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Ændringsforslag 37
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 38
Ondřej Kovařík, Elsi Katainen
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Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Anerkender, at den digitale 
økonomi, navnlig platforme, kan have en 
væsentlig indvirkning på veletablerede, 
regulerede forretningsmodeller i mange 
strategiske sektorer såsom 
transportsektoren og hotel- og 
restaurationsbranchen. Understreger 
behovet for at fremme lige 
konkurrencevilkår mellem gatekeepere og 
traditionelle selskaber, som opererer i 
transport- og turismesektoren. 
Understreger endvidere behovet for 
gennemsigtighed på transport- og 
turismeplatforme af hensyn til forbrugere, 
navnlig i relation til algoritmer, der 
påvirker tjenester, prisfastsættelse, 
reklame og digitale 
tillidsopbygningsmekanismer såsom 
vurderinger og bedømmelser.

Or. en

Ændringsforslag 39
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Mener, at det i forbindelse med 
definitionen af gatekeepere og centrale 
platformstjenester er vigtigt at skelne 
mellem to typer af slutbrugere, nemlig den 
aktive og den passive slutbruger. 
Understreger, at en aktiv slutbruger i 
princippet deler sine personoplysninger 
med gatekeeperen eller platformen i form 
af en profil eller lagrer personoplysninger 
hos gatekeeperen på tilsvarende vis. 
Mener derfor, at det er vigtigt at skelne 
mellem denne type bruger og en 
slutbruger, som browser på en platform 
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eller side, men ikke deler nogen 
personoplysninger direkte med 
gatekeeperen eller platformen.

Or. en

Ændringsforslag 40
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Der er kommet et mindre antal 
store udbydere af centrale 
platformstjenester, som har betydelig 
økonomisk magt. De er typisk kendetegnet 
ved, at de kan forbinde mange 
erhvervsbrugere med mange slutbrugere 
via deres tjenester, hvilket igen giver 
mulighed for at udnytte særlige fordele, 
såsom adgang til store mængder data, fra ét 
aktivitetsområde til nye områder. Nogle af 
disse udbydere har kontrol over hele 
platformsøkosystemer i den digitale 
økonomi og er strukturelt utrolig 
vanskelige at udfordre eller konkurrere 
med for eksisterende eller nye 
markedsoperatører, uanset hvor innovative 
og effektive de måtte være. Den frie 
markedsadgang bliver især mindre på 
grund af tilstedeværelsen af meget høje 
adgangs- eller exitbarrierer, herunder høje 
investeringsomkostninger, som ikke kan, 
eller ikke så let kan, genvindes i tilfælde af 
exit, og fraværet af (eller begrænset adgang 
til) nogle vigtige input i den digitale 
økonomi, såsom data. Således øges 
sandsynligheden for, at de underliggende 
markeder ikke fungerer ordentligt — eller 
snart ikke længere vil fungere ordentligt.

(3) Der er kommet et mindre antal 
store udbydere af centrale 
platformstjenester, som har betydelig 
økonomisk magt. De er typisk kendetegnet 
ved, at de kan forbinde mange 
erhvervsbrugere med mange aktive 
brugere og slutbrugere via deres tjenester, 
hvilket igen giver mulighed for at udnytte 
særlige fordele, såsom adgang til store 
mængder data, fra ét aktivitetsområde til 
nye områder. Nogle af disse udbydere har 
kontrol over hele platformsøkosystemer i 
den digitale økonomi og er strukturelt 
utrolig vanskelige at udfordre eller 
konkurrere med for eksisterende eller nye 
markedsoperatører, uanset hvor innovative 
og effektive de måtte være. Den frie 
markedsadgang bliver især mindre på 
grund af tilstedeværelsen af meget høje 
adgangs- eller exitbarrierer, herunder høje 
investeringsomkostninger, som ikke kan, 
eller ikke så let kan, genvindes i tilfælde af 
exit, og fraværet af (eller begrænset adgang 
til) nogle vigtige input i den digitale 
økonomi, såsom data. Således øges 
sandsynligheden for, at de underliggende 
markeder ikke fungerer ordentligt — eller 
snart ikke længere vil fungere ordentligt.

Or. en

Ændringsforslag 41
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Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kombinationen af disse kendetegn 
ved gatekeepere kan i mange tilfælde 
forventes at føre til alvorlige situationer 
med ulige forhandlingspositioner og 
dermed urimelig praksis og betingelser for 
erhvervsbrugere samt slutbrugere af 
centrale platformstjenester, som leveres af 
gatekeepere, til skade for priserne, 
kvaliteten, valgmulighederne og 
innovation.

(4) Kombinationen af disse kendetegn 
ved gatekeepere kan i mange tilfælde 
forventes at føre til alvorlige situationer 
med ulige forhandlingspositioner og 
dermed urimelig praksis og betingelser for 
erhvervsbrugere samt aktive brugere og 
slutbrugere af centrale platformstjenester, 
som leveres af gatekeepere, til skade for 
priserne, kvaliteten, valgmulighederne og 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 42
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

lovgivningsmæssige løsninger og dermed 
fragmentering af det indre marked, hvilket 
har øget risikoen for stigende 
efterlevelsesomkostninger på grund af 
forskellige nationale lovkrav.

Or. en

Ændringsforslag 43
Ondřej Kovařík

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, aktive 
brugere 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. Opfordrer i denne 
henseende Kommissionen til at præcisere 
transport- og turismeplatformes ansvar 
med henblik på at fremme ansvarlig 
adfærd, gennemsigtighed og retssikkerhed 
og derved øge brugertilliden. Selv om 
gatekeepere ofte anvender internationale 
eller i det mindste paneuropæiske 
forretningsmodeller og algoritmestrukturer, 
kan de indføre, og har i nogle tilfælde 
indført, forskellige forretningsbetingelser 
og praksis i forskellige medlemsstater, som 
sandsynligvis vil skabe skævheder i 
forhold til konkurrenceforholdene for 
brugerne af centrale platformstjenester 
udbudt af gatekeepere, til skade for 
integration i det indre marked.

Or. en
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Ændringsforslag 44
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 45
Carles Puigdemont i Casamajó

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Meget store onlineplatforme har 
en tendens til også at forstyrre lokale 
detailmarkeder med en negativ 
eksternalitet i form af manglende 
diversificering på grund af lokale 
producenters manglende evne til at 
indføre deres produkter på de digitale 
markeder. Denne forordning bør derfor 
tage hensyn til principperne i jord til 
bord-strategien.

Or. en

Ændringsforslag 46
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz
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Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Svækkelse af den frie 
markedsadgang og urimelig praksis i den 
digitale sektor ses hyppigere og er mere 
udtalt inden for visse digitale tjenester end 
andre. Dette gælder navnlig for udbredte 
og almindeligt anvendte digitale tjenester, 
der hovedsagelig fungerer som direkte 
mellemled mellem erhvervsbrugere og 
slutbrugere, og hvor egenskaber såsom 
ekstreme stordriftsfordele, meget stærke 
netværksvirkninger, evnen til at forbinde 
mange erhvervsbrugere med mange 
slutbrugere takket være disse tjenesters 
flersidethed, fastlåsningsvirkninger, 
mangel på multihoming eller vertikal 
integration er nogle af de mest hyppige. 
Ofte er der kun én eller meget få store 
udbydere af disse digitale tjenester. Disse 
udbydere af centrale platformstjenester er 
hyppigst dukket op som gatekeepere for 
erhvervsbrugere og slutbrugere med 
vidtrækkende virkninger, og er blevet 
dygtige til nemt at fastsætte de 
kommercielle betingelser og vilkår på en 
ensidig og skadelig måde for deres 
erhvervsbrugere og slutbrugere. Det er 
således nødvendigt kun at fokusere på de 
digitale tjenester, der er mest udbredte 
blandt erhvervsbrugere og aktive brugere 
eller 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. Understreger i 
denne henseende vigtigheden af og de 
særlige omstændigheder, der præger 
onlineplatformsmarkedet for transport og 
turisme, og som med henblik herpå 
kræver en sektorspecifik tilgang og særlig 
opmærksomhed. Fremhæver vigtigheden 
af kollaborative økonomiske platforme i 
transport- og turismesektoren, hvor 
tjenester udbydes af både enkeltpersoner 
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og virksomheder, og understreger 
betydningen af at undgå at indføre 
uforholdsmæssige oplysningskrav og 
pålægge peer-to-peer-udbydere 
administrative byrder.

Or. en

Ændringsforslag 47
Carles Puigdemont i Casamajó

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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. Denne 
situation resulterer i forstyrrelser og 
restriktioner, navnlig for SMV'er i 
transport- og turismesektoren samt hotel- 
og restaurationsbranchen, 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 
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den frie markedsadgang og urimelig 
praksis blandt gatekeepere ud fra et indre 
marked-perspektiv.

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.

Or. en

Ændringsforslag 48
Carles Puigdemont i Casamajó

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Deling i hjemmet af digitale 
tjenester, transportapplikationer såsom 
bil-, cykel- eller løbehjulsdeling eller 
digitale leveringstjenester, der forstyrrer 
markedet, navnlig i byområder eller i 
tætbefolkede områder, medfører alvorlige 
negative eksternaliteter. Myndigheder bør 
med henblik på at finde de bedste 
løsninger på disse problemer underrette 
den i forordning [...] om et indre marked 
for digitale tjenester (retsakt om digitale 
tjenester) fastsatte Koordinator for 
Digitale Tjenester samt deres nationale 
eller regionale kompetente myndigheder 
og Det Europæiske Råd for Digitale 
Tjenester, der ligeledes er fastsat i 
retsakten om digitale tjenester, om de 
retlige foranstaltninger eller politikker, 
som de ønsker at gennemføre og 
håndhæve. Slutteligt kan lokale eller 
regionale myndigheder også via 
dataområdet for digitale tjenester dele 
deres oplysninger samt hente oplysninger 
fra deres ligestillede og andre 
interessenter ved hjælp af dette 
dataområde med det formål bedre at 
kunne løse de negative eksternaliteter, 
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som visse digitale tjenester medfører.

Or. en

Ændringsforslag 49
Kosma Złotowski

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 

(17) En meget betydelig omsætning i 
Unionen og udbuddet af en central 
platformstjeneste i mindst to medlemsstater 
er tilstrækkelige tegn på, at udbyderen af 
en central platformstjeneste har en 
betydelig indvirkning på det indre marked. 
Dette gælder såvel, når en udbyder af en 
central platformstjeneste i mindst to 
medlemsstater har en meget betydelig 
markedsandel eller tilsvarende rimelig 
markedsværdi. Derfor bør en udbyder af en 
central platformstjeneste formodes at have 
en betydelig indvirkning på det indre 
marked, når der udbydes en central 
platformstjeneste i mindst to 
medlemsstater, og når udbyderens 
realiserede koncernomsætning i EØS 
svarer til eller overstiger en særlig høj 
tærskel, eller koncernens markedsandel 
svarer til eller overstiger en vis stor værdi i 
absolutte tal. For udbydere af centrale 
platformstjenester, der tilhører den gruppe 
virksomheder, som ikke er børsnoterede, 
bør der henvises til den tilsvarende 
rimelige markedsværdi over en vis stor 
værdi i absolutte tal. Kommissionen bør i 
samarbejde med medlemsstaterne og efter 
at have hørt det rådgivende udvalg 
udarbejde en objektiv metode til beregning 
af denne værdi under hensyntagen til 
relevante kvantitative og kvalitative 
kriterier. 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 
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afspejler et relativt stort potentiale for at 
tjene penge på disse brugere i den 
nærmeste fremtid. Dette potentiale for at 
tjene penge afspejler i princippet igen den 
gateway-stilling disse virksomheder har. 
Begge indikatorer afspejler i tillæg hertil 
deres økonomiske kapacitet, herunder 
deres mulighed for at udnytte deres adgang 
til finansielle markeder for at styrke deres 
stilling. Dette kan f.eks. ske, når denne 
bedre adgang bruges til at erhverve andre 
virksomheder, hvilket igen har vist sig at 
have potentielle negative konsekvenser for 
innovation. Markedsværdi kan også være 
udtryk for disse udbyderes forventede 
fremtidige stilling og indvirkning på det 
indre marked, uanset en potentielt relativt 
lav omsætning. Markedsværdien kan 
fastsættes ud fra et niveau, der afspejler 
den gennemsnitlige markedsværdi af de 
største børsnoterede virksomheder i 
Unionen i løbet af en passende periode.

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

Or. pl

Ændringsforslag 50
Kosma Złotowski

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 

(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 
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Unionen, når det handler om slutbrugere, 
og af hele populationen af virksomheder, 
der anvender platforme, når det handler om 
at fastsætte tærsklen for erhvervsbrugere.

Unionen, når det handler om slutbrugere, 
og af hele populationen af virksomheder, 
der anvender platforme, når det handler om 
at fastsætte tærsklen for erhvervsbrugere.

Or. pl

Ændringsforslag 51
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Ændringsforslag 52
Kosma Złotowski

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, 

(22) Sådanne tærskler kan blive berørt af 
udviklingen på markedet og den tekniske 
udvikling. Kommissionen bør derfor 
tildeles beføjelser til i samarbejde med 
medlemsstaterne og efter at have hørt Det 
Rådgivende Udvalg for Digitale Markeder 
at træffe foranstaltninger, der præciserer 
metoden til at afgøre, om de kvantitative 
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hvis det er nødvendigt. Dette er navnlig 
relevant i relation til tærsklen med hensyn 
til markedsværdi, der bør indekseres med 
passende mellemrum.

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.

Or. pl

Ændringsforslag 53
Maria Grapini

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.

Or. ro

Ændringsforslag 54
Maria Grapini

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) En sådan vurdering kan kun 
foretages, hvis der er foretaget en 
markedsundersøgelse, samtidig med at der 
tages hensyn til de kvantitative tærskler. I 

(25) En sådan vurdering kan kun 
foretages, hvis der er foretaget en 
markedsundersøgelse, samtidig med at der 
tages hensyn til de kvantitative tærskler. I 
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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.

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, 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.

Or. ro

Ændringsforslag 55
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Betragtning 25
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) En sådan vurdering kan kun 
foretages, hvis der er foretaget en 
markedsundersøgelse, samtidig med at der 
tages hensyn til de kvantitative tærskler. I 
sin vurdering bør Kommissionen forfølge 
målet om at bevare og fremme niveauet for 
innovation, kvaliteten af digitale produkter 
og tjenester, i hvilken grad priserne er 
rimelige og konkurrencedygtige, og i 
hvilken grad kvaliteten, tilgængeligheden 
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.

Or. pl

Ændringsforslag 56
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Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(26) En særlig undergruppe af regler bør 
finde anvendelse på de udbydere af 
centrale platformstjenester, som forventes 
at have en fast og varig stilling på 
markedet i den nærmeste fremtid. De 
samme specifikke kendetegn ved centrale 
platformstjenester gør dem tilbøjelige til at 
tippe: 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 de største konkurrenter og 
negativt påvirker andre operatører.

Or. pl

Ændringsforslag 57
Kosma Złotowski

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 

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

urimelige betingelser og urimelig praksis. 
Forpligtelser, der forhindrer den 
pågældende udbyder af centrale 
platformstjenester i at opnå en fast og varig 
stilling i sine aktiviteter, såsom dem der 
forhindrer urimelig udnyttelse, og dem som 
fremmer switching og multihoming, er 
mere direkte rettet mod dette formål. For at 
sikre proportionalitet bør Kommissionen 
endvidere kun anvende de forpligtelser fra 
denne undergruppe, som er nødvendige og 
proportionale for at nå målsætningerne i 
denne forordning, og bør regelmæssigt 
undersøge, hvorvidt disse forpligtelser bør 
fastholdes, afskaffes eller tilpasses.

Or. pl

Ændringsforslag 58
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen

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. Opfordrer i 
denne henseende Kommissionen til efter 
at have hørt alle relevante interessenter at 
træffe yderligere foranstaltninger ved at 
iværksætte en mere omfattende ramme for 
datadeling på onlineplatforme, som 
specifikt omhandler korttidsudlejning, og 
til at pålægge platforme en pligt til på 
tilsvarende vis at dele deres data i fuld 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679, Eurostat og det nationale 
statistiske kontor i det land, hvor 
tjenesteudbyderen opererer.

Or. en
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Ændringsforslag 59
Maria Grapini

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, 
effektiviteten og åbenheden ved disse 
tjenester.

Or. ro

Ændringsforslag 60
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl
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Ændringsforslag 61
Carles Puigdemont i Casamajó

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) Data spiller en meget relevant rolle 
i digital konkurrence. For at sikre at 
konkurrenceevnen på det europæiske 
indre marked ikke forstyrres, 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 
derfor anmelde alle deres planlagte 
erhvervelser af andre udbydere af centrale 
platformstjenester eller andre tjenester, der 
udbydes i den digitale sektor, til 
Kommissionen. Kommissionen bør ikke 
kun underrettes på behørig vis om 
sådanne markedskoncentrationer, men 
bør også godkende disse. Oplysningerne 
om disse markedskoncentrationer bør i 
sidste ende være underlagt 
fusionskontrolproceduren. Slutteligt kan 
disse oplysninger 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.

Or. en

Ændringsforslag 62
Ciarán Cuffe
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 32
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 63
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Ændringsforslag 64
Carles Puigdemont i Casamajó

Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Nærværende forordning bør ikke 
udgøre et retligt eller administrativt 
problem for kapaciteten af digitale 
tjenester på transportområdet til at 
udforme eller udvikle interoperable 
digitale tjenester eller applikationer, som 
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tilvejebringer sammensatte billetter på 
tværs af alle former. Denne forordning 
bør endvidere udformes på en sådan 
måde, at den ikke hæmmer udviklingen af 
automatiserede løsninger, datalagring 
eller kunstig intelligens eller enhver 
anden udvikling inden for 
transporttjenester. Slutteligt bør alvorlige 
negative eksternaliteter, der opstår som 
følge af denne udvikling, vurderes, måles 
og løses af myndighederne, enten 
nationalt, regionalt, eller lokalt, i henhold 
til nærhedsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 65
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 
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, 
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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.

hvorpå de tilbyder deres produkter eller 
tjenester til deres slutbrugere, bør det ikke 
være tilladt for gatekeepere at begrænse 
erhvervsbrugere i at differentiere de 
kommercielle betingelser, herunder prisen. 
En sådan begrænsning bør finde 
anvendelse på enhver foranstaltning med 
tilsvarende effekt, som f.eks. højere 
provisionssatser eller sletning af 
erhvervsbrugernes udbud fra listen.

Or. en

Ændringsforslag 66
Ciarán Cuffe
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 
onlinedistributionskanaler. Sådanne 
begrænsninger har en betydelig 
afskrækkende virkning på 
erhvervsbrugerne af gatekeepere med 
hensyn til deres brug af alternative 
onlinedistributionskanaler, hvilket 
begrænser den frie markedsadgang 
platformene imellem, hvilket igen 
begrænser valgmulighederne i forhold til 
alternative onlineformidlingskanaler for 
slutbrugerne. For at sikre at 
erhvervsbrugere af gatekeeperes 
onlinedistributionskanaler frit kan vælge 
alternative onlinetjenester 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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 67
Carles Puigdemont i Casamajó

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 68
Maria Grapini

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro



PE693.662v01-00 28/90AM\1232863DA.docx

DA

Ændringsforslag 69
Carles Puigdemont i Casamajó

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 70
Kosma Złotowski
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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. Den 
blotte medtagelse af et bestemt produkt 
eller tjeneste til slutbrugere, herunder i 
form af præinstallation, samt forbedring af 
de udbudte tjenester, såsom bedre priser 
eller kvalitet, udgør ikke i sig selv en 
barriere for at skifte.

Or. pl

Ændringsforslag 71
Carles Puigdemont i Casamajó

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at sikre at de forpligtelser, der 
følger af denne forordning, har gyldighed, 
og samtidig sikre, at disse forpligtelser er 
begrænset til, hvad der er nødvendigt for at 
sikre den frie markedsadgang og tackle de 
skadelige virkninger af den urimelige 
adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt 
at definere dem klart og afgrænse dem for 
at gøre det muligt for gatekeeperen straks 
at opfylde, under fuld overholdelse af 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, 
cybersikkerheds- og 
produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne 

(58) For at sikre at de forpligtelser, der 
følger af denne forordning, har gyldighed, 
og samtidig sikre, at disse forpligtelser er 
begrænset til, hvad der er nødvendigt for at 
sikre den frie markedsadgang og tackle de 
skadelige virkninger af den urimelige 
adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt 
at definere dem klart og afgrænse dem for 
at gøre det muligt for gatekeeperen straks 
at opfylde, under fuld overholdelse af 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, 
cybersikkerheds- og 
produktsikkerhedskravene. Gatekeepere 
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bør sikre overholdelse af denne forordning 
gennem design. De nødvendige 
foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, 
og når det er relevant, være integreret i det 
teknologiske design, der anvendes af 
gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være 
hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter 
at have været i dialog med den pågældende 
gatekeeper, nærmere at præcisere nogle af 
de foranstaltninger, som den pågældende 
gatekeeper burde vedtage for at opfylde de 
forpligtelser, der muligvis skal præciseres 
nærmere. Denne mulighed for en 
reguleringsdialog bør fremme 
gatekeepernes overholdelse og fremskynde 
korrekt gennemførelse af forordningen.

bør endvidere, såfremt det er nødvendigt, 
vurdere, hvorvidt det er relevant at 
anvende decentraliserede applikationer 
eller distributed ledger-teknologi for at 
øge sikkerheden. Gatekeeperne bør sikre 
overholdelse af denne forordning gennem 
design. De nødvendige foranstaltninger bør 
derfor så vidt muligt, og når det er relevant, 
være integreret i det teknologiske design, 
der anvendes af gatekeeperne. Det kan i 
visse tilfælde være hensigtsmæssigt for 
Kommissionen, efter at have været i dialog 
med den pågældende gatekeeper, nærmere 
at præcisere nogle af de foranstaltninger, 
som den pågældende gatekeeper burde 
vedtage for at opfylde de forpligtelser, der 
muligvis skal præciseres nærmere. Denne 
mulighed for en reguleringsdialog bør 
fremme gatekeepernes overholdelse og 
fremskynde korrekt gennemførelse af 
forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 72
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 73
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

ligeledes sikre, at Kommissionen har et 
solidt dokumentationsgrundlag for at 
kunne vurdere, hvorvidt den bør stille 
forslag om at ændre forpligtelserne i denne 
forordning.

Or. pl

Ændringsforslag 74
Kosma Złotowski

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 igennem delegerede retsakter. 
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.

(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. Sådanne ajourføringer 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.

Or. pl

Ændringsforslag 75
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Betragtning 71
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71) Kommissionen bør også tildeles 
beføjelser til at foretage 
kontrolundersøgelser på stedet og til at 
kunne indhente udtalelser fra enhver 
person, der kan tænkes at være i 
besiddelse af nyttige oplysninger, og 
registrere den pågældende persons 
udtalelser.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 76
Ondřej Kovařík, Elsi Katainen

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, 
herunder eventuelt fra kompetente 
nationale myndigheder og uafhængige 
myndigheder, såsom data- og 
forbrugerbeskyttelsesmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 77
Ciarán Cuffe
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 75

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

(75) I forbindelse med procedurer, der 
gennemføres i henhold til denne 
forordning, bør de berørte virksomheder 
have ret til at blive hørt af Kommissionen, 
og de afgørelser, der træffes, bør gøres 
tilgængelige for et bredt publikum. 
Samtidig med at det sikres, at retten til god 
forvaltning og retten til et forsvar for de 
berørte virksomheder, og navnlig retten til 
aktindsigt og retten til at blive hørt, 
tilgodeses, er det nødvendigt at beskytte 
fortrolige oplysninger. Samtidig med at 
den fortrolige karakter af oplysninger 
respekteres, bør Kommissionen sikre, at 
alle oplysninger, der anvendes i forbindelse 
med afgørelsen, videregives i det omfang, 
at det giver adressaten for afgørelsen 
mulighed for at forstå de faktiske forhold 
og overvejelser, der førte til afgørelsen. 
Endelig kan bestemte 
forretningsdokumenter, såsom 
kommunikation mellem advokater og deres 
klienter, under visse betingelser betragtes 
som fortrolige, hvis de relevante 
betingelser er opfyldt. Andre parter med 
tilstrækkelig interesse bør også have ret til 
at blive hørt. Parter, som er direkte berørt 
af de i artikel 5 og 6 anførte forpligtelser, 
bør anses for at have tilstrækkelig 
interesse. Forbrugersammenslutninger, 
som ansøger om at blive hørt, skal anses 
for at have tilstrækkelig interesse, såfremt 
procedurerne vedrører produkter eller 
tjenester, der anvendes af slutbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 78
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) I forbindelse med procedurer, der 
gennemføres i henhold til denne 
forordning, bør de berørte virksomheder 

(75) I forbindelse med procedurer, der 
gennemføres i henhold til denne 
forordning, bør de berørte virksomheder 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 79
Kosma Złotowski

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 

(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.
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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 
gennemfører relevante høringer, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 201636. For at sikre 
lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage 
alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.
_________________
36 Interinstitutionel aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 
Union og Europa-Kommissionen om 
bedre lovgivning (EUT L 123 af 
12.5.2016, s. 1).

Or. pl

Ændringsforslag 80
Carles Puigdemont i Casamajó

Forslag til forordning
Betragtning 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77) Det rådgivende udvalg, der er 
nedsat ved forordning (EU) nr. 182//2011, 

(77) Det rådgivende udvalg, der er 
nedsat ved forordning (EU) nr. 182//2011, 
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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 
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.

bør også afgive udtalelser om visse 
individuelle afgørelser, som 
Kommissionen har truffet i henhold til 
denne forordning. I forbindelse med 
sammensætningen af det rådgivende 
udvalg skal medlemsstater også overveje 
at medtage deres regioner, såfremt de har 
udviklet digitale kompetencer, og 
udtalelserne fra interessenter såsom små 
og mellemstore virksomheder (SMV'er), 
eksperter i forbrugerbeskyttelse og 
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 
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 
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.

_________________ _________________
36 Interinstitutionel aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 
Union og Europa-Kommissionen om bedre 

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

Or. en

Ændringsforslag 81
Ciarán Cuffe
for Verts/ALE-Gruppen

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 
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 

(77) Det rådgivende udvalg, der er 
nedsat ved forordning (EU) nr. 182//2011, 
bør også afgive udtalelser om visse 
individuelle afgørelser, som 
Kommissionen har truffet i henhold til 
denne forordning. Kommissionen bør 
inddrage tredjeparter i dette udvalg, som 
repræsenterer både berørte 
erhvervsbrugere og slutbrugere såsom 
forbrugerrettighedsorganisationer. 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 
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 
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i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

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).

Or. en

Ændringsforslag 82
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen

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 
forelægges af Observationscenter for 
Onlineplatformøkonomien, der blev 

(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 
forelægges af Observationscenter for 
Onlineplatformøkonomien, der blev 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 83
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale myndigheder træffer 
ikke afgørelser, der er i strid med en 
afgørelse truffet af Kommissionen i 
henhold til denne forordning. 
Kommissionen og medlemsstaterne 
arbejder tæt sammen om og koordinerer 
deres håndhævelsesforanstaltninger.

7. Kommissionen og medlemsstaterne 
arbejder tæt sammen om og koordinerer 
deres håndhævelsesforanstaltninger med 
respekt for denne forordning.

Or. pl

Ændringsforslag 84
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "accessorisk tjeneste": tjenester, der 
leveres i forbindelse med eller sammen 
med centrale platformstjenester, herunder 

14) "accessorisk tjeneste": tjenester, der 
leveres i forbindelse med eller sammen 
med centrale platformstjenester, herunder 
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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

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, godstransport-, 
identifikations- eller reklametjenester

Or. it

Begrundelse

Der bør under definitionen af "accessoriske tjenester" tilføjes en udtrykkelig henvisning til 
posttjenester såsom pakkelevering og godstransport, som ellers er undtaget fra 
"distributionstjenester", jf. artikel 3, stk. 11, i forordning (EU) 2019/1020.

Ændringsforslag 85
Giuseppe Ferrandino

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "accessorisk tjeneste": 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

14) "accessorisk tjeneste": 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, godstransport-, 
identifikations- eller reklametjenester

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør der tilføjes definitionen på "accessorisk tjeneste", idet der 
medtages en henvisning til "pakkeleveringstjenester" og "varetransport". Disse er nemlig ikke 
inkluderet i "distributionstjenester" som defineret i artikel 3, stk. 11 i forordning 
(EU) 2019/1020 ("udbyder af distributionstjenester": enhver fysisk eller juridisk person, der 
som led i erhvervsvirksomhed udbyder mindst to af følgende tjenester: oplagring, 
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emballering, adressering og forsendelse uden at have ejerskab over de pågældende 
produkter, undtagen posttjenester som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 97/67/EF (31), pakkeleveringstjenester som defineret i artikel 2, nr. 2), i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/644 (32), og alle andre posttjenester 
eller godstransporttjenester).

Ændringsforslag 86
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

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-, 
identifikations- eller reklametjenester, 
levering af pakker som defineret i artikel 
1, stk. 2, i forordning (EU) 2018/644:

Or. en

Ændringsforslag 87
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16a) "aktiv bruger": en fysisk eller 
juridisk person, som anvender centrale 
platformstjenester og har gemt 
personoplysninger i form af en profil for 
den pågældende bruger eller lignende på 
en platform i længere tid

Or. en
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Ændringsforslag 88
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23) "kontrol": muligheden for at udøve 
afgørende indflydelse på en virksomhed 
som defineret i forordning (EU) nr. 
139/2004.

23) "kontrol": muligheden for at udøve 
afgørende indflydelse på en virksomhed 
som defineret i artikel 12 i forordning (EU) 
nr. 139/2004.

Or. pl

Ændringsforslag 89
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) den driver en central 
platformstjeneste, der fungerer som en 
vigtig portal for erhvervsbrugere med 
henblik på at nå ud til både de aktive 
brugere og slutbrugerne og

Or. en

Ændringsforslag 90
Kosma Złotowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) den har en stærk og varig position 
for sine aktiviteter, eller det kan forventes 
på baggrund af tilgængelige kvantitative 
og kvalitative data, at den vil få en sådan 
position i løbet af de næste 18 måneder.

Or. pl
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Ændringsforslag 91
Kosma Złotowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Ændringsforslag 92
István Ujhelyi

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

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 en 
påviselig EU-markedsandel på mere end 
60 % i en given digital sektor eller 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.

Or. en

Ændringsforslag 93
Ondřej Kovařík
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – indledning

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 50 mio. månedlige aktive 
brugere, der er etableret eller beliggende i 
EU, og mere end 10 000 årlige, aktive 
erhvervsbrugere, der er etableret i EU, i det 
seneste regnskabsår.

Or. en

Ændringsforslag 94
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 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).

3. 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). Når 
Kommissionen er blevet underrettet af en 
udbyder af centrale platformstjenester, 
skal den træffe afgørelsen om at foretage 
en markedsundersøgelse i henhold til 
artikel 15 inden 60 dage.

Or. en

Ændringsforslag 95
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Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis en relevant udbyder af centrale 
platformstjenester undlader at anmelde de 
krævede oplysninger i henhold til dette 
stykke, forhindrer det ikke Kommissionen i 
til enhver tid at udpege disse udbydere som 
gatekeepere, jf. stk. 4. Kommissionens 
mulighed for at foretage en 
markedsundersøgelse i tilfælde af en 
udbyder af en central platformtjenestes 
manglende underretning skal ikke være 
tidsbegrænset.

Or. en

Ændringsforslag 96
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 37 med 
henblik på at præcisere metoden til at 
fastslå, om de kvantitative tærskler i stk. 2 
er nået, og til regelmæssigt at tilpasse dem 
til markedsudviklingen og den 
teknologiske udvikling, hvor det er 
nødvendigt, navnlig for så vidt angår 
tærsklen i stk. 2, litra a).

5. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 37 med 
henblik på at præcisere metoden til at 
fastslå, om de kvantitative tærskler i stk. 2 
er nået.

Or. pl

Ændringsforslag 97
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. 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, 
men ikke har nået hver af tærsklerne i stk. 
2 eller har fremlagt tilstrækkeligt 
underbyggede argumenter i 
overensstemmelse med stk. 4.

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

Or. en

Ændringsforslag 98
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – 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, 
hvilket vil føre til en dominerende 
markedsposition over en treårig periode.

Or. en

Ændringsforslag 99
Maria Grapini

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

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 

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 
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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.

Kommissionen har pålagt, og den 
manglende overholdelse varer ved, efter at 
udbyderen er blevet opfordret til at 
overholde bestemmelserne inden for en 
frist på 45 dage og til at fremsætte 
bemærkninger, har Kommissionen ret til at 
udpege denne udbyder som gatekeeper.

Or. ro

Ændringsforslag 100
Maria Grapini

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

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, 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 
frist på 45 dage og fremsætte 
bemærkninger, har Kommissionen ret til at 
udpege denne udbyder som gatekeeper på 
grundlag af de foreliggende faktiske 
oplysninger.

Or. ro

Ændringsforslag 101
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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 

7. For hver gatekeeper, der 
identificeres i henhold til stk. 4 eller 6, 
identificerer Kommissionen inden 60 dage 
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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).

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).

Or. en

Ændringsforslag 102
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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

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

Or. en

Ændringsforslag 103
Kosma Złotowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Kommissionen skal udøve sine 
tilsynsbeføjelser og udføre processen med 
at udpege gatekeepere i samarbejde med 
medlemsstaterne og efter at have hørt Det 
Rådgivende Udvalg for Digitale 
Markeder.

Or. pl

Ændringsforslag 104
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Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 105
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver af sine centrale platformstjenester, 
der er identificeret i henhold til artikel 3, 
stk. 7, skal en gatekeeper:

For hver af sine centrale platformstjenester 
og accessoriske tjenester, der er 
identificeret i henholdsvis artikel 3, stk. 7, 
og artikel 2, stk. 1, nr. 14, skal en 
gatekeeper:

Or. en

Ændringsforslag 106
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver af sine centrale platformstjenester, 
der er identificeret i henhold til artikel 3, 
stk. 7, skal en gatekeeper:

For hver af sine centrale platformstjenester, 
der er identificeret i henhold til artikel 3, 
stk. 7, og accessoriske tjenester skal en 
gatekeeper:

Or. it
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Ændringsforslag 107
Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver af sine centrale platformstjenester, 
der er identificeret i henhold til artikel 3, 
stk. 7, skal en gatekeeper:

For hver af sine centrale platformstjenester, 
der er identificeret i henhold til artikel 3, 
stk. 7, og accessoriske tjenester skal en 
gatekeeper:

Or. it

Ændringsforslag 108
Ciarán Cuffe
for Verts/ALE-Gruppen

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 deres egne direkte salgskanaler til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 109
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 

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

tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester 
eller deres egne direkte salgskanaler til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 110
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) afholde sig fra at yde en mere 
gunstig behandling af 
rangordningstjenester og fra at give en 
mere gunstig visning af produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, sammenlignet med 
tilsvarende tjenester eller produkter fra 
tredjeparter, og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning og visning

Or. en

Ændringsforslag 111
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
eller enhver anden accessorisk tjeneste, 
som opereres af gatekeeperen samt af 
enhver anden tredjepart, der tilhører 
samme virksomhed, i forbindelse med 
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tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 112
Giuseppe Ferrandino

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
eller enhver anden accessorisk tjeneste 
hos gatekeeperen selv eller en tredjepart, 
som tilhører samme virksomhed, i 
forbindelse med tjenester, der udbydes af 
erhvervsbrugere, som anvender den 
pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester

Or. it

Begrundelse

Forpligtelsen til at afholde sig fra at kræve, at erhvervsbrugere anvender eller tilbyder 
identifikationstjenester hos gatekeeperen i forbindelse med tjenester, der tilbydes slutbrugere, 
skal udstrækkes til at omfatte alle accessoriske tjenester, der tilbydes af gatekeeperen, 
herunder tjenester, der tilbydes af tredjeparter, som tilhører samme virksomhed.

Ændringsforslag 113
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

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 anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
eller en accessorisk tjeneste hos 
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tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

gatekeeperen eller en tredjepart, som 
tilhører samme virksomhed, i forbindelse 
med tjenester, der udbydes af 
erhvervsbrugere, som anvender den 
pågældende gatekeepers centrale 
platformstjenester

Or. it

Ændringsforslag 114
Ciarán Cuffe
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 115
Peter Lundgren

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) h) afholde sig fra i konkurrence 
med erhvervsbrugere at anvende data, der 
ikke er offentligt tilgængelige, og som 
genereres igennem 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 
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erhvervsbrugeres slutbrugere
i) give slutbrugere mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører 
en gatekeepers mulighed for at begrænse 
en sådan afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige 
for styresystemets eller udstyrets funktion, 
og som tredjeparter teknisk ikke kan 
tilbyde separat
j) gøre det muligt at installere og anvende 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at 
træffe forholdsmæssige foranstaltninger 
for at sikre, at 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ikke bringer 
integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, som stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare
k) afholde sig fra at yde en mere gunstig 
behandling af rangordningstjenester og -
produkter, der tilbydes af gatekeeperen 
selv eller af en tredjepart, som tilhører 
samme virksomhed, sammenlignet med 
tilsvarende tjenester eller produkter fra 
tredjeparter, og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning
l) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugeres mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, der 
skal tilgås via gatekeeperens styresystem, 
herunder med hensyn til slutbrugeres valg 
af internetudbyder
m) give erhvervsbrugere og udbydere af 
accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
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styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i forbindelse med 
gatekeeperens levering af eventuelle 
accessoriske tjenester
n) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 
og de oplysninger, der er nødvendige for, 
at annoncører og udgivere kan foretage 
deres egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen
o) sikre effektiv portabilitet af data, der 
genereres igennem en erhvervsbrugers 
eller en slutbrugers aktivitet, og navnlig 
stille værktøjer til rådighed for 
slutbrugere for at fremme udøvelsen af 
dataportabilitet i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2016/679, herunder ved 
at give kontinuerlig adgang i realtid
p) 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 ikkeaggregerede 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; adgang til og 
mulighed for at anvende 
personoplysninger må kun gives, hvis 
disse oplysninger er direkte forbundet 
med slutbrugerens anvendelse af de 
produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger igennem 
den relevante centrale platformstjeneste, 
og når slutbrugeren vælger at give 
samtykke til en sådan deling i henhold til 
forordning (EU) 2016/679 
q) efter anmodning give 
tredjepartsudbydere af 
onlinesøgemaskiner adgang på fair, 
rimelige og ikkediskriminerende vilkår til 
at rangordne, søge, klikke på og se data i 
forbindelse med gratis og betalt søgning, 
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som er genereret af slutbrugere på 
gatekeeperens onlinesøgemaskiner, med 
forbehold af anonymisering i relation til 
at søge i, klikke på og se data, der udgør 
personoplysninger
r) anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende generelle betingelser 
for erhvervsbrugeres adgang til sin 
softwareapplikationsbutik, der er udpeget 
i henhold til artikel 3 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Alle bestemmelserne i artikel 6 skal være omfattet af anvendelsesområdet for artikel 5 for at 
styrke reguleringen.

Ændringsforslag 116
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere og med udbydere af 
accessoriske tjenester at anvende data, der 
ikke er offentligt tilgængelige, og som 
genereres igennem 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

Or. en

Ændringsforslag 117
István Ujhelyi

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

ga) sikre, at erhvervsbrugere har 
muligheden for at fravælge nye, ændrede 
eller opdaterede vilkår og betingelser, som 
udbyderen af den centrale 
platformstjeneste har anmodet om, 
såfremt sådanne ændringer i vilkårene og 
betingelserne ikke sker som følge af et 
gældende eller nyt retskrav, og at de 
fortsat kan være registreret på den 
centrale platformstjeneste uden at blive 
udsat for et lavere eller ringere 
serviceniveau

Or. en

Ændringsforslag 118
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) afholde sig fra 
konkurrencebegrænsende adfærd, 
navnlig over for lokale detailhandlere

Or. en

Ændringsforslag 119
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) afholde sig fra at yde en mere 
gunstig behandling, herunder i 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, sammenlignet med 
tilsvarende tjenester eller produkter fra 
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tredjeparter, og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning

Or. en

Ændringsforslag 120
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 121
Peter Lundgren

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 122
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

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

1. For hver af sine centrale 
platformstjenester, der er identificeret i 
henhold til artikel 3, stk. 7, skal en 
gatekeeper:

1. For hver af sine centrale 
platformstjenester, der er identificeret i 
henhold til artikel 3, stk. 7, og accessoriske 
tjenester, skal en gatekeeper:

Or. it

Ændringsforslag 123
Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver af sine centrale 
platformstjenester, der er identificeret i 
henhold til artikel 3, stk. 7, skal en 
gatekeeper:

1. For hver af sine centrale 
platformstjenester, der er identificeret i 
henhold til artikel 3, stk. 7, og accessoriske 
tjenester, skal en gatekeeper

Or. it

Ændringsforslag 124
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 125
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere direkte eller gennem en 
tredjepart, 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

Or. it

Begrundelse

De accessoriske tjenester bør henregnes til dem, der er omfattet af den forpligtelse, der 
påhviler gatekeeperen og en tredjepart, som tilhører samme virksomhed, til at afholde sig fra 
at anvende data, der ikke er offentligt tilgængelige, og som genereres gennem aktiviteter på 
platformen af erhvervsbrugere eller endelige brugere.

Ændringsforslag 126
Giuseppe Ferrandino

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere direkte eller gennem en 
tredjepart, 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 
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erhvervsbrugeres slutbrugere centrale platformstjenester eller leveres af 
erhvervsbrugerne af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere

Or. it

Begrundelse

Forpligtelsen til at afholde sig fra at anvende data, der ikke er offentligt tilgængelige, som er 
genereret gennem aktiviteter på platformen af erhvervsbrugere eller slutbrugere af disse, med 
henblik på at tilbyde tjenester i konkurrence med erhvervsbrugerne, skal udstrækkes til også 
at omfatte konkurrerende levering af accessoriske tjenester. Anvendelsen af sådanne 
informationer af gatekeeperne eller af en tredjepart, som tilhører samme virksomhed, ved 
leverancen af accessoriske tjenester kan nemlig fordreje konkurrencen på bekostning af 
erhvervsbrugerne og slutbrugerne, hvis valgmuligheder indskrænkes.

Ændringsforslag 127
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 128
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 129
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester, centrale 
platformstjenester og accessoriske 
tjenester 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

Or. it

Begrundelse

Accessoriske tjenester bør henregnes til dem, der er omfattet af den forpligtelse, der påhviler 
gatekeeperen, til at afholde sig fra at behandle tjenester, som tilbydes af gatekeeperen selv, 
mere gunstigt end dem, der tilbydes af tredjeparter.

Ændringsforslag 130
Giuseppe Ferrandino

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

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

d) afholde sig fra også at behandle 
rangordningstjenester, centrale 
platformstjenester og accessoriske 
tjenester 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

Or. it

Begrundelse

Gatekeeperens forpligtelse til at afholde sig fra at behandle egne tjenester/produkter mere 
gunstigt end de tjenester/produkter, der tilbydes af tredjeparter, skal udstrækkes til også at 
omfatte accessoriske tjenester.

Ændringsforslag 131
Ciarán Cuffe
for Verts/ALE-Gruppen

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, 
herunder med hensyn til slutbrugernes valg 
af internetudbyder

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 
styresystem, herunder med hensyn til 
slutbrugernes valg af internetudbyder

Or. en

Ændringsforslag 132
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

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

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 133
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive, 
brugervenlige, interoperable 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

Or. en

Ændringsforslag 134
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb
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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, 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 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 

Or. en

Ændringsforslag 135
Kateřina Konečná

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) sikre, at deres tjenester, herunder 
brugergrænseflader, er tilgængelige for 
personer med handicap i 
overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 
(EU) 2019/882. De skal også sikre, at 
erhvervsbrugere, som er afhængige af 
deres centrale platformstjeneste til at nå 
ud til forbrugere med henblik på at tilbyde 
tjenester og produkter inden for 
anvendelsesområdet af direktiv (EU) 
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2019/882, overholder kravene i det 
anførte direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 136
Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 137
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

afholdte høringer med gatekeepere ikke 
resulterer i en aftale. Kommissionen 
vedtager en sådan afgørelse senest seks 
måneder efter indledningen af proceduren i 
henhold til artikel 18.

Or. pl

Ændringsforslag 138
Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 139
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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 
artikel 26, vil perioden med manglende 
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overholdelse anses for at være påbegyndt 
på tidspunktet for den i artikel 3, stk. 8, 
fastsatte gennemførelsesfrist.

Or. en

Ændringsforslag 140
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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 skal vedtage 
en sådan afgørelse inden 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.

Or. en
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Ændringsforslag 141
Maria Grapini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen skal sikre, at der 
ikke skabes hindringer for gatekeeperes 
adgang til det indre marked, mens 
gatekeepere skal sikre, at de ajourfører 
deres forretningsmodeller og øger deres 
innovative kapaciteter, således at de 
opfylder markedskravene.

Or. ro

Ændringsforslag 142
Maria Grapini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Kommissionen skal sikre, at der 
ikke skabes hindringer for SMV'ers 
adgang til det digitale marked.

Or. ro

Ændringsforslag 143
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

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 
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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.

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. En 
rapport, som fastslår årsagerne til og 
begrundelserne for afgørelsen om at 
suspendere, skal vedlægges selve 
afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 144
Carles Puigdemont i Casamajó

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen kan efter begrundet 
anmodning fra en gatekeeper eller på eget 
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. En rapport, som fastslår 
årsagerne til og begrundelserne for 
undtagelsesafgørelsen, skal vedlægges 
selve afgørelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 145
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen kan i samarbejde 
med medlemsstaterne og efter at have hørt 
det rådgivende udvalg samt efter 
begrundet anmodning fra en gatekeeper 
eller på eget 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.

Or. pl

Ændringsforslag 146
Ciarán Cuffe
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den offentlige sædelighed udgår

Or. en

Ændringsforslag 147
Kosma Złotowski
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan efter begrundet 
anmodning fra en gatekeeper eller på eget 
initiativ midlertidigt suspendere 
anvendelsen af den relevante forpligtelse 
på en eller flere individuelle centrale 
platformstjenester allerede inden 
afgørelsen i henhold til stk. 1.

3. Kommissionen kan i samarbejde 
med medlemsstaterne og efter at have hørt 
det rådgivende udvalg samt efter 
begrundet anmodning fra en gatekeeper 
eller på eget initiativ midlertidigt 
suspendere anvendelsen af den relevante 
forpligtelse på en eller flere individuelle 
centrale platformstjenester allerede inden 
afgørelsen i henhold til stk. 1.

Or. pl

Ændringsforslag 148
Kosma Złotowski

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 
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forpligtelser, og gatekeeperen opnår en 
fordel fra erhvervsbrugere, der ikke står i 
forhold til den tjeneste, som gatekeeperen 
leverer til erhvervsbrugere eller
(b) den frie markedsadgang svækkes som 
følge af en sådan praksis fra gatekeeperes 
side.

Or. pl

Ændringsforslag 149
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 34 med 
henblik på at ajourføre og styrke 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.

Or. en

Ændringsforslag 150
Ciarán Cuffe
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der er en ubalance mellem 
erhvervsbrugeres rettigheder og 
forpligtelser, og gatekeeperen opnår en 

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

gatekeeperen opnår en fordel fra 
erhvervsbrugere, der ikke står i forhold til 
den tjeneste, som gatekeeperen leverer til 
erhvervsbrugere eller

Or. en

Ændringsforslag 151
Ciarán Cuffe
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 152
Ciarán Cuffe
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3
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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.

Or. en

Ændringsforslag 153
Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest tre måneder efter sin udpegelse i 
henhold til artikel 3 forelægger en 
gatekeeper Kommissionen en uafhængigt 
revideret beskrivelse af eventuelle 
teknikker til profilering af forbrugere, som 
gatekeeperen anvender på eller på tværs af 
sine centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3. Denne 
beskrivelse ajourføres mindst en gang om 
året.

Or. ro

Ændringsforslag 154
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 155
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 156
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med en 
markedsundersøgelse i henhold til stk. 1 
bestræber Kommissionen sig på at meddele 
sine foreløbige resultater til udbyderen af 

2. I forbindelse med en 
markedsundersøgelse i henhold til stk. 1 
bestræber Kommissionen sig på at meddele 
sine foreløbige resultater til udbyderen af 
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de pågældende centrale platformstjenester 
senest seks måneder efter indledningen af 
undersøgelsen. I de foreløbige 
undersøgelsesresultater redegør 
Kommissionen for, om den mener, at 
udbyderen af centrale platformstjenester 
midlertidigt bør udpeges som gatekeeper i 
henhold til artikel 3, stk. 6.

de pågældende centrale platformstjenester 
senest fire måneder efter indledningen af 
undersøgelsen. I de foreløbige 
undersøgelsesresultater redegør 
Kommissionen for, om den mener, at 
udbyderen af centrale platformstjenester 
midlertidigt bør udpeges som gatekeeper i 
henhold til artikel 3, stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 157
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Når Kommissionen i henhold til 
artikel 3, stk. 6, udpeger en udbyder af 
centrale platformstjenester, som endnu ikke 
har en stærk og varig position i sine 
aktiviteter, men det kan forventes, at den 
vil opnå en sådan position i løbet af de 
næste 18 måneder, som gatekeeper, 
erklærer den, at kun forpligtelserne i artikel 
5, litra b), og artikel 6, stk. 1, litra e), f), h) 
og i), som angivet i udpegelsesafgørelsen 
finder anvendelse på den pågældende 
gatekeeper. Kommissionen erklærer kun de 
forpligtelser, der er hensigtsmæssige og 
nødvendige for at forhindre, at den 
pågældende gatekeeper ved hjælp af 
urimelige midler opnår en stærk og varig 
position i sine aktiviteter, gældende. 
Kommissionen tager udpegelsen op til 
fornyet overvejelse efter proceduren i 
artikel 4.

Or. pl

Ændringsforslag 158
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Forslag til forordning
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Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 159
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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.

Or. en

Ændringsforslag 160
Kosma Złotowski
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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

Or. pl

Ændringsforslag 161
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan foretage 
kontrolbesøg på stedet i en virksomheds 
eller en virksomhedssammenslutnings 
lokaler.

1. Efter anmodning fra 
Kommissionen kan medlemsstaternes 
kompetente myndigheder foretage 
kontrolbesøg på stedet i en virksomheds 
eller en virksomhedssammenslutnings 
lokaler.

Or. pl

Ændringsforslag 162
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Under kontrolbesøg på stedet kan 
Kommissionen og de revisorer eller 
eksperter, som den har udpeget, kræve, at 
virksomheden eller 
virksomhedssammenslutningen giver 
adgang til og forklaringer på dens 
organisation, funktion, IT-system, 
algoritmer, databehandling og 
forretningspraksis. Kommissionen og 
revisorer eller eksperter, som den har 
udpeget, kan stille spørgsmål til 

3. Under kontrolbesøg på stedet kan 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kræve, at virksomheden eller 
virksomhedssammenslutningen giver 
adgang til og forklaringer på dens 
organisation, funktion, IT-system, 
algoritmer, databehandling og 
forretningspraksis. Kommissionen og 
revisorer eller eksperter, som den har 
udpeget, og som deltager i inspektionerne, 
kan stille spørgsmål til nøglemedarbejdere.
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nøglemedarbejdere.

Or. pl

Ændringsforslag 163
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Virksomheder og 
virksomhedssammenslutninger har pligt til 
at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, 
som Kommissionen har pålagt ved en 
afgørelse. Afgørelsen angiver 
kontrolbesøgets genstand og formål, 
fastsætter tidspunktet for dens 
påbegyndelse og oplysninger om de i 
artikel 26 og 27 fastsatte sanktioner samt 
om retten til at indbringe afgørelsen for 
Domstolen.

4. Virksomheder og 
virksomhedssammenslutninger har pligt til 
at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, 
som er blevet pålagt efter anmodning fra 
Kommissionen. Anmodningen angiver 
kontrolbesøgets genstand og formål, 
fastsætter tidspunktet for dens 
påbegyndelse og oplysninger om de i 
artikel 26 og 27 fastsatte sanktioner samt 
om retten til at indbringe afgørelsen for 
Domstolen.

Or. pl

Ændringsforslag 164
Maria Grapini

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 skal 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.

Or. ro

Ændringsforslag 165



PE693.662v01-00 82/90AM\1232863DA.docx

DA

Carles Puigdemont i Casamajó

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen skal gennemføre og 
administrere et offentligt tilgængeligt og 
brugervenligt websted med oplysninger 
om antallet af vedtagne afgørelser om 
manglende overholdelse, antallet af 
idømte bøder og navnene på de 
virksomheder, der er genstand for 
afgørelser om manglende overholdelse og 
bøder. Det i henhold til forordning [...] om 
et indre marked for digitale tjenester 
nedsatte råd skal fremsætte anbefalinger, 
såfremt Kommissionen anmoder herom.

Or. en

Ændringsforslag 166
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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 skal bestræbe sig 
på 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:

Or. en

Ændringsforslag 167
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 168
Kosma Złotowski

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 20 % af dennes samlede 
omsætning i det foregående regnskabsår, 
hvis den finder, at gatekeeperen forsætligt 
eller uagtsomt undlader at overholde:

Or. pl

Ændringsforslag 169
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved en 
afgørelse pålægge virksomheder og 

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

virksomhedssammenslutninger bøder på op 
til 5 % af den samlede omsætning i det 
foregående regnskabsår, hvis de forsætligt 
eller uagtsomt:

Or. pl

Ændringsforslag 170
Kosma Złotowski

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:

Or. pl

Ændringsforslag 171
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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.

Or. en

Ændringsforslag 172
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 173
Ciarán Cuffe
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra b – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Før Kommissionen træffer 
afgørelser i henhold til stk. 1, kan 
Kommissionen, såfremt den anser det for 
at være nødvendigt, høre og godkende 
anmodninger fra tredjeparter, hvis de har 
påvist tilstrækkelig interesse. 
Høringsanmodninger fra sådanne 
tredjeparter skal godkendes, når der er 
påvist tilstrækkelig interesse. 
Medlemsstaters myndigheder kan også 
anmode Kommissionen om at høre 
tredjeparter med tilstrækkelig interesse.

Or. en

Ændringsforslag 174
Ciarán Cuffe
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 175
Ciarán Cuffe
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Andre parter, som kan påvise 
tilstrækkelig interesse, skal være berettiget 
til at indgive klager for så vidt angår 
manglende udpegelse af gatekeepere samt 
gatekeeperes manglende overholdelse og 
systematisk manglende overholdelse af 
deres forpligtelser i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 176
Kosma Złotowski

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af Det 
Rådgivende Udvalg for Digitale Markeder. 
Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen skal træffe 
afgørelser efter at have hørt Det 
Rådgivende Udvalg for Digitale Markeder. 
Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.
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Or. pl

Ændringsforslag 177
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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 undersøgelse 
skal gøres offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 178
Kosma Złotowski

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 to 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 tre måneder, om der er rimelige 
grunde til at indlede en sådan undersøgelse.

Or. pl
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Ændringsforslag 179
Ciarán Cuffe
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a
Ændring af direktiv (EU) 2020/1818

1. I bilaget 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. 

Or. en

Ændringsforslag 180
Kosma Złotowski

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 en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af beføjelser 
forlænges stiltiende for perioder af samme 

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 en rapport vedrørende 
delegationen af beføjelser senest ni 
måneder inden udløbet af femårsperioden. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende for perioder af samme varighed, 
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varighed, medmindre Europa-Parlamentet 
eller Rådet modsætter sig en sådan 
forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode.

medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver periode.

Or. pl

Ændringsforslag 181
Kosma Złotowski

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 
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.

3. Den i artikel 3, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser 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.

Or. pl

Ændringsforslag 182
Kosma Złotowski

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 

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 
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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.

har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. pl

Ændringsforslag 183
Carles Puigdemont i Casamajó

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionens og Europa-
Parlamentets årsberetninger om 
konkurrencepolitikken skal indeholde et 
kapitel om gennemførelsen af 
nærværende forordning.

Or. en


