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TU – Medier i Sverige är oroliga över att det i arbetet med att stärka våra medlemmars position
gentemot plattformarna fortfarande saknas viktiga delar. Detta trots omfattande bevis för gatekeepers
nuvarande beteende på olika marknader och undersökningar om att detta är välbehövligt. TU noterar att
det i de pågående förhandlingarna finns utrymme till förtydliganden och förbättringar.
Nedan vill vi lyfta några förbättringar som vi anser nödvändiga för att syftet med DMA ska förverkligas. Vi
ber också att få bifoga skrivelser från flera av våra europeiska kollegor och organisationer i detta ämne.

1.

Artikel 6.1.k om rättvis och icke-diskriminerande tillgång bör omfatta alla
grundläggande plattformstjänster. Det är också godtyckligt att begränsa en
villkorsskyldighet till endast appbutiker.

2.

En utvidgning av tillämpningsområdet på 6(1) k skulle stödja nyhetsutgivare i
svårigheter i hela EU i deras förhandlingar med grindvakter om genomförandet
av utgivarnas rätt enligt upphovsrättsdirektivet.

3.

Röstassistenter och webbläsare bör inkluderas i listan över grundläggande
plattformstjänster eftersom de spelar en unikt viktig roll som digitala gateways.
Eftersom skyldigheterna tillämpas på andra plattformstjänster finns det en risk
för att gatekeepers annars kommer att flytta problematiskt beteende till dessa
tjänster.

4.

Förbud mot gatekeepers förmånliga "inbäddning" av separata egna tjänster
samt förmånsbehandling av utvalda tredje parter (artikel 6.1 d d).

5.

Förbud mot att diskriminera relevansbaserade allmänna sökresultat till förmån
för betald sökannonsering (artikel 2.2.18b (ny) DMA och artikel 6.1 d1 (ny).)

6.

Det föreslagna förbudet mot att kombinera uppgifter från olika egna tjänster med
uppgifter från tredjepartstjänster blir verkningslöst om inte undantaget om samtycke
stryks/tas bort från artikeln. (artikel 5 a).
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