
AD\1237179DA.docx PE691.253v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Transport- og Turismeudvalget

2020/0374(COD)

29.9.2021

UDTALELSE
fra Transport- og Turismeudvalget

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbne og 
retfærdige markeder i den digitale sektor (retsakt om digitale markeder)
(COM(2020)0842 – C9 – 2020/0374(COD))

Ordfører for udtalelse: Markus Ferber



PE691.253v03-00 2/48 AD\1237179DA.docx

DA

PA_Legam



AD\1237179DA.docx 3/48 PE691.253v03-00

DA

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Derfor bør erhvervsbrugere og 
slutbrugere af centrale platformstjenester, 
der leveres af gatekeepere, gives passende 
beskyttelse i hele Unionen mod 
gatekeeperes urimelige adfærd for at lette 
forretningsaktiviteter på tværs af grænserne 
i Unionen og derved gøre det indre marked 
mere velfungerende og afhjælpe en mulig 
ny fragmentering på de specifikke 
områder, der er omfattet af denne 
forordning. Selv om gatekeepere ofte 
anvender internationale eller i det mindste 
paneuropæiske forretningsmodeller og 
algoritmestrukturer, kan de indføre, og har 
i nogle tilfælde indført, forskellige 
forretningsbetingelser og praksis i 
forskellige medlemsstater, som 
sandsynligvis vil skabe skævheder i 
forhold til konkurrenceforholdene for 
brugerne af centrale platformstjenester 
udbudt af gatekeepere, til skade for 
integration i det indre marked.

(7) Derfor bør erhvervsbrugere og 
slutbrugere af centrale platformstjenester, 
der leveres af gatekeepere, gives passende 
beskyttelse i hele Unionen mod 
gatekeeperes urimelige adfærd for at lette 
forretningsaktiviteter på tværs af grænserne 
i Unionen og derved gøre det indre marked 
mere velfungerende og afhjælpe en mulig 
ny fragmentering på de specifikke 
områder, der er omfattet af denne 
forordning. Kommissionen bør i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning udstede retningslinjer 
med henblik på at fremme ansvarlig 
adfærd, gennemsigtighed og retssikkerhed 
og dermed øge brugernes tillid. Selv om 
gatekeepere ofte anvender internationale 
eller i det mindste paneuropæiske 
forretningsmodeller og algoritmestrukturer, 
kan de indføre, og har i nogle tilfælde 
indført, forskellige forretningsbetingelser 
og praksis i forskellige medlemsstater, som 
sandsynligvis vil skabe skævheder i 
forhold til konkurrenceforholdene for 
brugerne af centrale platformstjenester 
udbudt af gatekeepere, til skade for 
integration i det indre marked.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Svækkelse af den frie 
markedsadgang og urimelig praksis i den 
digitale sektor ses hyppigere og er mere 
udtalt inden for visse digitale tjenester end 
andre. Dette gælder navnlig for udbredte 
og almindeligt anvendte digitale tjenester, 
der hovedsagelig fungerer som direkte 
mellemled mellem erhvervsbrugere og 
slutbrugere, og hvor egenskaber såsom 
ekstreme stordriftsfordele, meget stærke 
netværksvirkninger, evnen til at forbinde 
mange erhvervsbrugere med mange 
slutbrugere takket være disse tjenesters 
flersidethed, fastlåsningsvirkninger, 
mangel på multihoming eller vertikal 
integration er nogle af de mest hyppige. 
Den digitale økonomi, navnlig platforme, 
kan have en væsentlig indvirkning på 
veletablerede, regulerede 
forretningsmodeller i mange strategiske 
sektorer såsom inden for transport- og 
turismesektoren og inden for hotel- og 
restaurationsbranchen. Der er derfor 
behov for at fremme lige 
konkurrencevilkår mellem gatekeepere og 
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erhvervsbrugere og slutbrugere. Det er 
således nødvendigt kun at fokusere på de 
digitale tjenester, der er mest udbredte 
blandt erhvervsbrugere og slutbrugere, og 
hvor der på baggrund af de nuværende 
omstændigheder er en mere udtalt og 
presserende bekymring for en svækkelse af 
den frie markedsadgang og urimelig 
praksis blandt gatekeepere ud fra et indre 
marked-perspektiv.

traditionelle selskaber, som opererer i 
transport- og turismesektoren samt inden 
for hotel- og restaurationsbranchen. Ofte 
er der kun én eller meget få store udbydere 
af disse digitale tjenester. Denne situation 
resulterer i forstyrrelser og restriktioner, 
navnlig for SMV'er i disse sektorer, hvor 
formidlere har en dominerende 
markedsposition. 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. I denne forbindelse er 
det vigtigt at være specielt opmærksom på 
de særlige forhold, der gør sig gældende 
for onlineplatformsmarkedet for transport 
og turisme. Både enkeltpersoner og 
virksomheder leverer tjenesteydelser på 
platformene for kollaborativ økonomi 
inden for transport- og turismesektoren 
samt inden for hotel- og 
restaurationsbranchen. Det er vigtigt at 
undgå at pålægge peer-to-peer-udbydere 
af tjenesteydelser uforholdsmæssigt store 
oplysningskrav og administrative byrder. 
Af hensyn til forbrugerne er det i 
overensstemmelse med direktiv 2019/2161 
nødvendigt at sikre gennemsigtighed på 
transport- og turismeplatforme, navnlig i 
relation til algoritmer, der påvirker 
tjenester, prisfastsættelse, reklame og 
digitale tillidsopbygningsmekanismer 
såsom vurderinger og bedømmelser.
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Ændringsforslag 4

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 
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 

(17) En meget betydelig omsætning i 
Unionen er et overbevisende tegn på, at 
udbyderen af en central platformstjeneste 
har en betydelig indvirkning på det indre 
marked eller på en betydelig sektor heraf. 
Dette gælder såvel, når en udbyder af en 
central platformstjeneste 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 eller på en betydelig 
sektor heraf, 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 
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 
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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.

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.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Et meget stort antal 
erhvervsbrugere, der er afhængige af en 
central platformstjeneste for at kunne nå ud 
til et stort antal aktive slutbrugere hver 
måned, giver udbyderen af en sådan 
tjeneste mulighed for at udnytte driften hos 
en betydelig del af erhvervsbrugerne til sin 
egen fordel og viser i princippet, at 
udbyderen fungerer som en vigtig gateway. 
De respektive relevante niveauer for disse 
antal bør fastsættes, så de repræsenterer en 
væsentlig procentdel af hele befolkningen i 
Unionen, når det handler om slutbrugere, 
og af hele populationen af virksomheder, 
der anvender platforme, når det handler om 
at fastsætte tærsklen for erhvervsbrugere.

(20) Et stort antal erhvervsbrugere, der 
er afhængige af en central 
platformstjeneste for at kunne nå ud til et 
stort antal aktive slutbrugere hver måned, 
giver udbyderen af en sådan tjeneste 
mulighed for at udnytte driften hos en 
betydelig del af erhvervsbrugerne til sin 
egen fordel og viser i princippet, at 
udbyderen fungerer som en vigtig gateway. 
De respektive relevante niveauer for disse 
antal bør fastsættes, så de repræsenterer en 
væsentlig procentdel af hele befolkningen i 
Unionen, når det handler om slutbrugere, 
og af hele populationen af virksomheder, 
der anvender platforme, når det handler om 
at fastsætte tærsklen for erhvervsbrugere.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Sådanne tærskler kan blive berørt af 
udviklingen på markedet og den tekniske 
udvikling. Kommissionen bør derfor 
tildeles beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der præciserer metoden til at 
afgøre, om de kvantitative tærskler er nået, 
og til regelmæssigt at tilpasse den efter 
markedet og den teknologiske udvikling, 
hvis det er nødvendigt. Dette er navnlig 
relevant i relation til tærsklen med hensyn 
til markedsværdi, der bør indekseres med 
passende mellemrum.

(22) Sådanne tærskler kan blive berørt af 
udviklingen på markedet og den tekniske 
udvikling samt innovationer på markedet. 
Kommissionen bør derfor tildeles 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der præciserer metoden til at 
afgøre, om de kvantitative tærskler er nået, 
og til regelmæssigt at tilpasse den efter 
markedet og den teknologiske udvikling, 
hvis det er nødvendigt. Dette er navnlig 
relevant i relation til tærsklen med hensyn 
til markedsværdi, der bør indekseres med 
passende mellemrum.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) En sådan vurdering kan kun 
foretages, hvis der er foretaget en 

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

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

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) En sådan tidlig indgriben bør være 
begrænset til kun at pålægge de 
forpligtelser, der er nødvendige og 
passende for at sikre, at de pågældende 
tjenester forbliver åbne, og give mulighed 
for at undgå risikoen for urimelige 
betingelser og urimelig praksis. 
Forpligtelser, der forhindrer den 
pågældende udbyder af centrale 
platformstjenester i at opnå en fast og varig 
stilling i sine aktiviteter, såsom dem der 
forhindrer urimelig udnyttelse, og dem som 
fremmer switching og multihoming, er 

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

mere direkte rettet mod dette formål. For at 
sikre proportionalitet bør Kommissionen 
endvidere kun anvende de forpligtelser fra 
denne undergruppe, som er nødvendige og 
proportionale for at nå målsætningerne i 
denne forordning, og bør regelmæssigt 
undersøge, hvorvidt disse forpligtelser bør 
fastholdes, afskaffes eller tilpasses.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Dette bør gøre det muligt for 
Kommissionen at gribe rettidigt og 
effektivt ind, under fuld overholdelse af 
proportionaliteten af de overvejede 
foranstaltninger. Det bør også gøre det 
muligt at forsikre faktiske eller potentielle 
markedsdeltagere om rimeligheden og 
åbenheden ved disse tjenester.

(28) Dette bør gøre det muligt for 
Kommissionen at gribe rettidigt og 
effektivt ind, under fuld overholdelse af 
proportionaliteten af de overvejede 
foranstaltninger. Det bør også gøre det 
muligt at forsikre faktiske eller potentielle 
markedsdeltagere om rimeligheden og 
åbenheden ved disse tjenester. 
Kommissionen bør i denne henseende 
træffe yderligere foranstaltninger ved at 
indføre en mere omfattende 
datadelingsramme for onlineplatforme, 
der beskæftiger sig med korttidslejemål, 
og ved at pålægge gatekeepere en pligt til 
på tilsvarende vis i fuld overensstemmelse 
med forordning (EU) 2016/679 at dele 
deres data med Eurostat og det nationale 
statistiske kontor i det land, hvor 
tjenesteudbyderen opererer, uden at dette 
medfører nogen form for 
uforholdsmæssigt store administrative og 
økonomiske byrder for SMV'er og 
familieforetagender.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(31) I betragtning af den afgørende 
rolle, som data spiller for konkurrencen, 
bør der indføres en særlig procedure for 
påtænkte fusioner som omhandlet i artikel 
3 i forordning (EF) nr. 139/2004, der 
involverer en anden udbyder af centrale 
platformstjenester eller af enhver anden 
tjeneste, der leveres via den digitale 
sektor. For at sikre at konkurrenceevnen 
på det indre marked ikke forvrides, at 
vurderingen af status på gatekeepere er 
effektiv samt for at gøre det muligt at 
tilpasse listen over centrale 
platformstjenester, som en gatekeeper 
indgiver, bør gatekeeperne derfor 
underrette Kommissionen om alle deres 
planlagte erhvervelser af andre udbydere af 
centrale platformstjenester eller andre 
tjenester, der udbydes i den digitale sektor. 
Sådanne planlagte fusioner bør derfor 
ikke blot meddeles Kommissionen, men 
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udtrykkeligt godkendes af denne. 
Meddelelse af sådanne fusioner bør 
derfor være omfattet af 
fusionskontrolproceduren i forordning 
(EF) nr. 139/2004. Sådanne oplysninger 
vil også tjene formålene i ovennævnte 
proces med hensyn til status på 
individuelle gatekeepere og give 
oplysninger, der er afgørende for at kunne 
overvåge bredere adgangstendenser i den 
digitale sektor, og kan derfor være en 
nyttig faktor, som skal tages i betragtning i 
forbindelse med de markedsundersøgelser, 
der er omhandlet i denne forordning.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(32) I betragtning af det dynamiske 
digitale miljø, der konstant ændrer sig, er 
det vigtigt, at denne forordning udformes 
på en sådan måde, at den er i stand til at 
reagere på den fremtidige udvikling, 
herunder i transportsektoren, hvor 
lukkede økosystemer af apps, der tilbyder 
en lang række tjenester – de såkaldte 
"superapps" – kan levere digitale 
gennemgående billetter på tværs af alle 
transportformer, og hvor fremtidige 
fremskridt inden for 
automatiseringsløsninger vil rejse 
spørgsmål om indsamling, lagring og 
anvendelse af data. For at sikre 
rimeligheden og konkurrencen på markedet 
for centrale platformstjenester, der udbydes 
af gatekeepere, er det nødvendigt at 
fastsætte en række harmoniserede 
forpligtelser på en klar og utvetydig måde 
med hensyn til disse tjenester. Der er 
behov for sådanne regler for at afhjælpe 
risikoen for skadelige konsekvenser af 
urimelig praksis fra gatekeepere, til gavn 
for erhvervsklimaet i de berørte tjenester, 
til gavn for brugerne og i sidste ende til 
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en af forpligtelserne i denne forordning. gavn for samfundet som helhed. Henset til 
at udviklingen går hurtigt på de digitale 
markeder, og at de er dynamiske, samt den 
betydelige økonomiske magt, som 
gatekeepere har, er det vigtigt, at disse 
forpligtelser bliver anvendt effektivt og 
ikke bliver omgået. Med henblik herpå bør 
de pågældende forpligtelser finde 
anvendelse på enhver praksis fra en 
gatekeepers side, uanset dens form og 
uanset om den er af kontraktlig, 
kommerciel eller teknisk eller anden 
karakter, herunder via produktdesign eller 
ved at forelægge slutbrugeren valg på en 
ikkeneutral måde eller på anden vis 
undergrave eller begrænse 
brugerautonomi, beslutningstagning eller 
valg som følge af den måde, hvorpå en 
brugergrænseflade eller en del heraf er 
struktureret, fungerer eller drives, for så 
vidt som en praksis svarer til den form for 
praksis, der er underkastet en af 
forpligtelserne i denne forordning.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

valgmulighederne i forhold til alternative 
onlineformidlingskanaler eller 
distributionskanaler for slutbrugerne. For 
at sikre at erhvervsbrugere af gatekeeperes 
onlineformidlingstjenester frit kan vælge 
blandt alternative onlinetjenester og -
kanaler og differentiere betingelserne, 
hvorpå de tilbyder deres produkter eller 
tjenester til deres slutbrugere, bør det ikke 
være tilladt for gatekeepere at begrænse 
erhvervsbrugere i at differentiere de 
kommercielle betingelser, herunder prisen. 
En sådan begrænsning bør finde 
anvendelse på enhver foranstaltning med 
tilsvarende effekt, som f.eks. højere 
provisionssatser eller sletning eller mindre 
fordelagtig rangering af 
erhvervsbrugernes udbud fra listen.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Tjenesterne og praksis i forhold til 
centrale platformstjenester og markeder, 
hvor disse griber ind, kan hurtigt ændre sig 
og i betydeligt omfang. For at sikre at 
denne forordning altid er ajourført og er en 

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

effektiv og holistisk reguleringsmæssig 
respons på problemerne i forbindelse med 
gatekeepere, er det vigtigt, at der foretages 
en revision af listerne over centrale 
platformstjenester og forpligtelserne i 
denne forordning. Dette er særlig vigtigt 
for at sikre, at adfærd, der kan begrænse 
den frie markedsadgang for centrale 
platformstjenester eller er urimelig, bliver 
konstateret. Markedsundersøgelser bør 
også sikre, at Kommissionen har et solidt 
dokumentationsgrundlag for at kunne 
vurdere, hvorvidt den bør stille forslag om 
at ændre denne forordning for at udvide 
eller angive nærmere detaljer i listen over 
centrale platformstjenester. De bør 
ligeledes sikre, at Kommissionen har et 
solidt dokumentationsgrundlag for at 
kunne vurdere, hvorvidt den bør stille 
forslag om at ændre forpligtelserne i denne 
forordning.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) I tilfælde af at gatekeepere udviser 
adfærd, der er urimelig, eller som 
begrænser den frie markedsadgang for de 
centrale platformstjenester, der allerede er 
udpeget i henhold til denne forordning, 
men uden at denne adfærd udtrykkeligt er 
omfattet af forpligtelserne, bør 
Kommissionen kunne ajourføre denne 
forordning gennem delegerede retsakter. 

(66) Senest tolv måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden og derefter hver 
tolvte måned bør Kommissionen evaluere 
effektiviteten af de i artikel 5 og 6 fastsatte 
forpligtelser. I tilfælde af at gatekeepere 
udviser adfærd, der er urimelig, eller som 
begrænser den frie markedsadgang for de 
centrale platformstjenester, der allerede er 
udpeget i henhold til denne forordning, 
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Sådanne ajourføringer i form af 
delegerede retsakter bør være omfattet af 
samme undersøgelsesnorm og derfor 
underkastes en markedsundersøgelse. 
Kommissionen bør også anvende en 
foruddefineret norm til at identificere sådan 
adfærd. Denne retsstandard bør sikre, at 
den type forpligtelser, som gatekeepere til 
enhver tid kan blive stillet over for i 
henhold til denne forordning, er 
tilstrækkelig forudsigelige.

men uden at denne adfærd udtrykkeligt er 
omfattet af forpligtelserne, bør 
Kommissionen fremsætte et forslag om 
ændring af denne forordning med henblik 
på at ajourføre de i artikel 5 og 6 fastsatte 
forpligtelser. Kommissionen bør også 
anvende en foruddefineret norm til at 
identificere sådan adfærd. Denne 
retsstandard bør sikre, at den type 
forpligtelser, som gatekeepere til enhver tid 
kan blive stillet over for i henhold til denne 
forordning, er tilstrækkelig forudsigelige.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 66 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66a) Med hensyn til forpligtelserne i 
artikel 5 og 6 vil Kommissionen 
regelmæssigt orientere Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg om 
evalueringerne af håndhævelsen af disse 
forpligtelser samt om det eventuelle behov 
for at ajourføre de relevante 
bestemmelser. Fører en evaluering til et 
lovgivningsforslag, bør Europa-
Parlamentet overveje at anvende sin 
hasteprocedure, som giver mulighed for 
hurtigere parlamentarisk undersøgelse af 
Kommissionens forslag, samtidig med at 
Parlamentets demokratiske beføjelser 
respekteres fuldt ud.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Kommissionen bør kunne anmode 
virksomheder eller 

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

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

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 75
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(76) For at sikre ensartede betingelser 
for gennemførelsen af artikel 3, 6, 12, 13, 
15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 og 30 bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182//201135.

(76) For at sikre ensartede betingelser 
for gennemførelsen af artikel 3, 6, 12, 13, 
15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 og 30 bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182//201135. Inden 
Kommissionen vedtager 
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gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
gatekeepere og centrale 
platformstjenester, herunder den 
tilhørende definition af aktive slutbrugere, 
bør den høre eksperter om de relevante 
platforme.

__________________ __________________
35 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 
16. februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

35 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 
16. februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(77) Det rådgivende udvalg, der er 
nedsat ved forordning (EU) nr. 182/2011, 
bør også afgive udtalelser om visse 
individuelle afgørelser, som 
Kommissionen har truffet i henhold til 
denne forordning. Ved sammensætningen 
af det rådgivende udvalg skal 
medlemsstaterne også overveje at medtage 
udtalelser fra interessenter såsom små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er), 
eksperter i forbrugerbeskyttelse og 
kompetente sammenslutninger. For at 
sikre åbne og rimelige markeder i den 
digitale sektor i hele Unionen, hvor der 
findes gatekeepere, bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten delegeres til 
Kommissionen til supplering af denne 
forordning. Der bør navnlig vedtages 
delegerede retsakter med hensyn til 
metoden til fastsættelse af de kvantitative 
tærskler for udpegelse af gatekeepere i 
henhold til denne forordning. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer, og at disse 
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gennemfører relevante høringer, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
201636. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
201636. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

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

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

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78) Kommissionen bør med 
regelmæssige mellemrum evaluere denne 
forordning og nøje overvåge dens 
virkninger på den frie markedsadgang og 
rimeligheden af forretningsforhold i 
onlineplatformøkonomien, navnlig med 
henblik på at fastslå, om der er behov for 
ændringer i lyset af relevant teknologisk 
eller kommerciel udvikling. Denne 
evaluering bør omfatte en løbende 
gennemgang af listen med centrale 
platformstjenester og forpligtelserne for 
gatekeepere samt håndhævelse af disse for 
at sikre, at digitale markeder i hele 
Unionen er åbne og retfærdige. For at få et 
bredt overblik over udviklingen i sektoren 
bør evalueringen tage hensyn til 
medlemsstaternes og de relevante 
interessenters erfaringer. Kommissionen 
kan også i denne henseende tage hensyn til 
udtalelser og rapporter, som den 

(78) Kommissionen bør med 
regelmæssige mellemrum evaluere denne 
forordning og nøje overvåge dens 
virkninger på den frie markedsadgang og 
rimeligheden af forretningsforhold i 
onlineplatformøkonomien, navnlig med 
henblik på at fastslå, om der er behov for 
ændringer i lyset af relevant teknologisk 
eller kommerciel udvikling. Denne 
evaluering bør omfatte en løbende 
gennemgang af listen med centrale 
platformstjenester og forpligtelserne for 
gatekeepere samt håndhævelse af disse for 
at sikre, at digitale markeder i hele 
Unionen er åbne og retfærdige. For at få et 
bredt overblik over udviklingen i sektoren 
bør evalueringen tage hensyn til 
medlemsstaternes og de relevante 
interessenters erfaringer. Kommissionen 
kan også i denne henseende tage hensyn til 
udtalelser og rapporter, som den 
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forelægges af Observationscenter for 
Onlineplatformøkonomien, der blev 
oprettet første gang ved Kommissionens 
afgørelse C(2018) 2393 af 26. april 2018. 
Efter evalueringen bør Kommissionen 
træffe passende foranstaltninger. 
Kommissionen bør opretholde et højt 
beskyttelsesniveau og respekt for de fælles 
EU-rettigheder og værdier, navnlig 
ligestilling og ikkeforskelsbehandling, som 
en målsætning ved vurdering og 
gennemgang af praksis og forpligtelserne i 
denne forordning.

forelægges af Observationscenter for 
Onlineplatformøkonomien, der blev 
oprettet første gang ved Kommissionens 
afgørelse C(2018)2393 af 26. april 2018, af 
Eurostat og af de nationale statistiske 
kontorer i de lande, hvor 
tjenesteudbyderne opererer. Efter 
evalueringen bør Kommissionen træffe 
passende foranstaltninger. Kommissionen 
bør opretholde et højt beskyttelsesniveau 
og respekt for de fælles EU-rettigheder og 
værdier, navnlig ligestilling og 
ikkeforskelsbehandling, som en 
målsætning ved vurdering og gennemgang 
af praksis og forpligtelserne i denne 
forordning.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) tjenester, der leveres i forbindelse 
med eller sammen med centrale 
platformstjenester, herunder 
betalingstjenester som defineret i artikel 4, 
nr. 3), og tekniske tjenester, der 
understøtter levering af betalingstjenester 
som defineret i artikel 3, litra j), i direktiv 
(EU) 2015/2366, opfyldelses-, 
identifikations- eller reklametjenester 
"identifikationstjeneste":

14) tjenester, der leveres i forbindelse 
med eller sammen med centrale 
platformstjenester, herunder 
betalingstjenester som defineret i artikel 4, 
nr. 3), og tekniske tjenester, der 
understøtter levering af betalingstjenester 
som defineret i artikel 3, litra j), i direktiv 
(EU) 2015/2366, opfyldelses- og 
pakkeleveringstjenester som defineret i 
artikel 2, stk. 2, i forordning 
(EU) 2018/644, godstransporttjenester 
samt identifikations- eller reklametjenester

Ændringsforslag 28

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-

a) kravet i stk. 1, litra a), hvis den 
virksomhed, den tilhører, har en årlig EØS-
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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

omsætning på mindst 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

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – afsnit 1

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 central platformstjeneste med 
mere end 20 millioner månedlige aktive 
slutbrugere, der er etableret eller 
beliggende i EU, og mere end 7 000 årlige, 
aktive erhvervsbrugere, der er etableret i 
EU, i det seneste regnskabsår.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
månedlige aktive slutbrugere til det 
gennemsnitlige antal månedlige aktive 
slutbrugere i det seneste regnskabsår

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 32

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, 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). Uden 
unødig forsinkelse og senest 60 dage efter 
modtagelsen af underretningen kan 
Kommissionen beslutte at gennemføre en 
markedsundersøgelse med henblik på at 
udpege gatekeepere i henhold til 
artikel 15.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 15 identificere 
enhver udbyder af centrale 
platformstjenester som gatekeeper, når 
denne opfylder hvert af kravene i stk. 1, 

Kommissionen identificerer i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
15 enhver udbyder af centrale 
platformstjenester som gatekeeper, når 
denne opfylder hvert af kravene i stk. 1, 
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men ikke har nået hver af tærsklerne i stk. 
2 eller har fremlagt tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter i 
overensstemmelse med stk. 4.

men ikke har nået hver af tærsklerne i stk. 
2 eller ikke har fremlagt tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter i 
overensstemmelse med stk. 4.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre strukturelle 
markedskarakteristika.

f) andre strukturelle 
markedskarakteristika såsom kontinuerligt 
stigende markedsandele for platformens 
centrale tjenester i en given digital sektor, 
som i løbet af en toårig periode vil føre til 
en dominerende markedsposition.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis udbyderen af en central 
platformstjeneste, der har nået de 
kvantitative tærskler i stk. 2, på en 
væsentlig måde undlader at efterkomme de 
undersøgelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen har pålagt, og den 
manglende overholdelse varer ved, efter at 
udbyderen er blevet opfordret til at 
overholde bestemmelserne inden for en 
rimelig frist og til at fremsætte 
bemærkninger, har Kommissionen ret til at 
udpege denne udbyder som gatekeeper.

Hvis udbyderen af en central 
platformstjeneste, der har nået de 
kvantitative tærskler i stk. 2, undlader at 
efterkomme de 
undersøgelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen har pålagt, og den 
manglende overholdelse varer ved, efter at 
udbyderen er blevet opfordret til at 
overholde bestemmelserne inden for en 
rimelig frist og til at fremsætte 
bemærkninger, har Kommissionen ret til at 
udpege denne udbyder som gatekeeper.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis udbyderen af en central 
platformstjeneste, der ikke har nået de 
kvantitative tærskler i stk. 2, på en 
væsentlig måde undlader at efterkomme de 
undersøgelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen har pålagt, og den 
manglende overholdelse varer ved, efter at 
udbyderen er blevet opfordret til at 
overholde bestemmelserne inden for en 
rimelig frist og fremsætte bemærkninger, 
har Kommissionen ret til at udpege denne 
udbyder som gatekeeper på grundlag af de 
foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis udbyderen af en central 
platformstjeneste, der ikke har nået de 
kvantitative tærskler i stk. 2, undlader at 
efterkomme de 
undersøgelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen har pålagt, og den 
manglende overholdelse varer ved, efter at 
udbyderen er blevet opfordret til at 
overholde bestemmelserne inden for en 
rimelig frist og fremsætte bemærkninger, 
har Kommissionen ret til at udpege denne 
udbyder som gatekeeper på grundlag af de 
foreliggende faktiske oplysninger.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. For hver gatekeeper, der 
identificeres i henhold til stk. 4 eller 6, 
identificerer Kommissionen uden unødig 
forsinkelse og senest inden for 60 dage 
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).

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Kommissionen indleder uden 
unødig forsinkelse og senest inden for 
seks måneder procedurer i henhold til 
artikel 18 i de tilfælde, hvor en gatekeeper 
ikke overholder den i stk. 8 fastsatte 
forpligtelse.

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 41

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 

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

accessorisk tjeneste, som opereres af 
gatekeeperen eller af enhver anden 
tredjepart, der tilhører samme 
virksomhed, i forbindelse med tjenester, 
der udbydes af erhvervsbrugere, som 
anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) afholde sig fra behandle 
rangordning og fra at vise tjenester – 
centrale platformstjenester og 
accessoriske tjenester – samt produkter, 
der tilbydes af gatekeeperen selv eller af 
en tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, på en mere gunstig måde end 
tilsvarende tjenester eller produkter fra 
tredjeparter, og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning og visning

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) sikre, at erhvervsbrugere har 
mulighed for nemt at fravælge nye, 
ændrede eller ajourførte vilkår og 
betingelser, som udbyderen af den 
centrale platformstjeneste har anmodet 
om

Ændringsforslag 44

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

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

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

Ændringsforslag 45

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) udgår

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

styresystem, herunder med hensyn til 
slutbrugernes valg af internetudbyder

Ændringsforslag 47

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 
brugervenlige, interoperable, effektive og 
kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet og 
mulighed for at anvende aggregerede og 
ikke-aggregerede data, som leveres eller 
genereres i forbindelse med anvendelsen af 
de relevante centrale platformstjenester af 
de erhvervsbrugere og slutbrugere, der 
beskæftiger sig med de produkter eller 
tjenester, som leveres af disse 
erhvervsbrugere 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

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 2 i denne artikel berører ikke 
Kommissionens beføjelser i henhold til 
artikel 25, 26 og 27.

3. Stk. 2 i denne artikel berører ikke 
Kommissionens beføjelser i henhold til 
artikel 25, 26 og 27. Hvis Kommissionen 
efter at have truffet en afgørelse i henhold 
til stk. 2 i nærværende artikel vurderer, at 
gatekeeperen ikke overholder artikel 25, 
og der træffes afgørelse i henhold til 
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artikel 26, vil perioden med manglende 
overholdelse anses for at være påbegyndt 
på tidspunktet for den i artikel 3, stk. 8, 
fastsatte gennemførelsesfrist.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En gatekeeper kan anmode om 
indledning af procedurer i henhold til 
artikel 18, således at Kommissionen kan 
afgøre, om de foranstaltninger, som 
gatekeeperen har til hensigt at gennemføre 
eller har gennemført i henhold til artikel 6, 
er effektive med hensyn til at nå målet for 
den relevante forpligtelse under de 
specifikke omstændigheder. En gatekeeper 
kan sammen med sin anmodning afgive en 
begrundet erklæring med en detaljeret 
forklaring af, hvorfor de foranstaltninger, 
som den har til hensigt at gennemføre eller 
har gennemført, under de specifikke 
omstændigheder er effektive med hensyn 
til at nå målet med den relevante 
forpligtelse.

7. En gatekeeper kan inden den i 
artikel 3, stk. 8, fastsatte frist anmode om 
indledning af procedurer i henhold til 
artikel 18, således at Kommissionen kan 
afgøre, om de foranstaltninger, som 
gatekeeperen har til hensigt at gennemføre 
eller har gennemført i henhold til artikel 6, 
er effektive med hensyn til at nå målet for 
den relevante forpligtelse under de 
specifikke omstændigheder. En gatekeeper 
kan sammen med sin anmodning afgive en 
begrundet erklæring med en detaljeret 
forklaring af, hvorfor de foranstaltninger, 
som den har til hensigt at gennemføre eller 
har gennemført, under de specifikke 
omstændigheder er effektive med hensyn 
til at nå målet med den relevante 
forpligtelse. Kommissionen vedtager en 
sådan afgørelse inden for seks måneder 
efter at have indledt de i artikel 18 
omhandlede procedurer. Hvis 
Kommissionen i sin afgørelse 
konkluderer, at gatekeeperen ikke 
overholder artikel 25, og der træffes 
afgørelse i henhold til artikel 26, vil 
perioden for manglende overholdelse 
anses for at være påbegyndt på 
tidspunktet for den i artikel 3, stk. 8, 
fastsatte gennemførelsesfrist.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen sikrer, at der ikke 
skabes hindringer for SMV'ers adgang til 
det digitale marked.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan efter begrundet 
anmodning fra gatekeeperen undtagelsesvis 
helt eller delvist suspendere en specifik 
forpligtelse, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
for en central platformstjeneste ved en 
afgørelse vedtaget efter 
rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, 
hvis gatekeeperen påviser, at overholdelsen 
af denne specifikke forpligtelse på grund af 
ekstraordinære omstændigheder, som 
ligger uden for gatekeepernes kontrol, vil 
bringe den økonomiske levedygtighed af 
gatekeeperens virksomhed i Unionen i fare, 
og kun i det omfang, det er nødvendigt for 
at imødegå en sådan trussel. 
Kommissionen sigter mod at vedtage 
afgørelsen om suspension hurtigst muligt 
og senest 3 måneder efter modtagelsen af 
en fuldstændig, begrundet anmodning.

1. Kommissionen kan efter begrundet 
anmodning fra gatekeeperen undtagelsesvis 
helt eller delvist suspendere en specifik 
forpligtelse, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
for en central platformstjeneste ved en 
afgørelse vedtaget efter 
rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, 
hvis gatekeeperen påviser, at overholdelsen 
af denne specifikke forpligtelse på grund af 
ekstraordinære omstændigheder, som 
ligger uden for gatekeepernes kontrol, vil 
bringe den økonomiske levedygtighed af 
gatekeeperens virksomhed i Unionen i fare, 
og kun i det omfang, det er nødvendigt for 
at imødegå en sådan trussel. 
Kommissionen sigter mod at vedtage 
afgørelsen om suspension hurtigst muligt 
og senest 3 måneder efter modtagelsen af 
en fuldstændig, begrundet anmodning. 
Afgørelsen om suspension ledsages af en 
begrundelse for årsagerne til 
suspensionen.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan efter begrundet 
anmodning fra en gatekeeper eller på eget 

1. Kommissionen kan efter begrundet 
anmodning fra en gatekeeper eller på eget 
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initiativ ved en afgørelse vedtaget efter 
rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, 
helt eller delvis fritage gatekeeperen fra en 
specifik forpligtelse, jf. artikel 5 og 6, i 
forbindelse med en individuel central 
platformstjeneste, der er identificeret i 
henhold til artikel 3, stk. 7, hvis en sådan 
fritagelse er berettiget af de grunde, der er 
anført i nærværende artikels stk. 2. 
Kommissionen vedtager afgørelsen om 
fritagelse senest 3 måneder efter 
modtagelsen af en fuldstændig, begrundet 
anmodning.

initiativ ved en afgørelse vedtaget efter 
rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, 
helt eller delvis fritage gatekeeperen fra en 
specifik forpligtelse, jf. artikel 5 og 6, i 
forbindelse med en individuel central 
platformstjeneste, der er identificeret i 
henhold til artikel 3, stk. 7, hvis en sådan 
fritagelse er berettiget af de grunde, der er 
anført i nærværende artikels stk. 2. 
Kommissionen vedtager afgørelsen om 
fritagelse senest 3 måneder efter 
modtagelsen af en fuldstændig, begrundet 
anmodning. Afgørelsen om fritagelse 
ledsages af en begrundelse for årsagerne 
til fritagelsen.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Ajourføringsforpligtelser for gatekeepere

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 34 med 
henblik på at ajourføre de forpligtelser, 
der er fastsat i artikel 5 og 6, hvis den på 
grundlag af en markedsundersøgelse i 
henhold til artikel 17 har konstateret, at 
der er behov for nye forpligtelser 
vedrørende praksis, som begrænser 
centrale platformstjenesters konkurrence 
på markedet eller er urimelige på samme 
måde som den praksis, der er omfattet af 
forpligtelserne i artikel 5 og 6.
2. En praksis som omhandlet i stk. 1 
anses for at være urimelig eller begrænse 
centrale platformstjenesters frie 
markedsadgang, hvis:
a) der er en ubalance mellem 
erhvervsbrugeres rettigheder og 
forpligtelser, og gatekeeperen opnår en 
fordel fra erhvervsbrugere, der ikke står i 
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forhold til den tjeneste, som gatekeeperen 
leverer til erhvervsbrugere eller
b) den frie markedsadgang svækkes 
som følge af en sådan praksis fra 
gatekeeperes side.

Ændringsforslag 54

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 gatekeeperen eller nogen 
del den virksomhed, som gatekeeperen 
tilhører, uanset om denne adfærd er af 
kontraktmæssig, kommerciel, teknisk eller 
anden art. Slutbrugerens rettigheder eller 
valg i henhold til artikel 5 og 6 skal 
forelægges denne på en naturlig måde og 
må ikke undergraves via produktdesign 
eller ved at begrænse brugerautonomi, 
beslutningstagning eller valg som følge af 
den måde, hvorpå en brugergrænseflade 
eller en del heraf er struktureret, fungerer 
eller drives.

Ændringsforslag 55

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 

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 
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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.

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. Gatekeeperen må ikke 
gøre erhvervsbrugerens indhentning af 
dette samtykke mere byrdefuld end for sine 
egne tjenester.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. En gatekeeper må ikke forringe 
betingelserne for eller kvaliteten af nogen 
af de centrale platformstjenester, der 
leveres til erhvervsbrugere eller 
slutbrugere, som benytter sig af de 
rettigheder eller valg, der er fastsat i artikel 
5 og 6, eller gøre udøvelsen af disse 
rettigheder eller valgmuligheder urimeligt 
vanskelig. Slutbrugerens rettigheder eller 
valg i henhold til artikel 5 og 6 skal 
forelægges denne på en naturlig måde og 
må ikke undergraves via produktdesign 
eller ved at begrænse brugerautonomi, 
beslutningstagning eller valg som følge af 
den måde, hvorpå en brugergrænseflade 
eller en del heraf er struktureret, fungerer 
eller drives.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 12 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelse til at informere om fusioner Forudgående anmeldelse af fusioner

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En gatekeeper underretter Kommissionen 
om enhver påtænkt fusion som omhandlet i 
artikel 3 i forordning (EF) nr. 139/2004, 
der involverer en anden udbyder af centrale 
platformstjenester eller andre tjenester, 
som leveres i den digitale sektor, uanset 
om den er anmeldt til en EU-
konkurrencemyndighed i henhold til 
forordning (EF) nr. 139/2004 eller til en 
kompetent national konkurrencemyndighed 
i henhold til nationale fusionsregler.

En gatekeeper anmelder enhver påtænkt 
fusion til Kommissionen som omhandlet i 
artikel 3 i forordning (EF) nr. 139/2004, 
der involverer en anden udbyder af centrale 
platformstjenester eller andre tjenester, 
som leveres i den digitale sektor, uanset 
om den er anmeldt til en EU-
konkurrencemyndighed i henhold til 
forordning (EF) nr. 139/2004 eller til en 
kompetent national konkurrencemyndighed 
i henhold til nationale fusionsregler.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En gatekeeper anmelder en sådan fusion til 
Kommissionen, før den gennemføres, og så 
snart fusionsaftalen er indgået, 
overtagelsestilbuddet offentliggjort eller en 
kontrollerende andel erhvervet.

En gatekeeper anmelder en sådan fusion til 
Kommissionen, før den gennemføres, og så 
snart fusionsaftalen er indgået, 
overtagelsestilbuddet offentliggjort eller en 
kontrollerende andel erhvervet i 
overensstemmelse med proceduren i 
forordning (EF) nr. 139/2004.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) formålet med undersøgelsen. c) formålet med undersøgelsen og det 
specifikke mål, der søges opnået.

Ændringsforslag 61

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.

Ændringsforslag 62

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 er umiddelbart 
urimelige, og som ikke effektivt er omfattet 
af denne forordning. Den udarbejder en 
offentlig rapport senest 24 måneder efter 
indledningen af markedsundersøgelsen.
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Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ledsages af et forslag om ændring 
af denne forordning med henblik på at 
medtage yderligere tjenester i den digitale 
sektor på listen over centrale 
platformstjenester i artikel 2, nr. 2)

a) ledsages af et forslag om ændring 
af denne forordning med henblik på at 
medtage yderligere tjenester i den digitale 
sektor på listen over centrale 
platformstjenester i artikel 2, nr. 2), eller 
om ajourføring af de i artikel 5 og 6 
fastsatte forpligtelser

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ledsages af en delegeret retsakt om 
ændring af artikel 5 eller 6, jf. artikel 10.

udgår

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at overvåge 
den effektive gennemførelse og 
overholdelse af forpligtelserne i artikel 5 
og 6 og de afgørelser, der træffes i henhold 
til artikel 7, 16, 22 og 23.

1. Kommissionen træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at overvåge 
den effektive gennemførelse og 
overholdelse af forpligtelserne i artikel 5 
og 6 og de afgørelser, der træffes i henhold 
til artikel 7, 16, 22 og 23.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen opretter og 
vedligeholder et offentligt tilgængeligt og 
brugervenligt websted med oplysninger 
om
- antallet af afgørelser om manglende 
overholdelse vedtaget i henhold til 
artikel 25
- antallet af bøder, der er pålagt i henhold 
til artikel 26, og
- navnene på de virksomheder, der er 
genstand for afgørelserne om manglende 
overholdelse, og bøderne.
Kommissionen offentliggør ikke fortrolige 
forretningsoplysninger, som kan skade en 
virksomheds interesser.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 68

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 

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

ophøre med og afstå fra den manglende 
overholdelse inden for en passende frist og 
specificere de obligatoriske korrigerende 
foranstaltninger, som en gatekeeper, der 
ikke overholder kravene, skal gennemføre 
for at overholde forpligtelserne i artikel 5 
og 6. Gatekeeperen skal også fremlægge 
sin egen plan for, hvordan den agter at 
efterleve afgørelsen og de korrigerende 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I afgørelsen i henhold til artikel 25 
kan Kommissionen pålægge en gatekeeper 
bøder på op til 10 % af dennes samlede 
omsætning i det foregående regnskabsår, 
hvis den finder, at gatekeeperen forsætligt 
eller uagtsomt undlader at overholde:

1. I afgørelsen i henhold til artikel 25 
kan Kommissionen pålægge en gatekeeper 
bøder på op til 30 % af dennes samlede 
omsætning i det foregående regnskabsår, 
hvis den finder, at gatekeeperen forsætligt 
eller uagtsomt undlader at overholde:

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved en 
afgørelse pålægge virksomheder og 
virksomhedssammenslutninger bøder på op 
til 1 % af den samlede omsætning i det 
foregående regnskabsår, hvis de forsætligt 
eller uagtsomt:

2. Kommissionen kan ved en 
afgørelse pålægge virksomheder og 
virksomhedssammenslutninger bøder på op 
til 5 % af den samlede omsætning i det 
foregående regnskabsår, hvis de forsætligt 
eller uagtsomt:

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4 – afsnit 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den enkelte medlemsvirksomheds 
økonomiske ansvar i forbindelse med 
betaling af bødebeløbet kan ikke overstige 
10 % af dens samlede omsætning i det 
foregående regnskabsår.

Den enkelte medlemsvirksomheds 
økonomiske ansvar i forbindelse med 
betaling af bødebeløbet kan ikke overstige 
30 % af dens samlede omsætning i det 
foregående regnskabsår.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan ved en 
afgørelse pålægge virksomheder, herunder 
gatekeepere, når dette er relevant, daglige 
tvangsbøder på op til 5 % af den 
gennemsnitlige daglige omsætning i det 
foregående regnskabsår fra det i afgørelsen 
fastsatte tidspunkt for at tvinge dem til:

1. Kommissionen kan ved en 
afgørelse pålægge virksomheder, herunder 
gatekeepere, når dette er relevant, daglige 
tvangsbøder på op til 10 % af den 
gennemsnitlige daglige omsætning i det 
foregående regnskabsår fra det i afgørelsen 
fastsatte tidspunkt for at tvinge dem til:

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionens beføjelser i 
henhold til artikel 26 og 27 forældes efter 
tre år.

1. Kommissionens beføjelser i 
henhold til artikel 26 og 27 forældes efter 
fem år.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionens beføjelse til at 
tvangsfuldbyrde beslutninger, der er 
vedtaget i henhold til artikel 26 og 27, 

1. Kommissionens beføjelse til at 
tvangsfuldbyrde beslutninger, der er 
vedtaget i henhold til artikel 26 og 27, 
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forældes efter fem år. forældes efter syv år.

Ændringsforslag 75

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tilstræber endvidere at 
høre andre relevante interessenter, 
herunder forbrugerorganisationer og 
erhvervsbrugere.

Ændringsforslag 76

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 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. 
Resultaterne af en sådan gøres offentligt 
tilgængelige. Kommissionen offentliggør 
ikke fortrolige forretningsoplysninger, 
som kan skade en virksomheds interesser.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a
Ændring af direktiv (EU) 2020/1828
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1. I bilag I til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv (EU) 2020/18281a 
tilføjes følgende punkt:
"(67) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 20XX/XXXX af 
DD/MM/ÅÅÅÅ om åbne og retfærdige 
markeder i den digitale sektor i den 
digitale sektor."
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2020/1828 af 25. november 2020 om 
adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål 
til beskyttelse af forbrugernes kollektive 
interesser og om ophævelse af direktiv 
2009/22/EF. 

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 6, og artikel 9, 
stk. 1, tillægges Kommissionen for en 
periode på fem år fra den DD/MM/YYYY. 
Kommissionen udarbejder senest ni 
måneder inden udløbet af femårsperioden 
en rapport om delegationen af beføjelser. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende for perioder af samme varighed, 
medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver periode.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
den DD/MM/YYYY. Kommissionen 
udarbejder senest ni måneder inden udløbet 
af femårsperioden en rapport om 
delegationen af beføjelser. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for perioder 
af samme varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 
sådan forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 6, og artikel 9, 
stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser 

3. Den i artikel 3, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
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kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 3, stk. 6, og artikel 9, 
stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 3, stk. 5, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37a
Rapportering

Kommissionens årsberetning om 
konkurrencepolitikken skal indeholde et 
kapitel om gennemførelsen af denne 
forordning.
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Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den DD/MM/YYYY og 
derefter hvert tredje år foretager 
Kommissionen en evaluering af denne 
forordning og aflægger rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg.

1. Senest tre år og seks måneder efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden og derefter hvert tredje år 
foretager Kommissionen en evaluering af 
denne forordning og aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Evalueringerne skal fastslå, om der 
kan være behov for supplerende regler, 
herunder vedrørende listen over centrale 
platformstjenester i artikel 2, nr. 2), de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
og håndhævelsen heraf for at sikre, at 
digitale markeder i hele Unionen er åbne 
og retfærdige. Efter evalueringerne træffer 
Kommissionen de nødvendige 
foranstaltninger, hvilket kan omfatte 
forslag til retsakter.

2. Evalueringerne skal fastslå, om der 
kan være behov for supplerende regler, 
herunder vedrørende listen over centrale 
platformstjenester i artikel 2, nr. 2), de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
og håndhævelsen heraf for at sikre, at 
digitale markeder i hele Unionen er åbne 
og retfærdige. Med hensyn til de i artikel 5 
og 6 fastsatte forpligtelser udfører 
Kommissionen en evaluering senest 12 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden og herefter hver 12. måned. 
Efter disse evalueringer træffer 
Kommissionen de nødvendige 
foranstaltninger, hvilket kan omfatte 
forslag til retsakter.



AD\1237179DA.docx 47/48 PE691.253v03-00

DA

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

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

Referencer COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD)

Korresponderende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO
8.2.2021

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN
11.3.2021

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Markus Ferber
29.3.2021

Dato for vedtagelse 27.9.2021

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

46
2
1

Til stede ved den endelige afstemning – 
medlemmer

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, 
Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Karima Delli, 
Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe 
Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens 
Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie 
Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro 
de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, 
João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique 
Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara 
Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Ignazio Corrao, Josianne Cutajar, Tomasz Frankowski, Markus Pieper



PE691.253v03-00 48/48 AD\1237179DA.docx

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

46 +

ECR Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Philippe Olivier

NI Mario Furore

PPE Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Jens Gieseke, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Renew José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline 
Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, 
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

The Left Kateřina Konečná, Elena Kountoura

Verts/ALE Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

2 -

NI Dorien Rookmaker

The Left João Pimenta Lopes

1 0

ID Julie Lechanteux

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


