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Mötesanteckning från möte om DMA med Amazon

Mötet ägde rum den 18 januari 2022 på förfrågan av Amazon.
Deltagare:
Från Amazon: Helena Hanell McK elvey och Chloe MacEwen
Från Regeringskansliet: Eva L jungbert, Näringsdepartementet, Berfin Eken,
Infrastrukturdepartementet och Marion Ghaffarnejad, Utrikesdepartementet,
Handelsavdelningen
Vid mötet presenterade Amazon sina synpunkter och kommentarer på
Europaparlamentets ändringsförslag till förordningen om DMA.
Amazon framförde inledningsvis övergripande att de är mer bekväma med
innehållet i rådets kompromissförslag än med Europaparlamentets
ändringsförslag.
Amazon framförde därefter synpunkter på ändringsförslagen, bl.a. i fråga om
att centrala plattformstjänster hade lagts till och att definitionen av
rangordning hade utvidgats i artikel 2.
Även synpunkter på artiklarna 5 och 6 framfördes, däribland att artikel 6.1 a
och d har flyttats till artikel 5. Det skulle enligt Amazon innebära svårigheter
i tillämpningen av dessa bestämmelser att inte ha möjlighet att använda sig
av den regulatoriska dialogen. Vidare saknade ändringsförslaget i artikel
6.1 k) en konsekvensanalys och var oproportionerligt bred. Med avseende på
artikel 5 c) framförde Amazon att företagsanvändare i deras fall har andra

alternativ att säl ja sina produkter via och att det är viktigt att kunna
säkerställa att konsumenterna inte får en lägre grad av skydd.
Amazon framförde vidare att förslaget i artikel 39 att korta fristen för att
tillämpa förordningen från det den träder i kraft från sex till två månader
avviker från vad som gäller enligt andra förordningar och är
oproportionerligt. Motsvarande synpunkter framfördes i fråga om förslaget
att höja bötesbeloppet i artikel 26. I andra lagstiftningar ligger det maximala
bötesbeloppet på10 procent. Även en synpunkt på artikel 16.3 lämnades.
Amazon framförde även en synpunkt på den övergripande
proportionaliteten i förslaget till DMA. Det är enligt Amazon ett problem att
förslaget omfattar olika typer av affärsmodeller. Enligt Amazon är en lösning
att lägga in i artikel 3 i förslaget att EU-kommissionen ska specificera vilka
skyldigheter som respektive grindvakt ska föl ja.
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