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Hvilke forpligtelser skal gatekeeperen overholde?  

 

Art. 5 

Forpligtelser for gatekeepere 

Art. 6 

Forpligtelser for gatekeepere, som kan blive yderligere præci-

seret 

a) afholde sig fra at kombinere personoplysninger fra 

disse centrale platformstjenester med personoplys-

ninger fra andre tjenester, der tilbydes af gatekee-

peren, eller med personoplysninger fra tredjeparts-

tjenester, og fra at tilmelde slutbrugeren andre tje-

nester hos gatekeeperen for at kombinere person-

oplysninger, medmindre slutbrugeren er blevet 

præsenteret for det specifikke valg og har givet 

samtykke i henhold til forordning (EU) 2016/679  

b) give erhvervsbrugere mulighed for at tilbyde de 

samme produkter eller tjenester til slutbrugere gen-

nem tredjeparters onlineformidlingstjenester til pri-

ser eller på betingelser, der er forskellige fra dem, 

der tilbydes gennem gatekeepernes onlineformid-

lingstjenester 

c) give erhvervsbrugere mulighed for at fremsætte til-

bud til slutbrugere, de har fået via den centrale 

platformstjeneste, og indgå kontrakter med disse 

slutbrugere, uanset om de til dette formål anvender 

gatekeeperens centrale platformstjenester eller ej, 

og give slutbrugerne mulighed for via gatekeepe-

rens centrale platformstjenester at få adgang til og 

anvende indhold, abonnementer, funktioner eller 

andre elementer ved hjælp af en erhvervsbrugers 

softwareapplikation i tilfælde, hvorslutbrugeren har 

erhvervet disse elementer fra den relevante er-

hvervsbruger uden brug af gatekeeperens centrale 

platformstjenester  

d) afholde sig fra at forhindre eller begrænse erhvervs-

brugere i at tage spørgsmål op over for en hvilken 

som helst relevant offentlig myndighed vedrørende 

enhver praksis hos gatekeepere 

e) afholde sig fra at kræve, at erhvervsbrugere anven-

der, tilbyder eller interagerer med en identifikati-

onstjeneste hos gatekeeperen i forbindelse med 

tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, som an-

vender den pågældende gatekeepers centrale plat-

formstjenester 

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 erhvervs-

brugeres slutbrugere, af dens centrale platformstje-

nester eller leveres af disse erhvervsbrugere af dens 

centrale platformstjenester eller af disse erhvervs-

brugeres slutbrugere 

b) give slutbrugerne mulighed for at afinstallere præ-

installerede softwareapplikationer på deres cen-

trale platformstjenester, uden at dette berører en 

gatekeepers mulighed for at begrænse en sådan af-

installation i forbindelse med softwareapplikatio-

ner, der er væsentlige for styresystemets eller ud-

styrets funktion, og som tredjeparter teknisk ikke 

kan tilbyde individuelt  

c) gøre det muligt at installere og anvende tredje-

partssoftwareapplikationer eller softwareapplikati-

onsbutikker, der anvender eller interagerer med 

den pågældende gatekeepers styresystemer, og 

gøre det muligt at tilgå disse softwareapplikationer 

eller softwareapplikationsbutikker ved hjælp af an-

dre metoder end den pågældende gatekeepers cen-

trale platformstjenester. Gatekeeperen må ikke for-

hindres i at træffe forholdsmæssige foranstaltnin-

ger for at sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 

eller softwareapplikationsbutikker ikke bringer inte-

griteten af hardwaren eller styresystemet, der stil-

les til rådighed af gatekeeperen, i fare 

d) afholde sig fra at behandle rangordningstjenester 

og -produkter, der tilbydes af gatekeeperen selv el-

ler af en tredjepart, som tilhører samme virksom-

hed, mere gunstigt end tilsvarende tjenester eller 

produkter fra tredjeparter, og anvende retfærdige 

og ikkediskriminerende betingelser for en sådan 

rangordning  

e) afholde sig fra ad teknisk vej at begrænse slutbru-

gernes mulighed for at skifte mellem og abonnere 

på forskellige softwareapplikationer og -tjenester, 
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f) undlade at kræve, at erhvervsbrugere eller slutbru-

gere abonnerer på eller lader sig registrere hos an-

dre centrale platformstjenester, der er identificeret 

i henhold til artikel 3, eller som har nået tærsklerne 

i artikel 3, stk. 2, litra b), som en betingelse for at få 

adgang til, tilmelde sig eller registrere sig i en af de-

res centrale platformstjenester, der er identificeret 

i henhold til nævnte artikel 

g) på anmodning give annoncører og udgivere, som 

den leverer reklametjenester til, oplysninger om 

den pris, som annoncøren og udgiveren betaler, 

samt det beløb eller vederlag, der betales til udgive-

ren, for udgivelse af en bestemt annonce og for 

hver af de relevante reklametjenester, der leveres 

af gatekeeperen. 

der skal tilgås via gatekeeperens styresystem, her-

under med hensyn til slutbrugernes valg af internet-

udbyder 

f) give erhvervsbrugere og udbydere af accessoriske 

tjenester adgang til og interoperabilitet med de 

samme styresystemer, hardware- eller software-

funktioner, der er tilgængelige eller anvendes i ga-

tekeeperens levering af eventuelle accessoriske tje-

nester 

g) efter anmodning og gratis give annoncører og udgi-

vere adgang til gatekeeperens værktøjer til resultat-

måling og de oplysninger, der er nødvendige for, at 

annoncører og udgivere kan foretage deres egen 

uafhængige verifikation af annoncefortegnelsen 

h) sikre effektiv portabilitet af data, der genereres 

gennem en erhvervsbrugers eller en slutbrugers ak-

tivitet, og navnlig stille værktøjer til rådighed for 

slutbrugerne for at lette udøvelsen af dataportabili-

tet i overensstemmelse med forordning (EU) 

2016/679, herunder ved at give løbende adgang i 

realtid  

i) give erhvervsbrugere eller tredjeparter, der er god-

kendt af en erhvervsbruger, gratis adgang til effek-

tive og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet og 

mulighed for at anvende aggregerede eller ikke-ag-

gregerede data, som leveres eller genereres i for-

bindelse med anvendelsen af de relevante centrale 

platformstjenester af de erhvervsbrugere og slut-

brugere, der beskæftiger sig med de produkter eller 

tjenester, som leveres af disse erhvervsbrugere kun 

give adgang til og mulighed for at anvende person-

oplysninger, hvis de er direkte forbundet med slut-

brugerens anvendelse af de produkter eller tjene-

ster, 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  

j) efter anmodning give tredjepartsudbydere af onli-

nesøgemaskiner adgang på fair, rimelige og ikkedis-

kriminerende vilkår til at rangordne, søge, klikke på 

og se data i forbindelse med gratis og betalt søgning 

genereret af slutbrugere på gatekeeperens online-

søgemaskiner, med forbehold af anonymisering 

med hensyn til at søge i, klikke på og se data, der 

udgør personoplysninger 
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k) anvende retfærdige og ikkediskriminerende gene-

relle betingelser for adgang for erhvervsbrugere til 

sin softwareapplikationsbutik, der er udpeget i hen-

hold til artikel 3 i denne forordning. 

 
 
 


