegrundelse

Disse ændringer bringer artikel 30 i overensstemmelse med ændringerne i artikel 33.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når tre eller flere medlemsstater 
anmoder Kommissionen om at indlede en 
undersøgelse i henhold til artikel 15, fordi 
de mener, at der er rimelig grund til at 
formode, at en udbyder af centrale 
platformstjenester bør udpeges som 
gatekeeper, undersøger Kommissionen 
inden for fire måneder, om der er rimelige 
grunde til at indlede en sådan undersøgelse.

1. Når en eller flere medlemsstater 
anmoder Kommissionen om at indlede en 
undersøgelse i henhold til artikel 15, fordi 
de mener, at der er rimelig grund til at 
formode, at en udbyder af centrale 
platformstjenester bør udpeges som 
gatekeeper, eller at en gatekeeper 
misligholder sine forpligtelser i henhold 
til artikel 5 og 6, eller at de har 
oplysninger, hvoraf det fremgår, at der er 
rimelig grund til at tilføje nye tjenester og 
ny praksis. På det grundlag undersøger 
Kommissionen inden for fire måneder, om 
der er rimelige grunde til at indlede en 
sådan undersøgelse.
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Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tredjeparter med en legitim 
interesse i at repræsentere 
erhvervsbrugere eller slutbrugere kan 
indsende dokumentation til 
Kommissionen, som viser, at en udbyder 
af centrale platformstjenester bør udpeges 
som en gatekeeper, eller at en gatekeeper 
misligholder sine forpligtelser i henhold 
til artikel 5 og 6, eller andre oplysninger, 
hvoraf det fremgår, at der er rimelige 
grunde til at tilføje nye tjenester og 
praksis. På det grundlag undersøger 
Kommissionen inden for fire måneder, 
om der er rimelig grund til at indlede en 
sådan undersøgelse i henhold til artikel 
15, 16 og 17.

Or. en

Begrundelse

Relevante tredjeparter bør have ret til at indgive klager mod gatekeepere med henblik på at 
gøre Kommissionen opmærksom på potentielle overtrædelser af gatekeeperforpligtelser, som 
bør sætte Kommissionen i stand til at handle i henhold til artikel 15, 16 og 17.


