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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 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. Denne 
situation medfører restriktioner, navnlig 
for SMV'er i turismesektoren og hotel- og 
restaurationsbranchen, hvor formidlere 
har en dominerende stilling på markedet. 
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 
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den frie markedsadgang og urimelig 
praksis blandt gatekeepere ud fra et indre 
marked-perspektiv.

Or. en

Ændringsforslag 2

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 

(17) En meget betydelig omsætning i 
Unionen er et overbevisende tegn på, at 
udbyderen af en central platformstjeneste 
har en betydelig indvirkning på det indre 
marked eller på en betydelig sektor heraf. 
Derfor bør en udbyder af en central 
platformstjeneste formodes at have en 
betydelig indvirkning på det indre marked 
eller på en betydelig sektor heraf, når 
udbyderens realiserede koncernomsætning 
i EØS svarer til eller overstiger en særlig 
høj tærskel, eller koncernens markedsandel 
svarer til eller overstiger en vis stor værdi i 
absolutte tal. For udbydere af centrale 
platformstjenester, der tilhører den gruppe 
virksomheder, som ikke er børsnoterede, 
bør der henvises til den tilsvarende 
rimelige markedsværdi over en vis stor 
værdi i absolutte tal. Kommissionen bør 
anvende sine beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter til at udarbejde en 
objektiv metode til beregning af denne 
værdi. En stor koncernomsætning realiseret 
i EØS sammenholdt med tærsklen for 
brugere af centrale platformstjenester i 
Unionen afspejler relativt gode evner til at 
tjene penge på disse brugere. En høj 
markedsværdi i forhold til den samme 
tærskel for antallet af brugere i Unionen 
afspejler et relativt stort potentiale for at 
tjene penge på disse brugere i den 
nærmeste fremtid. Dette potentiale for at 
tjene penge afspejler i princippet igen den 
gateway-stilling disse virksomheder har. 



PA\1230730DA.docx 5/22 PE691.253v02-00

DA

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.

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

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(31) I betragtning af den afgørende 
rolle, som data spiller for konkurrencen, 
bør der indføres en særlig procedure for 
påtænkte fusioner som omhandlet i artikel 
3 i forordning (EF) nr. 139/2004, der 
involverer en anden udbyder af centrale 
platformstjenester eller af andre tjenester, 
der leveres via den digitale sektor. For at 
sikre at konkurrencen på det indre 
marked ikke forvrides, 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. Sådanne planlagte 
fusioner bør derfor ikke blot anmeldes, 
men udtrykkeligt godkendes af 
Kommissionen. Anmeldelse af sådanne 
fusioner bør derfor være omfattet af 
fusionskontrolproceduren i forordning 
(EF) nr. 139/2004. Sådanne oplysninger 
vil også tjene formålene i ovennævnte 
proces med hensyn til status på 
individuelle gatekeepere og give 
oplysninger, der er afgørende for at kunne 
overvåge bredere adgangstendenser i den 
digitale sektor, og kan derfor være en 
nyttig faktor, som skal tages i betragtning i 
forbindelse med de markedsundersøgelser, 
der er omhandlet i denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) I betragtning af det dynamiske 
digitale miljø, der konstant ændrer sig, er 
det vigtigt, at denne forordning udformes 
på en sådan måde, at den er i stand til at 
reagere på den fremtidige udvikling, 
herunder i transportsektoren, hvor de 
såkaldte "superapps" kan levere digitale 
gennemgående billetter på tværs af alle 
transportformer, og hvor fremtidige 
fremskridt inden for 
automatiseringsløsninger vil rejse 
spørgsmål om indsamling, lagring og 
anvendelse af data.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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gatekeepere til enhver tid kan blive stillet 
over for i henhold til denne forordning, er 
tilstrækkelig forudsigelige.

Or. en

Ændringsforslag 7

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 bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 

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

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 8

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 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

Or. en

Ændringsforslag 9

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 

b) kravet i stk. 1, litra b), når den 
leverer en central platformstjeneste med 
mere end 20 mio. månedlige aktive 
slutbrugere, der er etableret eller 
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beliggende i EU, og mere end 10 000 
årlige, aktive erhvervsbrugere, der er 
etableret i EU, i det seneste regnskabsår.

beliggende i EU, og mere end 7 000 årlige, 
aktive erhvervsbrugere, der er etableret i 
EU, i det seneste regnskabsår.

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis udbyderen af en central 
platformstjeneste, der har nået de 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 13

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, 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.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 

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

senest tre måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

Or. en

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) afholde sig fra 
konkurrencebegrænsende adfærd.

Or. en

Ændringsforslag 16

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 og 
fremvise 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 og fremvisning

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i
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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 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 18

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan efter begrundet 
anmodning fra gatekeeperen undtagelsesvis 
helt eller delvist suspendere en specifik 
forpligtelse, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
for en central platformstjeneste ved en 
afgørelse vedtaget efter 
rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, 
hvis gatekeeperen påviser, at overholdelsen 
af denne specifikke forpligtelse på grund af 
ekstraordinære omstændigheder, som 
ligger uden for gatekeepernes kontrol, vil 
bringe den økonomiske levedygtighed af 

1. Kommissionen kan efter begrundet 
anmodning fra gatekeeperen undtagelsesvis 
helt eller delvist suspendere en specifik 
forpligtelse, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
for en central platformstjeneste ved en 
afgørelse vedtaget efter 
rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, 
hvis gatekeeperen påviser, at overholdelsen 
af denne specifikke forpligtelse på grund af 
ekstraordinære omstændigheder, som 
ligger uden for gatekeepernes kontrol, vil 
bringe den økonomiske levedygtighed af 
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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.

gatekeeperens virksomhed i Unionen i fare, 
og kun i det omfang, det er nødvendigt for 
at imødegå en sådan trussel. 
Kommissionen sigter mod at vedtage 
afgørelsen om suspension hurtigst muligt 
og senest 3 måneder efter modtagelsen af 
en fuldstændig, begrundet anmodning. 
Afgørelsen om suspension ledsages af en 
begrundelse for årsagerne til 
suspensionen.

Or. en

Ændringsforslag 19

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. Afgørelsen om fritagelse 
ledsages af en begrundelse for årsagerne 
til fritagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Ajourføringsforpligtelser for gatekeepere

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

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der kræves samtykke til 
indsamling og behandling af 
personoplysninger for at sikre overholdelse 
af denne forordning, tager en gatekeeper de 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelse til at informere om fusioner Forudgående anmeldelse af fusioner

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

kompetent national konkurrencemyndighed 
i henhold til nationale fusionsregler.

Or. en

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 25

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. en

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved en 
afgørelse pålægge virksomheder og 
virksomhedssammenslutninger bøder på op 
til 1 % af den samlede omsætning i det 

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

foregående regnskabsår, hvis de forsætligt 
eller uagtsomt:

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 30

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 31

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 32

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

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

Or. en

Ændringsforslag 33

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 

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 
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delegerede retsakter, der allerede er i kraft. delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37a
Rapportering

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

Or. en
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en


