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Módosítás 309
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a szolgáltatónak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy lehívja az általa feltöltött, a digitális 
tartalom segítségével általa előállított, 
vagy a digitális tartalom felhasználásával 
általa generált valamennyi adatot. Ennek 
a kötelezettségnek ki kell terjednie azokra 
az adatokra, amelyeket a szolgáltató a 
digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló 
szerződés értelmében köteles megőrizni, 
valamint azokra az adatokra, amelyeket a 
szolgáltató a szerződéshez kapcsolódóan 
ténylegesen megőriz.

törölve

Or. en

Módosítás 310
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a szolgáltatónak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy lehívja az általa feltöltött, a digitális 
tartalom segítségével általa előállított, 
vagy a digitális tartalom felhasználásával 
általa generált valamennyi adatot. Ennek 
a kötelezettségnek ki kell terjednie azokra 
az adatokra, amelyeket a szolgáltató a 

törölve
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digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló 
szerződés értelmében köteles megőrizni, 
valamint azokra az adatokra, amelyeket a 
szolgáltató a szerződéshez kapcsolódóan 
ténylegesen megőriz.

Or. en

Módosítás 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a szolgáltatónak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy lehívja az általa feltöltött, a digitális 
tartalom segítségével általa előállított, vagy 
a digitális tartalom felhasználásával általa 
generált valamennyi adatot. Ennek a 
kötelezettségnek ki kell terjednie azokra az 
adatokra, amelyeket a szolgáltató a 
digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló 
szerződés értelmében köteles megőrizni, 
valamint azokra az adatokra, amelyeket a 
szolgáltató a szerződéshez kapcsolódóan 
ténylegesen megőriz.

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a szolgáltatónak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy lehívja az általa feltöltött, a digitális 
tartalom segítségével általa előállított, vagy 
a digitális tartalom felhasználásával általa 
generált valamennyi személyes adatot, 
amennyiben a kérdéses adatokat nem 
törölték vagy nem tették névtelenné.
Ennek a kötelezettségnek ki kell terjednie 
azokra a személyes adatokra, amelyeket a 
szolgáltató a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződés 
értelmében köteles megőrizni, valamint 
azokra a személyes adatokra, amelyeket a 
szolgáltató a szerződéshez kapcsolódóan 
ténylegesen megőriz. A szolgáltatónak azt 
is lehetővé kell tennie, hogy a fogyasztó 
lehívja a digitális tartalom használata 
során közölt adatokat, ha ez műszaki 
szempontból megoldható, és ha a tartalom 
másik szolgáltatáshoz átvihető, 
amennyiben a szolgáltató megőrizte ezeket 
az adatokat.

Or. en
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Módosítás 312
Daniel Dalton, Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a szolgáltatónak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy lehívja az általa feltöltött, a digitális 
tartalom segítségével általa előállított, 
vagy a digitális tartalom felhasználásával 
általa generált valamennyi adatot. Ennek 
a kötelezettségnek ki kell terjednie azokra 
az adatokra, amelyeket a szolgáltató a 
digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló 
szerződés értelmében köteles megőrizni, 
valamint azokra az adatokra, amelyeket a 
szolgáltató a szerződéshez kapcsolódóan 
ténylegesen megőriz.

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a szolgáltatónak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy lehívja a fogyasztó összes fontos 
személyes adatát, az (EU) 2016/679 
rendelet szerint.

Or. en

Indokolás

Feltétlenül egyértelművé kell tenni, hogy az irányelv nem arra törekszik, hogy felülbírálja az 
(EU) 2016/679 rendeletet vagy ellentmondjon az általános adatvédelmi szabályokkal 
kapcsolatos rendelkezéseinek és a személyes adatok rendeletben szereplő meghatározásának.

Módosítás 313
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a szolgáltatónak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy lehívja az általa feltöltött, a digitális 
tartalom segítségével általa előállított, vagy 

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a fogyasztónak le 
kell tudnia hívnia a szolgáltató által
feltöltött, a digitális tartalom segítségével 
általa előállított, vagy a digitális tartalom 
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a digitális tartalom felhasználásával általa 
generált valamennyi adatot. Ennek a 
kötelezettségnek ki kell terjednie azokra az 
adatokra, amelyeket a szolgáltató a 
digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló 
szerződés értelmében köteles megőrizni, 
valamint azokra az adatokra, amelyeket a 
szolgáltató a szerződéshez kapcsolódóan 
ténylegesen megőriz.

felhasználásával általa generált 
kiszámlázható adatokat. Ez a kötelezettség
azokra az adatokra terjed ki, amelyeket a 
szolgáltató a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződéshez 
kapcsolódóan ténylegesen köteles 
megőrizni. Biztosítani kell azonban, hogy 
ez az eljárás szükség esetén tiszteletben 
tartsa a szolgáltató szellemi tulajdonát és 
ne jelentsen túl nagy műszaki terhet 
számára.

Or. fr

Módosítás 314
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a szolgáltatónak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy lehívja az általa feltöltött, a digitális 
tartalom segítségével általa előállított, vagy 
a digitális tartalom felhasználásával általa 
generált valamennyi adatot. Ennek a 
kötelezettségnek ki kell terjednie azokra az 
adatokra, amelyeket a szolgáltató a 
digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló 
szerződés értelmében köteles megőrizni, 
valamint azokra az adatokra, amelyeket a 
szolgáltató a szerződéshez kapcsolódóan 
ténylegesen megőriz.

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a szolgáltatónak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy lehívja az általa feltöltött, a digitális 
tartalom segítségével általa előállított, vagy 
a digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatások felhasználásával általa 
generált valamennyi adatot. Ennek a 
kötelezettségnek ki kell terjednie azokra az 
adatokra, amelyeket a szolgáltató a 
digitálistartalom-szolgáltatásra vagy 
digitális szolgáltatások nyújtására
irányuló szerződés értelmében köteles 
megőrizni, valamint azokra az adatokra, 
amelyeket a szolgáltató a szerződéshez 
kapcsolódóan ténylegesen megőriz.

Or. ro

Módosítás 315
Angel Dzhambazki
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Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a szolgáltatónak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy lehívja az általa feltöltött, a digitális 
tartalom segítségével általa előállított, vagy 
a digitális tartalom felhasználásával általa 
generált valamennyi adatot. Ennek a 
kötelezettségnek ki kell terjednie azokra az 
adatokra, amelyeket a szolgáltató a 
digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló 
szerződés értelmében köteles megőrizni, 
valamint azokra az adatokra, amelyeket a 
szolgáltató a szerződéshez kapcsolódóan 
ténylegesen megőriz.

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a szolgáltatónak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy lehívja az összes észszerűen 
azonosítható és észszerűen lehívható, a 
digitális tartalom segítségével általa 
előállított, vagy a digitális tartalom 
felhasználásával általa generált valamennyi 
személyes adatot. Ennek a kötelezettségnek 
ki kell terjednie azokra az adatokra, 
amelyeket a szolgáltató a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződés 
értelmében köteles megőrizni, valamint 
azokra az adatokra, amelyeket a szolgáltató 
a szerződéshez kapcsolódóan ténylegesen 
megőriz.

Or. en

Módosítás 316
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a szolgáltatónak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy lehívja az általa feltöltött, a digitális 
tartalom segítségével általa előállított, vagy 
a digitális tartalom felhasználásával általa 
generált valamennyi adatot. Ennek a 
kötelezettségnek ki kell terjednie azokra az 
adatokra, amelyeket a szolgáltató a 
digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló 

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a szolgáltatónak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy lehívja az általa feltöltött, a digitális 
tartalom vagy szolgáltatás segítségével 
általa aktívan előállított, vagy a digitális 
tartalom vagy szolgáltatás felhasználásával 
általa generált valamennyi adatot. Ennek a 
kötelezettségnek ki kell terjednie azokra az 
adatokra, amelyeket a szolgáltató a 
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szerződés értelmében köteles megőrizni, 
valamint azokra az adatokra, amelyeket a 
szolgáltató a szerződéshez kapcsolódóan 
ténylegesen megőriz.

digitálistartalom-szolgáltatásra vagy 
digitálisszolgáltatás-nyújtásra irányuló 
szerződés értelmében köteles megőrizni, 
valamint azokra az adatokra, amelyeket a 
szolgáltató a szerződéshez kapcsolódóan 
ténylegesen megőriz.

Or. it

Módosítás 317
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a szolgáltatónak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy lehívja az általa feltöltött, a digitális 
tartalom segítségével általa előállított, 
vagy a digitális tartalom felhasználásával 
általa generált valamennyi adatot. Ennek a 
kötelezettségnek ki kell terjednie azokra az 
adatokra, amelyeket a szolgáltató a 
digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló 
szerződés értelmében köteles megőrizni, 
valamint azokra az adatokra, amelyeket a 
szolgáltató a szerződéshez kapcsolódóan 
ténylegesen megőriz.

(39) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztó a szerződés felmondásához 
való jog tekintetében tényleges 
védelemben részesüljön, a szolgáltatónak a 
fogyasztó kérésére lehetővé kell tennie a 
fogyasztó számára, hogy lehívja a 
fogyasztó által a digitális tartalom 
felhasználásával feltöltött vagy előállított 
valamennyi adatot. Ennek a 
kötelezettségnek ki kell terjednie azokra az 
adatokra, amelyeket a szolgáltató a 
digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló 
szerződés értelmében köteles megőrizni, 
valamint azokra az adatokra, amelyeket a 
szolgáltató a szerződéshez kapcsolódóan 
ténylegesen megőriz.

Or. fr

Módosítás 318
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Amennyiben a szerződésnek a törölve



AM\1117404HU.docx 9/175 PE599.502v02-00

HU

szerződésszerűség hiánya miatti 
felmondását követően a szolgáltató az 
adatok lehívására szolgáló műszaki 
eszközt biztosít a fogyasztó számára, a 
fogyasztó jogosult arra, hogy az adatokat 
költségmentesen, például egy általánosan 
használt adatformátum alkalmazásának 
költségétől mentesen hívja le, kivételt 
képeznek a fogyasztó saját digitális 
környezete által generált költségek, többek 
között a hálózati kapcsolat költségei, mivel 
azok nem kapcsolódnak kifejezetten az 
adatok lehívásához.

Or. en

Módosítás 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Amennyiben a szerződésnek a 
szerződésszerűség hiánya miatti 
felmondását követően a szolgáltató az 
adatok lehívására szolgáló műszaki eszközt 
biztosít a fogyasztó számára, a fogyasztó 
jogosult arra, hogy az adatokat
költségmentesen, például egy általánosan 
használt adatformátum alkalmazásának 
költségétől mentesen hívja le, kivételt 
képeznek a fogyasztó saját digitális 
környezete által generált költségek, többek 
között a hálózati kapcsolat költségei, mivel 
azok nem kapcsolódnak kifejezetten az 
adatok lehívásához.

(40) Amennyiben a szerződésnek a 
szerződésszerűség hiánya miatti 
felmondását követően a szolgáltató az 
adatok lehívására szolgáló műszaki eszközt 
biztosít a fogyasztó számára, a fogyasztó 
jogosult arra, hogy a személyes adatokat, és 
ha ez műszaki szempontból megoldható és 
ha a tartalom másik szolgáltatáshoz 
átvihető, például egy általánosan használt 
adatformátum alkalmazásának költségétől 
mentesen hívja le, kivételt képeznek a 
fogyasztó saját digitális környezete által 
generált költségek, többek között a hálózati 
kapcsolat költségei, mivel azok nem 
kapcsolódnak kifejezetten a személyes 
adatok vagy a tartalom lehívásához.

Or. en

Módosítás 320
Angel Dzhambazki
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Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Amennyiben a szerződésnek a 
szerződésszerűség hiánya miatti 
felmondását követően a szolgáltató az
adatok lehívására szolgáló műszaki eszközt 
biztosít a fogyasztó számára, a fogyasztó 
jogosult arra, hogy az adatokat 
költségmentesen, például egy általánosan 
használt adatformátum alkalmazásának 
költségétől mentesen hívja le, kivételt 
képeznek a fogyasztó saját digitális 
környezete által generált költségek, többek 
között a hálózati kapcsolat költségei, mivel 
azok nem kapcsolódnak kifejezetten az
adatok lehívásához.

(40) Amennyiben a szerződésnek a 
szerződésszerűség hiánya miatti 
felmondását követően a szolgáltató az 
adatok lehívására szolgáló műszaki eszközt 
biztosít a fogyasztó számára, a fogyasztó 
jogosult arra, hogy ezeket az észszerűen 
azonosítható és észszerűen lehívható 
személyes adatokat költségmentesen, 
például egy általánosan használt 
adatformátum alkalmazásának költségétől 
mentesen hívja le, kivételt képeznek a 
fogyasztó saját digitális környezete által 
generált költségek, többek között a hálózati 
kapcsolat költségei, mivel azok nem 
kapcsolódnak kifejezetten ezeknek az 
adatoknak a lehívásához.

Or. en

Módosítás 321
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A szerződés felmondása esetén nem 
követelhető meg a fogyasztótól, hogy 
fizessen a nem szerződésszerű digitális 
tartalom használatáért, ugyanis ez 
megfosztaná a fogyasztót a tényleges 
védelemtől.

(41) A szerződés felmondása esetén nem 
követelhető meg a fogyasztótól, hogy 
fizessen a nem szerződésszerű digitális 
tartalom használatáért, ugyanis ez 
megfosztaná a fogyasztót a tényleges 
védelemtől. A digitális tartalom vagy 
digitális szolgáltatás lehetséges 
felhasználásának gazdasági értékét 
azonban figyelembe kell venni a szerződés 
felszámolásakor. Amennyiben a 
szerződésszerűség hiánya a digitális 
tartalom vagy digitális szolgáltatás 
használhatóságának tényleges 
alkalmatlanságához vezet, úgy 
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kártérítésre nem lenne mód.

Or. de

Indokolás

Csupán a használatra való alkalmatlanság esetében kellene a kártérítés kizárásának 
megtörténnie.

Módosítás 322
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A szerződés felmondása esetén nem 
követelhető meg a fogyasztótól, hogy 
fizessen a nem szerződésszerű digitális 
tartalom használatáért, ugyanis ez 
megfosztaná a fogyasztót a tényleges 
védelemtől.

(41) A szerződés felmondása esetén nem 
követelhető meg a fogyasztótól, hogy 
fizessen a nem szerződésszerű digitális 
tartalom vagy digitális szolgáltatások 
használatáért, ugyanis ez megfosztaná a 
fogyasztót a tényleges védelemtől.

Or. ro

Módosítás 323
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A szerződés felmondása esetén nem 
követelhető meg a fogyasztótól, hogy 
fizessen a nem szerződésszerű digitális 
tartalom használatáért, ugyanis ez 
megfosztaná a fogyasztót a tényleges 
védelemtől.

(41) A szerződés felmondása esetén nem 
követelhető meg a fogyasztótól, hogy 
fizessen a nem szerződésszerű digitális 
tartalom vagy digitális szolgáltatások
használatáért, ugyanis ez megfosztaná a 
fogyasztót a tényleges védelemtől.

Or. en
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Módosítás 324
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A szerződés felmondása esetén nem 
követelhető meg a fogyasztótól, hogy 
fizessen a nem szerződésszerű digitális 
tartalom használatáért, ugyanis ez 
megfosztaná a fogyasztót a tényleges 
védelemtől.

(41) A szerződés felmondása esetén nem 
követelhető meg a fogyasztótól, hogy 
fizessen a nem szerződésszerű digitális 
tartalom vagy szolgáltatás használatáért, 
ugyanis ez megfosztaná a fogyasztót a 
tényleges védelemtől.

Or. it

Módosítás 325
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Figyelembe véve a fogyasztók és a 
szolgáltatók jogos érdekei 
kiegyensúlyozásának szükségességét, 
amennyiben az adott ideig, vételár 
ellenében biztosított digitális tartalom 
felmondási jogot keletkeztet, a fogyasztó 
számára a szerződésnek csak arra a részére 
vonatkozó felmondási jogot kell 
biztosítani, amely ahhoz az időszakhoz 
kapcsolódik, amikor a digitális tartalom 
nem volt szerződésszerű. Amennyiben 
azonban a digitális tartalom biztosítása 
pénztől eltérő ellentételezésért történik, a 
részleges felmondás nem valósítható meg, 
ugyanis a pénztől eltérő ellentételezés nem 
osztható fel arányosan.

(42) Figyelembe véve a fogyasztók és a 
szolgáltatók jogos érdekei 
kiegyensúlyozásának szükségességét, 
amennyiben az adott ideig, vételár 
ellenében biztosított digitális tartalom vagy 
digitális szolgáltatások felmondási jogot 
keletkeztetnek, a fogyasztó számára a 
szerződésnek csak arra a részére vonatkozó 
felmondási jogot kell biztosítani, amely 
ahhoz az időszakhoz kapcsolódik, amikor a 
digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás nem volt szerződésszerű. 
Amennyiben azonban a digitális tartalom 
biztosítása vagy a digitális szolgáltatás
nyújtása pénztől eltérő ellentételezésért 
történik, a részleges felmondás nem 
valósítható meg, ugyanis a pénztől eltérő 
ellentételezés nem osztható fel arányosan.

Or. ro
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Módosítás 326
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Figyelembe véve a fogyasztók és a 
szolgáltatók jogos érdekei 
kiegyensúlyozásának szükségességét, 
amennyiben az adott ideig, vételár 
ellenében biztosított digitális tartalom 
felmondási jogot keletkeztet, a fogyasztó 
számára a szerződésnek csak arra a részére 
vonatkozó felmondási jogot kell 
biztosítani, amely ahhoz az időszakhoz 
kapcsolódik, amikor a digitális tartalom 
nem volt szerződésszerű. Amennyiben 
azonban a digitális tartalom biztosítása 
pénztől eltérő ellentételezésért történik, a 
részleges felmondás nem valósítható meg, 
ugyanis a pénztől eltérő ellentételezés nem 
osztható fel arányosan.

(42) Figyelembe véve a fogyasztók és a 
szolgáltatók jogos érdekei 
kiegyensúlyozásának szükségességét, 
amennyiben az adott ideig, vételár 
ellenében biztosított digitális tartalom vagy 
digitális szolgáltatás felmondási jogot 
keletkeztet, a fogyasztó számára a 
szerződésnek csak arra a részére vonatkozó 
felmondási jogot kell biztosítani, amely 
ahhoz az időszakhoz kapcsolódik, amikor a 
digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás nem volt szerződésszerű. 
Amennyiben azonban a digitális tartalom 
vagy digitális szolgáltatás biztosítása 
ellentételezésként adatokért történik, a 
részleges felmondás nem valósítható meg, 
ugyanis a pénztől eltérő ellentételezés nem 
osztható fel arányosan.

Or. en

Módosítás 327
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Figyelembe véve a fogyasztók és a 
szolgáltatók jogos érdekei 
kiegyensúlyozásának szükségességét, 
amennyiben az adott ideig, vételár 
ellenében biztosított digitális tartalom 
felmondási jogot keletkeztet, a fogyasztó 
számára a szerződésnek csak arra a részére 
vonatkozó felmondási jogot kell 
biztosítani, amely ahhoz az időszakhoz 

(42) Figyelembe véve a fogyasztók és a 
szolgáltatók jogos érdekei 
kiegyensúlyozásának szükségességét, 
amennyiben az adott ideig, vételár 
ellenében biztosított digitális tartalom vagy 
szolgáltatás felmondási jogot keletkeztet, a 
fogyasztó számára a szerződésnek csak 
arra a részére vonatkozó felmondási jogot 
kell biztosítani, amely ahhoz az időszakhoz 
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kapcsolódik, amikor a digitális tartalom 
nem volt szerződésszerű. Amennyiben 
azonban a digitális tartalom biztosítása 
pénztől eltérő ellentételezésért történik, a 
részleges felmondás nem valósítható meg, 
ugyanis a pénztől eltérő ellentételezés nem 
osztható fel arányosan.

kapcsolódik, amikor a digitális tartalom 
vagy szolgáltatás nem volt szerződésszerű. 
Amennyiben azonban a digitális tartalom 
vagy szolgáltatás biztosítása pénztől eltérő 
ellentételezésért történik, a részleges 
felmondás nem valósítható meg, ugyanis a 
pénztől eltérő ellentételezés nem osztható 
fel arányosan.

Or. it

Módosítás 328
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Figyelembe véve a fogyasztók és a 
szolgáltatók jogos érdekei 
kiegyensúlyozásának szükségességét, 
amennyiben az adott ideig, vételár 
ellenében biztosított digitális tartalom 
felmondási jogot keletkeztet, a fogyasztó 
számára a szerződésnek csak arra a részére 
vonatkozó felmondási jogot kell 
biztosítani, amely ahhoz az időszakhoz 
kapcsolódik, amikor a digitális tartalom 
nem volt szerződésszerű. Amennyiben 
azonban a digitális tartalom biztosítása 
pénztől eltérő ellentételezésért történik, a 
részleges felmondás nem valósítható meg, 
ugyanis a pénztől eltérő ellentételezés nem 
osztható fel arányosan.

(42) Figyelembe véve a fogyasztók és a 
szolgáltatók jogos érdekei 
kiegyensúlyozásának szükségességét, 
amennyiben a vételár ellenében biztosított 
digitális tartalmat vagy digitális 
szolgáltatásokat adott ideig biztosítják, és 
ezek felmondási jogot keletkeztetnek, a 
fogyasztó számára a szerződésnek csak 
arra a részére vonatkozó felmondási jogot 
kell biztosítani, amely ahhoz az időszakhoz 
kapcsolódik, amikor a digitális tartalom 
vagy digitális szolgáltatások nem voltak
szerződésszerűek. Amennyiben azonban a 
digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatások biztosítása személyes 
adatokért vagy bármilyen más adatokért
történik, a részleges felmondás nem 
valósítható meg, ugyanis az ilyen jellegű 
adatok nem oszthatók fel arányosan.

Or. en

Módosítás 329
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
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43 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Jellegéből adódóan a digitális 
tartalom a felhasználása során nem 
használódik el és nem kopik el, és a 
digitális tartalom szolgáltatása gyakran egy 
adott időtartamra, nem egyszeri alkalomra 
szól. Ezért nem indokolt olyan időtartam 
előírása, amely alatt a szolgáltató felelőssé 
tehető a megfelelőség azon hiányáért, 
amely a digitális tartalom szolgáltatásakor 
fennáll. A tagállamoknak következésképp 
tartózkodniuk kell ilyen időtartam 
fenntartásától vagy bevezetésétől. A 
digitális tartalom szerződésszerűségének 
hiányán alapuló követelésekkel kapcsolatos 
jogbiztonság biztosítása érdekében a 
tagállamok számára biztosítani kell, hogy 
továbbra is szabadon hagyatkozhassanak a 
nemzeti elévülési szabályokra.

(43) Jellegéből adódóan a digitális 
tartalom szolgáltatása gyakran egy adott 
időtartamra, nem egyszeri alkalomra szól. 
Ezért hosszú távú szerződések részeként 
adott ideig biztosított digitális tartalom 
esetében nem indokolt olyan időtartam 
előírása, amely alatt a szolgáltató felelőssé 
tehető a megfelelőség azon hiányáért, 
amely a digitális tartalom szolgáltatásakor 
fennáll. A tagállamoknak következésképp 
tartózkodniuk kell ilyen időtartam 
fenntartásától vagy bevezetésétől. Ám 
egyszeri alkalommal biztosított digitális 
tartalomszolgáltatás esetében indokolt a 
digitális tartalomszolgáltatás idejétől 
számított kétéves elévülési időtartam 
bevezetése. A digitális tartalom 
szerződésszerűségének hiányán alapuló 
követelésekkel kapcsolatos jogbiztonság 
biztosítása érdekében a tagállamok 
számára biztosítani kell, hogy továbbra is 
szabadon hagyatkozhassanak a nemzeti 
elévülési szabályokra.

Or. en

Módosítás 330
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Jellegéből adódóan a digitális 
tartalom a felhasználása során nem 
használódik el és nem kopik el, és a 
digitális tartalom szolgáltatása gyakran egy 
adott időtartamra, nem egyszeri alkalomra 
szól. Ezért nem indokolt olyan időtartam 
előírása, amely alatt a szolgáltató felelőssé 

(43) Jellegéből adódóan a digitális 
tartalom vagy a digitális szolgáltatás a 
felhasználása során nem használódik el és 
nem kopik el, kivéve akkor, ha egy tárgyi 
eszköz beágyazott szoftvereként vagy 
kiegészítő szoftverként biztosítják,és a 
digitális tartalom szolgáltatása gyakran egy 
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tehető a megfelelőség azon hiányáért, 
amely a digitális tartalom szolgáltatásakor 
fennáll. A tagállamoknak következésképp 
tartózkodniuk kell ilyen időtartam 
fenntartásától vagy bevezetésétől. A 
digitális tartalom szerződésszerűségének 
hiányán alapuló követelésekkel 
kapcsolatos jogbiztonság biztosítása 
érdekében a tagállamok számára 
biztosítani kell, hogy továbbra is szabadon 
hagyatkozhassanak a nemzeti elévülési 
szabályokra.

adott időtartamra, nem egyszeri alkalomra 
szól. Ezért nem indokolt olyan időtartam 
előírása, amely alatt a szolgáltató felelőssé 
tehető a megfelelőség azon hiányáért, 
amely a digitális tartalom szolgáltatásakor 
fennáll.

Or. en

Módosítás 331
Notis Marias

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Jellegéből adódóan a digitális 
tartalom a felhasználása során nem 
használódik el és nem kopik el, és a 
digitális tartalom szolgáltatása gyakran egy 
adott időtartamra, nem egyszeri alkalomra 
szól. Ezért nem indokolt olyan időtartam 
előírása, amely alatt a szolgáltató felelőssé 
tehető a megfelelőség azon hiányáért, 
amely a digitális tartalom szolgáltatásakor 
fennáll. A tagállamoknak következésképp 
tartózkodniuk kell ilyen időtartam 
fenntartásától vagy bevezetésétől. A 
digitális tartalom szerződésszerűségének 
hiányán alapuló követelésekkel kapcsolatos 
jogbiztonság biztosítása érdekében a 
tagállamok számára biztosítani kell, hogy 
továbbra is szabadon hagyatkozhassanak a 
nemzeti elévülési szabályokra.

(43) Jellegéből adódóan a digitális 
tartalom a felhasználása során nem 
használódik el és nem kopik el, és a 
digitális tartalom szolgáltatása gyakran egy 
adott időtartamra, nem egyszeri alkalomra 
szól. Ezért nem indokolt olyan időtartam 
előírása, amely alatt a szolgáltató felelőssé 
tehető a megfelelőség azon hiányáért, 
amely a digitális tartalom szolgáltatásakor 
fennáll. A tagállamoknak következésképp 
tartózkodniuk kell ilyen időtartam 
fenntartásától vagy bevezetésétől. A 
digitális tartalom szerződésszerűségének 
hiányán alapuló követelésekkel kapcsolatos 
jogbiztonság biztosítása érdekében a 
tagállamok számára biztosítani kell, hogy 
továbbra is szabadon alkalmazhassák 
nemzeti általános szerződési jogukat és 
hagyatkozhassanak a nemzeti elévülési 
szabályokra.

Or. el
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Módosítás 332
Inese Vaidere

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Jellegéből adódóan a digitális 
tartalom a felhasználása során nem 
használódik el és nem kopik el, és a 
digitális tartalom szolgáltatása gyakran egy 
adott időtartamra, nem egyszeri alkalomra 
szól. Ezért nem indokolt olyan időtartam 
előírása, amely alatt a szolgáltató felelőssé 
tehető a megfelelőség azon hiányáért, 
amely a digitális tartalom szolgáltatásakor 
fennáll. A tagállamoknak következésképp 
tartózkodniuk kell ilyen időtartam 
fenntartásától vagy bevezetésétől. A 
digitális tartalom szerződésszerűségének 
hiányán alapuló követelésekkel 
kapcsolatos jogbiztonság biztosítása 
érdekében a tagállamok számára 
biztosítani kell, hogy továbbra is szabadon 
hagyatkozhassanak a nemzeti elévülési 
szabályokra.

(43) Jellegéből adódóan a digitális 
tartalom szolgáltatása gyakran egy adott 
időtartamra, nem egyszeri alkalomra szól. 
Ezért azokban az esetekben, amikor a 
szerződés egyszeri szolgáltatásról 
rendelkezik, a szolgáltató felelősséggel 
tartozik, ha a megfelelőség hiánya a 
szolgáltatás időpontjától számított két 
éven belül ismertté válik. Azokban az 
esetekben, amikor a szerződés egynél több 
alkalomra szóló szolgáltatásnyújtásról 
vagy folyamatos szolgáltatásról 
rendelkezik, a szolgáltató felelősséggel 
tartozik a megfelelőség minden hiányáért, 
amely a szerződés időtartama során 
ismertté válik.

Or. en

Módosítás 333
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Jellegéből adódóan a digitális 
tartalom a felhasználása során nem 
használódik el és nem kopik el, és a 
digitális tartalom szolgáltatása gyakran egy 
adott időtartamra, nem egyszeri alkalomra 
szól. Ezért nem indokolt olyan időtartam 
előírása, amely alatt a szolgáltató felelőssé 
tehető a megfelelőség azon hiányáért, 
amely a digitális tartalom szolgáltatásakor 

(43) Jellegéből adódóan a digitális 
tartalom és szolgáltatás a felhasználása 
során nem használódik el és nem kopik el, 
és a digitális tartalom szolgáltatása gyakran 
egy adott időtartamra, nem egyszeri 
alkalomra szól. Ezért nem indokolt olyan 
időtartam előírása, amely alatt a szolgáltató 
felelőssé tehető a megfelelőség azon 
hiányáért, amely a digitális tartalom 
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fennáll. A tagállamoknak következésképp 
tartózkodniuk kell ilyen időtartam 
fenntartásától vagy bevezetésétől. A 
digitális tartalom szerződésszerűségének 
hiányán alapuló követelésekkel kapcsolatos 
jogbiztonság biztosítása érdekében a 
tagállamok számára biztosítani kell, hogy 
továbbra is szabadon hagyatkozhassanak a 
nemzeti elévülési szabályokra.

szolgáltatásakor fennáll. A tagállamoknak 
következésképp tartózkodniuk kell ilyen 
időtartam fenntartásától vagy 
bevezetésétől. A digitális tartalom 
szerződésszerűségének hiányán alapuló 
követelésekkel kapcsolatos jogbiztonság 
biztosítása érdekében a tagállamok 
számára biztosítani kell, hogy továbbra is 
szabadon hagyatkozhassanak a nemzeti 
elévülési szabályokra.

Or. it

Módosítás 334
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Jellegéből adódóan a digitális 
tartalom a felhasználása során nem 
használódik el és nem kopik el, és a 
digitális tartalom szolgáltatása gyakran egy 
adott időtartamra, nem egyszeri alkalomra 
szól. Ezért nem indokolt olyan időtartam 
előírása, amely alatt a szolgáltató felelőssé 
tehető a megfelelőség azon hiányáért, 
amely a digitális tartalom szolgáltatásakor 
fennáll. A tagállamoknak következésképp 
tartózkodniuk kell ilyen időtartam 
fenntartásától vagy bevezetésétől. A 
digitális tartalom szerződésszerűségének 
hiányán alapuló követelésekkel kapcsolatos 
jogbiztonság biztosítása érdekében a 
tagállamok számára biztosítani kell, hogy 
továbbra is szabadon hagyatkozhassanak a 
nemzeti elévülési szabályokra.

(43) Digitális tartalmakra is 
vonatkozhat az elhasználódás. Ezen felül 
ezek külső hatásoktól is szenvedhetnek, 
amely a digitális tartalmak 
szerződésszerűségének kérdése esetében 
döntő jelentőséggel bír. Ezért itt is
indokolt olyan időtartam előírása, amely 
alatt a szolgáltató felelőssé tehető a 
megfelelőség azon hiányáért, amely a 
digitális tartalom szolgáltatásakor fennáll. 
A digitális tartalom szerződésszerűségének 
hiányán alapuló követelésekkel kapcsolatos 
jogbiztonság biztosítása érdekében a 
tagállamok számára biztosítani kell 
továbbá, hogy továbbra is szabadon 
hagyatkozhassanak a nemzeti elévülési 
szabályokra.

Or. de

Módosítás 335
Axel Voss, Eva Paunova
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Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Jellegéből adódóan a digitális 
tartalom a felhasználása során nem 
használódik el és nem kopik el, és a 
digitális tartalom szolgáltatása gyakran 
egy adott időtartamra, nem egyszeri 
alkalomra szól. Ezért nem indokolt olyan 
időtartam előírása, amely alatt a szolgáltató 
felelőssé tehető a megfelelőség azon 
hiányáért, amely a digitális tartalom 
szolgáltatásakor fennáll. A tagállamoknak 
következésképp tartózkodniuk kell ilyen 
időtartam fenntartásától vagy 
bevezetésétől. A digitális tartalom 
szerződésszerűségének hiányán alapuló 
követelésekkel kapcsolatos jogbiztonság 
biztosítása érdekében a tagállamok 
számára biztosítani kell, hogy továbbra is 
szabadon hagyatkozhassanak a nemzeti 
elévülési szabályokra.

(43) A közösségi vívmányokkal való 
következetesség biztosítása érdekében
indokolt egy kétéves időtartam előírása, 
amely alatt a szolgáltató felelőssé tehető a 
megfelelőség azon hiányáért, amely a 
digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás nyújtásakor fennáll. A digitális 
tartalom vagy digitális szolgáltatások
szerződésszerűségének hiányán alapuló 
követelésekkel kapcsolatos jogbiztonság 
biztosítása érdekében a tagállamok 
számára biztosítani kell, hogy továbbra is 
szabadon hagyatkozhassanak a nemzeti 
elévülési szabályokra, de az ilyen jellegű 
szabályok nem írhatnak elő két évnél 
rövidebb időtartamot a szerződésszerűség 
megfelelő volta megállapításának releváns 
idejétől számítva.

Or. en

Módosítás 336
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A szolgáltató kártérítési 
felelősségének elve a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések 
alapvető eleme. A fogyasztók digitális 
tartalom iránti bizalmának fokozása 
érdekében ezt az elvet ezért uniós szinten 
kell szabályozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók ne 
szenvedjenek kárt, ha hardvereikben vagy 
szoftvereikben nem szerződésszerű 
digitális tartalom okoz kárt. A fogyasztók 
számára ezért biztosítani kell a digitális 

törölve
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tartalom szerződésszerűségének hiányával 
vagy a digitális tartalom szolgáltatásának 
elmulasztásával a digitális 
környezetükben okozott kár 
megtérítéséhez való jogot. A kártérítéshez 
való jog gyakorlásának részletes feltételeit 
azonban a tagállamoknak kell 
megállapítaniuk, ugyanakkor figyelembe 
kell venniük, hogy a jövőbeli 
digitálistartalom-szolgáltatásra nyújtott 
árengedmények – különösen abban az 
esetben, ha a szolgáltatók azokat 
veszteségek kizárólagos ellentételezésére 
nyújtják – nem feltétlenül juttatják a 
fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a 
helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha 
a digitális tartalom szolgáltatása 
megfelelő és szerződésszerű.

Or. en

Módosítás 337
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A szolgáltató kártérítési 
felelősségének elve a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések 
alapvető eleme. A fogyasztók digitális 
tartalom iránti bizalmának fokozása 
érdekében ezt az elvet ezért uniós szinten 
kell szabályozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók ne 
szenvedjenek kárt, ha hardvereikben vagy 
szoftvereikben nem szerződésszerű 
digitális tartalom okoz kárt. A fogyasztók 
számára ezért biztosítani kell a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiányával 
vagy a digitális tartalom szolgáltatásának 
elmulasztásával a digitális környezetükben 
okozott kár megtérítéséhez való jogot. A 
kártérítéshez való jog gyakorlásának 
részletes feltételeit azonban a 

(44) A szolgáltató kártérítési 
felelősségének elve a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések 
alapvető eleme. A fogyasztók digitális 
tartalom iránti bizalmának fokozása 
érdekében ezt az elvet ezért uniós szinten 
kell szabályozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók ne 
szenvedjenek kárt, ha hardvereikben vagy 
szoftvereikben nem szerződésszerű 
digitális tartalom okoz kárt. A fogyasztók 
számára ezért biztosítani kell a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiányával 
vagy a digitális tartalom szolgáltatásának 
elmulasztásával a digitális környezetükben 
okozott kár megtérítéséhez való jogot. A 
kártérítéshez való jog gyakorlásának 
részletes feltételeit azonban a 
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tagállamoknak kell megállapítaniuk, 
ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy 
a jövőbeli digitálistartalom-szolgáltatásra 
nyújtott árengedmények – különösen abban 
az esetben, ha a szolgáltatók azokat 
veszteségek kizárólagos ellentételezésére 
nyújtják – nem feltétlenül juttatják a 
fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a 
helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a 
digitális tartalom szolgáltatása megfelelő 
és szerződésszerű.

tagállamoknak kell megállapítaniuk, 
ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy 
a jövőbeli digitálistartalom-szolgáltatásra 
nyújtott árengedmények – különösen abban 
az esetben, ha a szolgáltatók azokat 
veszteségek kizárólagos ellentételezésére 
nyújtják – nem feltétlenül juttatják a 
fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a 
helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a 
digitális tartalom szolgáltatása megfelelő 
és szerződésszerű. A tagállamok számára 
biztosítani kell, hogy a vonatkozó 
szabályok megállapítása során csökkentett 
vagy emelt szintű kártérítési felelősséget 
határozzanak meg annak érdekében, hogy 
különbséget tehessenek azon szolgáltatók 
között, amelyek minden tőlük telhetőt 
megtettek a károk lehetőségének 
korlátozására – például betartva a bevált 
gyakorlatok ágazati kódexét, a biztonsági 
szinteket vagy a nemzetközi szabványokat 
–, illetve amelyek gondatlanul jártak el e 
téren.

Or. en

Módosítás 338
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A szolgáltató kártérítési 
felelősségének elve a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések 
alapvető eleme. A fogyasztók digitális 
tartalom iránti bizalmának fokozása 
érdekében ezt az elvet ezért uniós szinten 
kell szabályozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók ne 
szenvedjenek kárt, ha hardvereikben vagy 
szoftvereikben nem szerződésszerű 
digitális tartalom okoz kárt. A fogyasztók 
számára ezért biztosítani kell a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiányával 

(44) A szolgáltató kártérítési 
felelősségének elve a digitálistartalom-
szolgáltatásra vagy digitális szolgáltatások 
nyújtására irányuló szerződések alapvető 
eleme. A fogyasztók digitális tartalom és 
digitális szolgáltatások iránti bizalmának 
fokozása érdekében ezt az elvet ezért uniós 
szinten kell szabályozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók ne 
szenvedjenek kárt, ha hardvereikben vagy 
szoftvereikben nem szerződésszerű 
digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás okoz kárt. A fogyasztók 
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vagy a digitális tartalom szolgáltatásának 
elmulasztásával a digitális környezetükben 
okozott kár megtérítéséhez való jogot. A 
kártérítéshez való jog gyakorlásának 
részletes feltételeit azonban a 
tagállamoknak kell megállapítaniuk, 
ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy 
a jövőbeli digitálistartalom-szolgáltatásra 
nyújtott árengedmények – különösen abban 
az esetben, ha a szolgáltatók azokat 
veszteségek kizárólagos ellentételezésére 
nyújtják – nem feltétlenül juttatják a 
fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a 
helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a 
digitális tartalom szolgáltatása megfelelő 
és szerződésszerű.

számára ezért biztosítani kell a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiányával 
vagy a digitális tartalom szolgáltatásának, 
illetve a digitális szolgáltatások 
nyújtásának elmulasztásával a digitális 
környezetükben okozott kár megtérítéséhez 
való jogot. A kártérítéshez való jog 
gyakorlásának részletes feltételeit azonban 
a tagállamoknak kell megállapítaniuk, 
ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy 
a jövőbeli digitálistartalom-szolgáltatásra 
nyújtott árengedmények – különösen abban 
az esetben, ha a szolgáltatók azokat 
veszteségek kizárólagos ellentételezésére 
nyújtják – nem feltétlenül juttatják a 
fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a 
helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a 
digitális tartalom szolgáltatása vagy a 
digitális szolgáltatások nyújtása megfelelő 
és szerződésszerű.

Or. ro

Módosítás 339
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, 
Marc Tarabella, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A szolgáltató kártérítési 
felelősségének elve a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések 
alapvető eleme. A fogyasztók digitális 
tartalom iránti bizalmának fokozása 
érdekében ezt az elvet ezért uniós szinten 
kell szabályozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók ne 
szenvedjenek kárt, ha hardvereikben vagy 
szoftvereikben nem szerződésszerű 
digitális tartalom okoz kárt. A fogyasztók 
számára ezért biztosítani kell a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiányával 
vagy a digitális tartalom szolgáltatásának 
elmulasztásával a digitális környezetükben 

(44) A szolgáltató kártérítési 
felelősségének elve a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések 
alapvető eleme. A fogyasztók digitális 
tartalom iránti bizalmának fokozása 
érdekében ezt az elvet ezért uniós szinten 
kell szabályozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók ne 
szenvedjenek kárt, ha hardvereikben vagy 
szoftvereikben nem szerződésszerű 
digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás okoz kárt. A fogyasztók 
számára ezért biztosítani kell a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiányával 
vagy a digitális tartalom vagy a digitális 
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okozott kár megtérítéséhez való jogot. A 
kártérítéshez való jog gyakorlásának 
részletes feltételeit azonban a 
tagállamoknak kell megállapítaniuk, 
ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy 
a jövőbeli digitálistartalom-szolgáltatásra 
nyújtott árengedmények – különösen abban 
az esetben, ha a szolgáltatók azokat 
veszteségek kizárólagos ellentételezésére 
nyújtják – nem feltétlenül juttatják a 
fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a 
helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a 
digitális tartalom szolgáltatása megfelelő 
és szerződésszerű.

szolgáltatás nyújtásának elmulasztásával a 
digitális környezetükben okozott anyagi
kár és az ebből fakadó esetleges nem 
anyagi károk megtérítéséhez való jogot, 
annak az általános alapelvnek az alapján, 
hogy az igényjogosult számára olyan 
helyzetet kell biztosítani, mintha a kárt 
okozó körülmények meg sem történtek 
volna. A kártérítéshez való jog 
gyakorlásának részletes feltételeit azonban 
a tagállamoknak kell megállapítaniuk, 
ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy 
a jövőbeli digitálistartalom-szolgáltatásra 
nyújtott árengedmények – különösen abban 
az esetben, ha a szolgáltatók azokat 
veszteségek kizárólagos ellentételezésére 
nyújtják – nem feltétlenül juttatják a 
fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a 
helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a 
digitális tartalom szolgáltatása megfelelő 
és szerződésszerű.

Or. en

Módosítás 340
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A szolgáltató kártérítési 
felelősségének elve a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések 
alapvető eleme. A fogyasztók digitális 
tartalom iránti bizalmának fokozása 
érdekében ezt az elvet ezért uniós szinten 
kell szabályozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók ne 
szenvedjenek kárt, ha hardvereikben vagy 
szoftvereikben nem szerződésszerű 
digitális tartalom okoz kárt. A fogyasztók
számára ezért biztosítani kell a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiányával 
vagy a digitális tartalom szolgáltatásának 
elmulasztásával a digitális környezetükben

(44) A szolgáltató kártérítési 
felelősségének elve a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések 
alapvető eleme. A fogyasztók ne 
szenvedjenek kárt, ha hardvereikben vagy 
szoftvereikben nem szerződésszerű 
digitális tartalom okoz kárt. A fogyasztók 
számára ezért biztosítani kell a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiányával 
vagy a digitális tartalom szolgáltatásának 
elmulasztásával okozott kár megtérítéséhez 
való jogot. A kártérítéshez való jog 
gyakorlásának részletes feltételeit azonban 
a tagállamoknak kell megállapítaniuk, 
ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy 
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okozott kár megtérítéséhez való jogot. A 
kártérítéshez való jog gyakorlásának 
részletes feltételeit azonban a 
tagállamoknak kell megállapítaniuk, 
ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy 
a jövőbeli digitálistartalom-szolgáltatásra 
nyújtott árengedmények – különösen abban 
az esetben, ha a szolgáltatók azokat 
veszteségek kizárólagos ellentételezésére 
nyújtják – nem feltétlenül juttatják a 
fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a 
helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a 
digitális tartalom szolgáltatása megfelelő 
és szerződésszerű.

a jövőbeli digitálistartalom-szolgáltatásra 
nyújtott árengedmények – különösen abban 
az esetben, ha a szolgáltatók azokat 
veszteségek kizárólagos ellentételezésére 
nyújtják – nem feltétlenül juttatják a 
fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a 
helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a 
digitális tartalom szolgáltatása megfelelő 
és szerződésszerű.

Or. en

Módosítás 341
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A szolgáltató kártérítési 
felelősségének elve a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések 
alapvető eleme. A fogyasztók digitális 
tartalom iránti bizalmának fokozása 
érdekében ezt az elvet ezért uniós szinten 
kell szabályozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók ne 
szenvedjenek kárt, ha hardvereikben vagy 
szoftvereikben nem szerződésszerű 
digitális tartalom okoz kárt. A fogyasztók 
számára ezért biztosítani kell a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiányával 
vagy a digitális tartalom szolgáltatásának 
elmulasztásával a digitális környezetükben 
okozott kár megtérítéséhez való jogot. A 
kártérítéshez való jog gyakorlásának 
részletes feltételeit azonban a 
tagállamoknak kell megállapítaniuk, 
ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy 
a jövőbeli digitálistartalom-szolgáltatásra 
nyújtott árengedmények – különösen abban 

(44) A szolgáltató kártérítési 
felelősségének elve a digitálistartalom-
szolgáltatásra vagy digitálisszolgáltatás-
nyújtásra irányuló szerződések alapvető 
eleme. A fogyasztók digitális tartalom és 
szolgáltatás iránti bizalmának fokozása 
érdekében ezt az elvet ezért uniós szinten 
kell szabályozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók ne 
szenvedjenek kárt, ha hardvereikben vagy 
szoftvereikben nem szerződésszerű 
digitális tartalom vagy szolgáltatás okoz 
kárt. A fogyasztók számára ezért 
biztosítani kell a digitális tartalom 
szerződésszerűségének hiányával vagy a 
digitális tartalom szolgáltatásának vagy a 
digitális szolgáltatás nyújtásának 
elmulasztásával a digitális környezetükben 
okozott kár megtérítéséhez való jogot. A 
kártérítéshez való jog gyakorlásának 
részletes feltételeit azonban a 
tagállamoknak kell megállapítaniuk, 
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az esetben, ha a szolgáltatók azokat 
veszteségek kizárólagos ellentételezésére 
nyújtják – nem feltétlenül juttatják a 
fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a 
helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a 
digitális tartalom szolgáltatása megfelelő 
és szerződésszerű.

ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy 
a jövőbeli digitálistartalom-szolgáltatásra 
nyújtott árengedmények – különösen abban 
az esetben, ha a szolgáltatók azokat 
veszteségek kizárólagos ellentételezésére 
nyújtják – nem feltétlenül juttatják a 
fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a 
helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a 
digitális tartalom szolgáltatása vagy a 
digitális szolgáltatás nyújtása megfelelő és 
szerződésszerű.

Or. it

Módosítás 342
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A szolgáltató kártérítési 
felelősségének elve a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések 
alapvető eleme. A fogyasztók digitális 
tartalom iránti bizalmának fokozása 
érdekében ezt az elvet ezért uniós szinten 
kell szabályozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók ne 
szenvedjenek kárt, ha hardvereikben vagy 
szoftvereikben nem szerződésszerű 
digitális tartalom okoz kárt. A fogyasztók
számára ezért biztosítani kell a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiányával 
vagy a digitális tartalom szolgáltatásának 
elmulasztásával a digitális környezetükben
okozott kár megtérítéséhez való jogot. A 
kártérítéshez való jog gyakorlásának 
részletes feltételeit azonban a 
tagállamoknak kell megállapítaniuk, 
ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy 
a jövőbeli digitálistartalom-szolgáltatásra 
nyújtott árengedmények – különösen abban 
az esetben, ha a szolgáltatók azokat 
veszteségek kizárólagos ellentételezésére 
nyújtják – nem feltétlenül juttatják a 

(44) A szolgáltató kártérítési 
felelősségének elve a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések 
alapvető eleme. A fogyasztók digitális 
tartalom iránti bizalmának fokozása 
érdekében ezt az elvet ezért uniós szinten 
kell szabályozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók ne 
szenvedjenek kárt, ha hardvereikben vagy 
szoftvereikben nem szerződésszerű 
digitális tartalom okoz kárt. A fogyasztók 
számára ezért biztosítani kell a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiányával 
vagy a digitális tartalom szolgáltatásának 
elmulasztásával okozott kár megtérítéséhez 
való jogot. A kártérítéshez való jog 
gyakorlásának részletes feltételeit azonban 
a tagállamoknak kell megállapítaniuk, 
ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy 
a jövőbeli digitálistartalom-szolgáltatásra 
nyújtott árengedmények – különösen abban 
az esetben, ha a szolgáltatók azokat 
veszteségek kizárólagos ellentételezésére 
nyújtják – nem feltétlenül juttatják a 
fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a 
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fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a 
helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a 
digitális tartalom szolgáltatása megfelelő 
és szerződésszerű.

helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a 
digitális tartalom szolgáltatása megfelelő 
és szerződésszerű.

Or. en

Módosítás 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Előfordulhat, hogy technológiai 
vagy más okok miatt a szolgáltató az adott 
ideig szolgáltatott digitális tartalom 
jellemzőinek megváltoztatására kényszerül. 
Ezek a változtatások gyakran a fogyasztó 
javára szolgálnak, mivel javítják a digitális 
tartalmat. Következésképp a szerződő felek 
a szolgáltató általi módosításokat 
engedélyező záradékokat foglalhatnak a 
szerződésbe. Amennyiben azonban ezek a 
módosítások negatívan befolyásolják a 
digitális tartalom teljesítményjellemzőinek 
a fogyasztó számra jelentkező előnyeit,
olyan mértékben megzavarhatják a 
szerződés egyensúlyát vagy a szerződés 
szerint nyújtandó teljesítmény jellegét, 
hogy a fogyasztó nem feltétlenül kötött 
volna ilyen szerződést. Ilyen esetekben 
ezért az említett módosításokat bizonyos 
feltételekhez kell kötni.

(45) Előfordulhat, hogy technológiai 
vagy más okok miatt a szolgáltató az adott 
ideig szolgáltatott digitális tartalom 
jellemzőinek megváltoztatására kényszerül. 
Ezek a változtatások gyakran a fogyasztó 
javára szolgálnak, mivel javítják a digitális 
tartalmat. Következésképp a szerződő felek 
a szolgáltató általi módosításokat 
engedélyező záradékokat foglalhatnak a 
szerződésbe. Amennyiben azonban ezek a 
módosítások megváltoztatják a digitális 
tartalom fő teljesítményi jellemzőit, olyan 
mértékben megzavarhatják a szerződés 
egyensúlyát vagy a szerződés szerint 
nyújtandó teljesítmény jellegét, hogy a 
fogyasztó nem feltétlenül kötött volna ilyen 
szerződést. Ilyen esetekben ezért az 
említett módosításokat bizonyos 
feltételekhez kell kötni, és érvényes indok 
nélkül nem szabad egyoldalúan 
megváltoztatni a digitális tartalom 
szerződésszerűségét.

Or. en

Módosítás 344
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
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45 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Előfordulhat, hogy technológiai 
vagy más okok miatt a szolgáltató az adott 
ideig szolgáltatott digitális tartalom 
jellemzőinek megváltoztatására kényszerül. 
Ezek a változtatások gyakran a fogyasztó 
javára szolgálnak, mivel javítják a digitális 
tartalmat. Következésképp a szerződő felek 
a szolgáltató általi módosításokat 
engedélyező záradékokat foglalhatnak a 
szerződésbe. Amennyiben azonban ezek a 
módosítások negatívan befolyásolják a 
digitális tartalom teljesítményjellemzőinek 
a fogyasztó számra jelentkező előnyeit, 
olyan mértékben megzavarhatják a 
szerződés egyensúlyát vagy a szerződés 
szerint nyújtandó teljesítmény jellegét, 
hogy a fogyasztó nem feltétlenül kötött 
volna ilyen szerződést. Ilyen esetekben 
ezért az említett módosításokat bizonyos 
feltételekhez kell kötni.

(45) Előfordulhat, hogy technológiai 
vagy más okok miatt a szolgáltató az adott 
ideig szolgáltatott digitális tartalom vagy 
digitális szolgáltatások jellemzőinek 
megváltoztatására kényszerül. Ezek a 
változtatások gyakran a fogyasztó javára 
szolgálnak, mivel javítják a digitális 
tartalmat vagy a digitális szolgáltatásokat. 
Következésképp a szerződő felek a 
szolgáltató általi módosításokat 
engedélyező záradékokat foglalhatnak a 
szerződésbe. Amennyiben azonban ezek a 
módosítások negatívan befolyásolják a 
digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatások teljesítményjellemzőinek a 
fogyasztó számra jelentkező előnyeit, 
olyan mértékben megzavarhatják a 
szerződés egyensúlyát vagy a szerződés 
szerint nyújtandó teljesítmény jellegét, 
hogy a fogyasztó nem feltétlenül kötött 
volna ilyen szerződést. Ilyen esetekben 
ezért az említett módosításokat bizonyos 
feltételekhez kell kötni.

Or. en

Módosítás 345
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Előfordulhat, hogy technológiai 
vagy más okok miatt a szolgáltató az adott 
ideig szolgáltatott digitális tartalom 
jellemzőinek megváltoztatására kényszerül. 
Ezek a változtatások gyakran a fogyasztó 
javára szolgálnak, mivel javítják a digitális 
tartalmat. Következésképp a szerződő felek 
a szolgáltató általi módosításokat 
engedélyező záradékokat foglalhatnak a 

(45) Előfordulhat, hogy technológiai 
vagy más okok miatt a szolgáltató az adott 
ideig szolgáltatott digitális tartalom vagy 
digitális szolgáltatások jellemzőinek 
megváltoztatására kényszerül. Ezek a 
változtatások gyakran a fogyasztó javára 
szolgálnak, mivel javítják a digitális 
tartalmat vagy a digitális szolgáltatásokat. 
Következésképp a szerződő felek a 
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szerződésbe. Amennyiben azonban ezek a 
módosítások negatívan befolyásolják a 
digitális tartalom teljesítményjellemzőinek 
a fogyasztó számra jelentkező előnyeit, 
olyan mértékben megzavarhatják a 
szerződés egyensúlyát vagy a szerződés 
szerint nyújtandó teljesítmény jellegét, 
hogy a fogyasztó nem feltétlenül kötött 
volna ilyen szerződést. Ilyen esetekben 
ezért az említett módosításokat bizonyos 
feltételekhez kell kötni.

szolgáltató általi módosításokat 
engedélyező záradékokat foglalhatnak a 
szerződésbe. Amennyiben azonban ezek a 
módosítások negatívan befolyásolják a 
digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatások teljesítményjellemzőinek a 
fogyasztó számra jelentkező előnyeit, 
olyan mértékben megzavarhatják a 
szerződés egyensúlyát vagy a szerződés 
szerint nyújtandó teljesítmény jellegét, 
hogy a fogyasztó nem feltétlenül kötött 
volna ilyen szerződést. Ilyen esetekben 
ezért az említett módosításokat bizonyos 
feltételekhez kell kötni.

Or. en

Módosítás 346
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Előfordulhat, hogy technológiai 
vagy más okok miatt a szolgáltató az adott 
ideig szolgáltatott digitális tartalom 
jellemzőinek megváltoztatására kényszerül. 
Ezek a változtatások gyakran a fogyasztó 
javára szolgálnak, mivel javítják a digitális 
tartalmat. Következésképp a szerződő felek 
a szolgáltató általi módosításokat 
engedélyező záradékokat foglalhatnak a 
szerződésbe. Amennyiben azonban ezek a 
módosítások negatívan befolyásolják a 
digitális tartalom teljesítményjellemzőinek 
a fogyasztó számra jelentkező előnyeit, 
olyan mértékben megzavarhatják a 
szerződés egyensúlyát vagy a szerződés 
szerint nyújtandó teljesítmény jellegét, 
hogy a fogyasztó nem feltétlenül kötött 
volna ilyen szerződést. Ilyen esetekben 
ezért az említett módosításokat bizonyos 
feltételekhez kell kötni.

(45) Előfordulhat, hogy technológiai 
vagy más okok miatt a szolgáltató az adott 
ideig szolgáltatott digitális tartalom vagy 
szolgáltatás jellemzőinek 
megváltoztatására kényszerül. Ezek a 
változtatások gyakran a fogyasztó javára 
szolgálnak, mivel javítják a digitális 
tartalmat vagy szolgáltatást. 
Következésképp a szerződő felek a 
szolgáltató általi módosításokat 
engedélyező záradékokat foglalhatnak a 
szerződésbe. Amennyiben azonban ezek a 
módosítások negatívan befolyásolják a 
digitális tartalom vagy szolgáltatás
teljesítményjellemzőinek a fogyasztó 
számra jelentkező előnyeit, olyan 
mértékben megzavarhatják a szerződés 
egyensúlyát vagy a szerződés szerint 
nyújtandó teljesítmény jellegét, hogy a 
fogyasztó nem feltétlenül kötött volna ilyen 
szerződést. Ilyen esetekben ezért az 
említett módosításokat bizonyos 
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feltételekhez kell kötni.

Or. it

Módosítás 347
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Előfordulhat, hogy technológiai 
vagy más okok miatt a szolgáltató az adott 
ideig szolgáltatott digitális tartalom 
jellemzőinek megváltoztatására kényszerül. 
Ezek a változtatások gyakran a fogyasztó 
javára szolgálnak, mivel javítják a digitális 
tartalmat. Következésképp a szerződő felek 
a szolgáltató általi módosításokat 
engedélyező záradékokat foglalhatnak a 
szerződésbe. Amennyiben azonban ezek a 
módosítások negatívan befolyásolják a 
digitális tartalom teljesítményjellemzőinek 
a fogyasztó számra jelentkező előnyeit,
olyan mértékben megzavarhatják a 
szerződés egyensúlyát vagy a szerződés 
szerint nyújtandó teljesítmény jellegét, 
hogy a fogyasztó nem feltétlenül kötött 
volna ilyen szerződést. Ilyen esetekben 
ezért az említett módosításokat bizonyos 
feltételekhez kell kötni.

(45) Előfordulhat, hogy technológiai 
vagy más okok miatt a szolgáltató az adott 
ideig szolgáltatott digitális tartalom 
jellemzőinek megváltoztatására kényszerül. 
Ezek a változtatások gyakran a fogyasztó 
javára szolgálnak, mivel javítják a digitális 
tartalmat. Következésképp a szerződő felek 
a szolgáltató általi módosításokat 
engedélyező záradékokat foglalhatnak a 
szerződésbe. Amennyiben azonban ezek 
miatt a módosítások miatt a nyújtott 
digitális tartalom a továbbiakban nem 
felel meg annak a leírásnak, amelyet a 
szolgáltató előzetesen a fogyasztónak 
adott, olyan mértékben megzavarhatják a 
szerződés egyensúlyát vagy a szerződés 
szerint nyújtandó teljesítmény jellegét, 
hogy a fogyasztó nem feltétlenül kötött 
volna ilyen szerződést. Ilyen esetekben 
ezért az említett módosításokat bizonyos 
feltételekhez kell kötni.

Or. en

Módosítás 348
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Előfordulhat, hogy technológiai (45) Előfordulhat, hogy technológiai 
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vagy más okok miatt a szolgáltató az adott 
ideig szolgáltatott digitális tartalom 
jellemzőinek megváltoztatására kényszerül. 
Ezek a változtatások gyakran a fogyasztó 
javára szolgálnak, mivel javítják a digitális 
tartalmat. Következésképp a szerződő felek 
a szolgáltató általi módosításokat 
engedélyező záradékokat foglalhatnak a 
szerződésbe. Amennyiben azonban ezek a 
módosítások negatívan befolyásolják a 
digitális tartalom teljesítményjellemzőinek
a fogyasztó számra jelentkező előnyeit, 
olyan mértékben megzavarhatják a 
szerződés egyensúlyát vagy a szerződés 
szerint nyújtandó teljesítmény jellegét, 
hogy a fogyasztó nem feltétlenül kötött 
volna ilyen szerződést. Ilyen esetekben 
ezért az említett módosításokat bizonyos 
feltételekhez kell kötni.

vagy más okok miatt a szolgáltató az adott 
ideig szolgáltatott digitális tartalom 
jellemzőinek megváltoztatására kényszerül. 
Ezek a változtatások gyakran a fogyasztó 
javára szolgálnak, mivel javítják a digitális 
tartalmat. Következésképp a szerződő felek 
a szolgáltató általi módosításokat 
engedélyező záradékokat foglalhatnak a 
szerződésbe. Amennyiben azonban ezek a 
módosítások negatívan befolyásolják a 
digitális tartalom jellemzőinek a fogyasztó 
számra jelentkező előnyeit, és olyan 
mértékben megzavarhatják a szerződés 
egyensúlyát vagy a szerződés szerint 
nyújtandó teljesítmény jellegét, hogy a 
fogyasztó nem feltétlenül kötött volna ilyen 
szerződést, azokat bizonyos feltételekhez 
kell kötni.

Or. fr

Módosítás 349
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A verseny a jól működő digitális 
egységes piac fontos eleme. A verseny 
ösztönzése érdekében lehetővé kell tenni a 
fogyasztók számára, hogy reagálhassanak 
a versenyképes ajánlatokra és szolgáltatót 
válthassanak. Ennek gyakorlati 
megvalósítása érdekében lehetővé kell 
tenni, hogy eközben ne gátolják őket jogi, 
műszaki vagy gyakorlati akadályok, 
ideértve a szerződéses feltételeket vagy a 
fogyasztó által a digitális tartalom 
felhasználásával előállított vagy a digitális 
tartalom fogyasztó általi használata révén 
generált, a fogyasztó által feltöltött 
valamennyi adat lehívására szolgáló 
eszköz hiányát is. Fontos azonban a 
meglévő beruházások és a létrejött 

törölve
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szerződésekbe vetett bizalom védelme is. A 
fogyasztókat ezért fel kell jogosítani arra, 
hogy bizonyos kiegyensúlyozott feltételek 
mellett felmondhassák a hosszú távú 
szerződéseket. Ez nem zárja ki, hogy 
fogyasztói szerződések hosszabb 
időtartamra jöhessenek létre. A 
fogyasztónak azonban jogosultnak kell 
lennie az összességében 12 hónapnál 
hosszabb ideig tartó bármely szerződéses 
jogviszony megszüntetésére. E jog 
esetleges megkerülésének 
megakadályozása érdekében bármely 
olyan szerződésre vonatkoznia kell, 
amelynek eredményeképpen a fogyasztót 
12 hónapnál hosszabb ideig köti a 
szerződés, függetlenül attól, hogy a 
szerződés határozatlan időtartamra szól-e, 
illetve automatikusan vagy a felek későbbi 
megállapodása alapján hosszabbodik-e 
meg.

Or. en

Módosítás 350
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A verseny a jól működő digitális 
egységes piac fontos eleme. A verseny 
ösztönzése érdekében lehetővé kell tenni a 
fogyasztók számára, hogy reagálhassanak a 
versenyképes ajánlatokra és szolgáltatót 
válthassanak. Ennek gyakorlati 
megvalósítása érdekében lehetővé kell 
tenni, hogy eközben ne gátolják őket jogi, 
műszaki vagy gyakorlati akadályok, 
ideértve a szerződéses feltételeket vagy a 
fogyasztó által a digitális tartalom 
felhasználásával előállított vagy a digitális 
tartalom fogyasztó általi használata révén 
generált, a fogyasztó által feltöltött 
valamennyi adat lehívására szolgáló eszköz 

(46) A verseny a jól működő digitális 
egységes piac fontos eleme. A verseny 
ösztönzése érdekében lehetővé kell tenni a 
fogyasztók számára, hogy reagálhassanak a 
versenyképes ajánlatokra és szolgáltatót 
válthassanak. Ennek gyakorlati 
megvalósítása érdekében lehetővé kell 
tenni, hogy eközben ne gátolják őket jogi, 
műszaki vagy gyakorlati akadályok, 
ideértve a szerződéses feltételeket vagy a 
fogyasztó által a digitális tartalom 
felhasználásával előállított vagy a digitális 
tartalom fogyasztó általi használata révén 
generált, a fogyasztó által feltöltött 
valamennyi adat lehívására szolgáló eszköz 
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hiányát is. Fontos azonban a meglévő 
beruházások és a létrejött szerződésekbe 
vetett bizalom védelme is. A fogyasztókat 
ezért fel kell jogosítani arra, hogy 
bizonyos kiegyensúlyozott feltételek 
mellett felmondhassák a hosszú távú 
szerződéseket. Ez nem zárja ki, hogy 
fogyasztói szerződések hosszabb 
időtartamra jöhessenek létre. A 
fogyasztónak azonban jogosultnak kell 
lennie az összességében 12 hónapnál 
hosszabb ideig tartó bármely szerződéses 
jogviszony megszüntetésére. E jog 
esetleges megkerülésének 
megakadályozása érdekében bármely 
olyan szerződésre vonatkoznia kell, 
amelynek eredményeképpen a fogyasztót 
12 hónapnál hosszabb ideig köti a 
szerződés, függetlenül attól, hogy a 
szerződés határozatlan időtartamra szól-e, 
illetve automatikusan vagy a felek későbbi 
megállapodása alapján hosszabbodik-e 
meg.

hiányát is. Fontos azonban a meglévő 
beruházások és a létrejött szerződésekbe 
vetett bizalom védelme is. Ezért a 
fogyasztók és a szolgáltatók között 
megkötött, digitális 
tartalomszolgáltatásról szóló szerződések
nem írhatnak elő 24 hónapnál hosszabb 
kezdeti kötelezettségvállalási időszakot, a 
szolgáltatók azon jogának csorbítatlanul 
hagyása mellett, hogy díjat vessenek ki a 
szerződés idő előtti felmondása esetén, 
amennyiben a fogyasztó nem írja alá a 
szerződést az elfogadott szerződési 
időtartamra.

Or. en

Módosítás 351
Notis Marias

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A verseny a jól működő digitális 
egységes piac fontos eleme. A verseny 
ösztönzése érdekében lehetővé kell tenni a 
fogyasztók számára, hogy reagálhassanak a 
versenyképes ajánlatokra és szolgáltatót 
válthassanak. Ennek gyakorlati 
megvalósítása érdekében lehetővé kell 
tenni, hogy eközben ne gátolják őket jogi, 
műszaki vagy gyakorlati akadályok, 
ideértve a szerződéses feltételeket vagy a 
fogyasztó által a digitális tartalom 
felhasználásával előállított vagy a digitális 
tartalom fogyasztó általi használata révén

(46) A verseny ösztönzése érdekében 
lehetővé kell tenni a fogyasztók számára, 
hogy reagálhassanak a versenyképes 
ajánlatokra és szolgáltatót válthassanak. 
Ennek gyakorlati megvalósítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy eközben ne 
gátolják őket jogi, műszaki vagy gyakorlati 
akadályok, ideértve a szerződéses 
feltételeket vagy a fogyasztó által a 
digitális tartalom felhasználásával 
előállított vagy a digitális tartalom 
fogyasztó általi használata révén generált, a 
fogyasztó által feltöltött valamennyi adat 
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generált, a fogyasztó által feltöltött 
valamennyi adat lehívására szolgáló eszköz 
hiányát is. Fontos azonban a meglévő 
beruházások és a létrejött szerződésekbe 
vetett bizalom védelme is. A fogyasztókat 
ezért fel kell jogosítani arra, hogy bizonyos 
kiegyensúlyozott feltételek mellett 
felmondhassák a hosszú távú 
szerződéseket. Ez nem zárja ki, hogy 
fogyasztói szerződések hosszabb 
időtartamra jöhessenek létre. A 
fogyasztónak azonban jogosultnak kell 
lennie az összességében 12 hónapnál 
hosszabb ideig tartó bármely szerződéses 
jogviszony megszüntetésére. E jog 
esetleges megkerülésének 
megakadályozása érdekében bármely olyan 
szerződésre vonatkoznia kell, amelynek 
eredményeképpen a fogyasztót 12 
hónapnál hosszabb ideig köti a szerződés, 
függetlenül attól, hogy a szerződés 
határozatlan időtartamra szól-e, illetve 
automatikusan vagy a felek későbbi 
megállapodása alapján hosszabbodik-e 
meg.

lehívására szolgáló eszköz hiányát is. 
Fontos azonban a meglévő beruházások és 
a létrejött szerződésekbe vetett bizalom 
védelme is. A fogyasztókat ezért fel kell 
jogosítani arra, hogy bizonyos 
kiegyensúlyozott feltételek mellett 
felmondhassák a hosszú távú 
szerződéseket. Ez nem zárja ki, hogy 
fogyasztói szerződések hosszabb 
időtartamra jöhessenek létre. A 
fogyasztónak azonban jogosultnak kell 
lennie az összességében tizenkét hónapnál 
hosszabb ideig tartó bármely szerződéses 
jogviszony megszüntetésére. E jog 
esetleges megkerülésének 
megakadályozása érdekében bármely olyan 
szerződésre vonatkoznia kell, amelynek 
eredményeképpen a fogyasztót 12 
hónapnál hosszabb ideig köti a szerződés, 
függetlenül attól, hogy a szerződés 
határozatlan időtartamra szól-e, illetve 
automatikusan vagy a felek későbbi 
megállapodása alapján hosszabbodik-e 
meg.

Or. el

Módosítás 352
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A verseny a jól működő digitális 
egységes piac fontos eleme. A verseny 
ösztönzése érdekében lehetővé kell tenni a 
fogyasztók számára, hogy reagálhassanak a 
versenyképes ajánlatokra és szolgáltatót 
válthassanak. Ennek gyakorlati 
megvalósítása érdekében lehetővé kell 
tenni, hogy eközben ne gátolják őket jogi, 
műszaki vagy gyakorlati akadályok, 
ideértve a szerződéses feltételeket vagy a 
fogyasztó által a digitális tartalom 

(46) A verseny a jól működő digitális 
egységes piac fontos eleme. A verseny 
ösztönzése érdekében lehetővé kell tenni a 
fogyasztók számára, hogy reagálhassanak a 
versenyképes ajánlatokra és szolgáltatót 
válthassanak. Ennek gyakorlati 
megvalósítása érdekében lehetővé kell 
tenni, hogy eközben ne gátolják őket jogi, 
műszaki vagy gyakorlati akadályok, 
ideértve a szerződéses feltételeket vagy a 
fogyasztó által a digitális tartalom vagy 
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felhasználásával előállított vagy a digitális 
tartalom fogyasztó általi használata révén 
generált, a fogyasztó által feltöltött 
valamennyi adat lehívására szolgáló eszköz 
hiányát is. Fontos azonban a meglévő 
beruházások és a létrejött szerződésekbe 
vetett bizalom védelme is. A fogyasztókat 
ezért fel kell jogosítani arra, hogy bizonyos 
kiegyensúlyozott feltételek mellett 
felmondhassák a hosszú távú 
szerződéseket. Ez nem zárja ki, hogy 
fogyasztói szerződések hosszabb 
időtartamra jöhessenek létre. A 
fogyasztónak azonban jogosultnak kell 
lennie az összességében 12 hónapnál 
hosszabb ideig tartó bármely szerződéses
jogviszony megszüntetésére. E jog 
esetleges megkerülésének 
megakadályozása érdekében bármely olyan 
szerződésre vonatkoznia kell, amelynek 
eredményeképpen a fogyasztót 12 
hónapnál hosszabb ideig köti a szerződés, 
függetlenül attól, hogy a szerződés 
határozatlan időtartamra szól-e, illetve 
automatikusan vagy a felek későbbi 
megállapodása alapján hosszabbodik-e 
meg.

szolgáltatás felhasználásával előállított 
vagy a digitális tartalom vagy szolgáltatás 
fogyasztó általi használata révén generált, a 
fogyasztó által feltöltött valamennyi adat 
lehívására szolgáló eszköz hiányát is. 
Fontos azonban a meglévő beruházások és 
a létrejött szerződésekbe vetett bizalom 
védelme is. A fogyasztókat ezért fel kell 
jogosítani arra, hogy bizonyos 
kiegyensúlyozott feltételek mellett 
felmondhassák a hosszú távú 
szerződéseket. Ez nem zárja ki, hogy 
fogyasztói szerződések hosszabb 
időtartamra jöhessenek létre. A 
fogyasztónak azonban jogosultnak kell 
lennie az összességében 12 hónapnál 
hosszabb ideig tartó bármely szerződéses 
jogviszony megszüntetésére. E jog 
esetleges megkerülésének 
megakadályozása érdekében bármely olyan 
szerződésre vonatkoznia kell, amelynek 
eredményeképpen a fogyasztót 12 
hónapnál hosszabb ideig köti a szerződés, 
függetlenül attól, hogy a szerződés 
határozatlan időtartamra szól-e, illetve 
automatikusan vagy a felek későbbi 
megállapodása alapján hosszabbodik-e 
meg.

Or. it

Módosítás 353
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A verseny a jól működő digitális 
egységes piac fontos eleme. A verseny 
ösztönzése érdekében lehetővé kell tenni a 
fogyasztók számára, hogy reagálhassanak a 
versenyképes ajánlatokra és szolgáltatót 
válthassanak. Ennek gyakorlati 
megvalósítása érdekében lehetővé kell 
tenni, hogy eközben ne gátolják őket jogi, 

(46) A verseny a jól működő digitális 
egységes piac fontos eleme. A verseny 
ösztönzése érdekében lehetővé kell tenni a 
fogyasztók számára, hogy reagálhassanak a 
versenyképes ajánlatokra és szolgáltatót 
válthassanak. Ennek gyakorlati 
megvalósítása érdekében lehetővé kell 
tenni, hogy eközben ne gátolják őket jogi, 
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műszaki vagy gyakorlati akadályok, 
ideértve a szerződéses feltételeket vagy a 
fogyasztó által a digitális tartalom 
felhasználásával előállított vagy a digitális 
tartalom fogyasztó általi használata révén 
generált, a fogyasztó által feltöltött 
valamennyi adat lehívására szolgáló eszköz 
hiányát is. Fontos azonban a meglévő 
beruházások és a létrejött szerződésekbe 
vetett bizalom védelme is. A fogyasztókat 
ezért fel kell jogosítani arra, hogy bizonyos 
kiegyensúlyozott feltételek mellett 
felmondhassák a hosszú távú 
szerződéseket. Ez nem zárja ki, hogy 
fogyasztói szerződések hosszabb 
időtartamra jöhessenek létre. A 
fogyasztónak azonban jogosultnak kell 
lennie az összességében 12 hónapnál 
hosszabb ideig tartó bármely szerződéses 
jogviszony megszüntetésére. E jog 
esetleges megkerülésének 
megakadályozása érdekében bármely olyan 
szerződésre vonatkoznia kell, amelynek 
eredményeképpen a fogyasztót 12
hónapnál hosszabb ideig köti a szerződés, 
függetlenül attól, hogy a szerződés 
határozatlan időtartamra szól-e, illetve 
automatikusan vagy a felek későbbi 
megállapodása alapján hosszabbodik-e 
meg.

műszaki vagy gyakorlati akadályok, 
ideértve a szerződéses feltételeket vagy a 
fogyasztó által a digitális tartalom 
felhasználásával előállított vagy a digitális 
tartalom fogyasztó általi használata révén 
generált, a fogyasztó által feltöltött 
valamennyi adat lehívására szolgáló eszköz 
hiányát is. Fontos azonban a meglévő 
beruházások és a létrejött szerződésekbe 
vetett bizalom védelme is. A fogyasztókat 
ezért fel kell jogosítani arra, hogy bizonyos 
kiegyensúlyozott feltételek mellett 
felmondhassák a hosszú távú 
szerződéseket. Ez nem zárja ki, hogy 
fogyasztói szerződések hosszabb 
időtartamra jöhessenek létre. A 
fogyasztónak azonban jogosultnak kell 
lennie az összességében 6 hónapnál 
hosszabb ideig tartó bármely szerződéses 
jogviszony megszüntetésére. E jog 
esetleges megkerülésének 
megakadályozása érdekében bármely olyan 
szerződésre vonatkoznia kell, amelynek 
eredményeképpen a fogyasztót 6 hónapnál 
hosszabb ideig köti a szerződés, 
függetlenül attól, hogy a szerződés 
határozatlan időtartamra szól-e, illetve 
automatikusan vagy a felek későbbi 
megállapodása alapján hosszabbodik-e 
meg.

Or. en

Módosítás 354
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A fogyasztónak szolgáltatott 
végleges digitális tartalom
szerződésszerűségének hiányát gyakran az 
eredeti fejlesztőtől a végső szolgáltatóig 
terjedő lánc egyik ügylete okozza. Bár a 
végső szolgáltatónak felelősséggel kell 

(47) A fogyasztónak szolgáltatott 
végleges digitális tartalom 
szerződésszerűségének hiányát gyakran az 
eredeti fejlesztőtől a végső szolgáltatóig 
terjedő lánc egyik pénzügyi ügylete 
okozza. Bár a végső szolgáltatónak 
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tartoznia a fogyasztó felé a két fél között 
felmerülő szerződésszerűség hiánya esetén, 
fontos annak biztosítása, hogy a 
szolgáltatót megfelelő jogok illessék meg 
az ügyletlánc különböző tagjaival szemben 
annak érdekében, hogy felelősséget tudjon 
vállalni a fogyasztó felé. Az ügyletlánc 
azon tagjait, amelyekhez a végső 
szolgáltató fordulhat, valamint az ilyen 
intézkedések módozatait és feltételeit 
azonban az alkalmazandó nemzeti jognak 
kell meghatároznia.

felelősséggel kell tartoznia a fogyasztó felé 
a két fél között felmerülő 
szerződésszerűség hiánya esetén, fontos 
annak biztosítása, hogy a szolgáltatót 
megfelelő jogok illessék meg a pénzügyi
ügyletlánc különböző tagjaival szemben 
annak érdekében, hogy felelősséget tudjon 
vállalni a fogyasztó felé. Ezeket a jogokat 
szigorúan a pénzügyi ügyletekre kell 
korlátozni és nem szabad olyan 
helyzetekre kiterjeszteni, amikor például a 
szolgáltató újra felhasználja harmadik fél 
ingyenes szoftverét, amelyért a szolgáltató 
nem fizetett. A pénzügyi ügyletlánc azon 
tagjait, amelyekhez a végső szolgáltató 
fordulhat, valamint az ilyen intézkedések 
módozatait és feltételeit azonban az 
alkalmazandó nemzeti jognak kell 
meghatároznia.

Or. en

Módosítás 355
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A fogyasztónak szolgáltatott 
végleges digitális tartalom 
szerződésszerűségének hiányát gyakran az 
eredeti fejlesztőtől a végső szolgáltatóig 
terjedő lánc egyik ügylete okozza. Bár a 
végső szolgáltatónak felelősséggel kell 
tartoznia a fogyasztó felé a két fél között 
felmerülő szerződésszerűség hiánya esetén, 
fontos annak biztosítása, hogy a 
szolgáltatót megfelelő jogok illessék meg 
az ügyletlánc különböző tagjaival szemben 
annak érdekében, hogy felelősséget tudjon 
vállalni a fogyasztó felé. Az ügyletlánc 
azon tagjait, amelyekhez a végső 
szolgáltató fordulhat, valamint az ilyen 
intézkedések módozatait és feltételeit 
azonban az alkalmazandó nemzeti jognak 

(47) A fogyasztónak szolgáltatott 
végleges digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás szerződésszerűségének hiányát 
gyakran az eredeti fejlesztőtől a végső 
szolgáltatóig terjedő lánc egyik ügylete 
okozza. Bár a végső szolgáltatónak 
felelősséggel kell tartoznia a fogyasztó felé 
a két fél között felmerülő 
szerződésszerűség hiánya esetén, fontos 
annak biztosítása, hogy a szolgáltatót 
megfelelő jogok illessék meg az ügyletlánc 
különböző tagjaival szemben annak 
érdekében, hogy felelősséget tudjon 
vállalni a fogyasztó felé. Az ügyletlánc 
azon tagjait, amelyekhez a végső 
szolgáltató fordulhat, valamint az ilyen 
intézkedések módozatait és feltételeit 
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kell meghatároznia. azonban az alkalmazandó nemzeti jognak 
kell meghatároznia.

Or. en

Módosítás 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A fogyasztónak szolgáltatott 
végleges digitális tartalom 
szerződésszerűségének hiányát gyakran az 
eredeti fejlesztőtől a végső szolgáltatóig 
terjedő lánc egyik ügylete okozza. Bár a 
végső szolgáltatónak felelősséggel kell 
tartoznia a fogyasztó felé a két fél között 
felmerülő szerződésszerűség hiánya esetén, 
fontos annak biztosítása, hogy a 
szolgáltatót megfelelő jogok illessék meg 
az ügyletlánc különböző tagjaival szemben 
annak érdekében, hogy felelősséget tudjon 
vállalni a fogyasztó felé. Az ügyletlánc 
azon tagjait, amelyekhez a végső
szolgáltató fordulhat, valamint az ilyen 
intézkedések módozatait és feltételeit 
azonban az alkalmazandó nemzeti jognak 
kell meghatároznia.

(47) A fogyasztónak szolgáltatott 
végleges digitális tartalom 
szerződésszerűségének hiányát gyakran az 
eredeti fejlesztőtől egy külső szolgáltatóig 
terjedő lánc egyik ügylete okozza. Bár a 
külső szolgáltatónak felelősséggel kell 
tartoznia a fogyasztó felé a két fél között 
felmerülő szerződésszerűség hiánya esetén, 
fontos annak biztosítása, hogy a 
szolgáltatót megfelelő jogok illessék meg 
az ügyletlánc különböző tagjaival szemben 
annak érdekében, hogy felelősséget tudjon 
vállalni a fogyasztó felé. Az ügyletlánc 
azon tagjait, amelyekhez a külső
szolgáltató fordulhat, valamint az ilyen 
intézkedések módozatait és feltételeit 
azonban az alkalmazandó nemzeti jognak 
kell meghatároznia.

Or. en

Indokolás

A javaslatban a külső szolgáltató kifejezést használjuk, hogy megkülönböztessük őket az 
ügyletláncban szereplő szolgáltatóktól, ezért ebben az összefüggésben is ezt a kifejezést 
használjuk

Módosítás 357
Julia Reda, Kaja Kallas

Irányelvre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Az irányelv nem kíván jogi 
kereteket bevezetni az ingyenes 
szoftverlicencekhez azokban az esetekben, 
amikor az ingyenes szoftver a nyújtott 
digitális tartalom részét alkotja, és 
kötelezettséget sem kíván előírni a 
fejlesztő számára csak azért, mert 
ingyenes szoftverlicenc alapján 
nyilvánosan hozzáférhetővé tette a
szoftvert.

Or. en

Módosítás 358
Notis Marias

Irányelvre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Azon személyeknek vagy 
szervezeteknek, amelyek a nemzeti jog 
értelmében úgy tekinthetők, hogy jogos 
érdekük fűződik a fogyasztók szerződéses 
jogainak védelméhez, biztosítani kell, hogy 
eljárást kezdeményezhessenek olyan 
bíróság, vagy közigazgatási hatóság előtt, 
amely hatáskörrel rendelkezik a panaszok 
elbírálására vagy megfelelő bírósági 
eljárások kezdeményezésére.

(48) Azon személyeknek vagy 
szervezeteknek, amelyek a nemzeti jog 
értelmében úgy tekinthetők, hogy jogos 
érdekük fűződik a fogyasztók szerződéses 
jogainak védelméhez, biztosítani kell, hogy 
eljárást kezdeményezhessenek olyan 
bíróság, vagy közigazgatási hatóság előtt, 
amely hatáskörrel rendelkezik a panaszok 
elbírálására vagy megfelelő bírósági 
eljárások kezdeményezésére, amennyiben 
ezek a jogok sérülnek.

Or. el

Módosítás 359
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Az 1999/44/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvet35 módosítani kell 
annak érdekében, hogy tükrözze ezen 
irányelvnek a digitális tartalmat magában 
foglaló, kizárólag a fogyasztónak szánt 
digitálistartalom-hordozóként használt 
tartós adathordozóval kapcsolatos hatályát.

(50) Az 1999/44/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvet[1] módosítani kell 
annak érdekében, hogy tükrözze ezen 
irányelv hatályát olyan termékek 
tekintetében, amelyekbe beágyaztak 
digitális tartalmat vagy digitális 
szolgáltatást, vagy a digitális tartalmat 
magában foglaló, kizárólag a fogyasztónak 
szánt fizikai digitálistartalom-hordozóként 
használt tartós adathordozóval kapcsolatos 
hatályát. 
[1] HL L 171., 1999.7.7., 12. o.
.

_________________

35 HL L 171., 1999.707., 12. o.

Or. en

Módosítás 360
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Az 1999/44/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvet35 módosítani kell 
annak érdekében, hogy tükrözze ezen 
irányelvnek a digitális tartalmat magában 
foglaló, kizárólag a fogyasztónak szánt 
digitálistartalom-hordozóként használt
tartós adathordozóval kapcsolatos hatályát.

(50) Az 1999/44/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvet35 módosítani kell 
annak érdekében, hogy tükrözze ezen 
irányelvnek a digitális tartalmat magában 
foglaló tartós adathordozóval kapcsolatos 
hatályát.

_________________ _________________

35 HL L 171., 1999.7.7., 12. o. 35 HL L 171., 1999.7.7., 12. o.

Or. fr

Módosítás 361
Axel Voss, Eva Paunova
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Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Az 1999/44/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvet35 módosítani kell 
annak érdekében, hogy tükrözze ezen 
irányelvnek a digitális tartalmat magában 
foglaló, kizárólag a fogyasztónak szánt 
digitálistartalom-hordozóként használt 
tartós adathordozóval kapcsolatos hatályát.

(50) Az 1999/44/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvet35 módosítani kell 
annak érdekében, hogy tükrözze ezen 
irányelvnek a digitális tartalmat magában 
foglaló, kizárólag a fogyasztónak szánt 
digitálistartalom-hordozóként használt 
fizikai adathordozóval kapcsolatos 
hatályát.

_________________ _________________

35 HL L 171., 1999.7.7., 12. o. 35 HL L 171., 1999.7.7., 12. o.

Or. en

Módosítás 362
Notis Marias

Irányelvre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Mivel ennek az irányelvnek a 
célkitűzéseit – nevezetesen azt, hogy oly 
módon járuljon hozzá a belső piac 
működéséhez, hogy következetesen kezeli 
a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló 
szerződések szerződési jogi vonatkozású 
akadályait, ugyanakkor megakadályozza a 
jogi széttagolódást – a tagállamok nem 
tudják kielégítően megvalósítani, és ez 
inkább az Unió szintjén valósítható meg, 
mivel amiatt, hogy az összehangolt 
jogérvényesítési intézkedéseket is elősegítő 
harmonizált szerződési jogi szabályok 
révén biztosítani kell a nemzeti 
jogszabályok általános következetességét, 
az Unió intézkedéseket fogadhat el az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvével 
összhangban. Az ugyanazon cikkben 
foglalt arányosság elvével összhangban ez 

(54) Mivel ennek az irányelvnek a 
célkitűzéseit – nevezetesen azt, hogy oly 
módon járuljon hozzá a belső piac 
zökkenőmentes működéséhez és az 
európai gazdaság fellendüléséhez, hogy 
következetesen kezeli a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések 
szerződési jogi vonatkozású akadályait, 
ugyanakkor megakadályozza a jogi 
széttagolódást – a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és ez inkább az 
Unió szintjén valósítható meg, mivel 
amiatt, hogy az összehangolt 
jogérvényesítési intézkedéseket is elősegítő 
harmonizált szerződési jogi szabályok 
révén biztosítani kell a nemzeti 
jogszabályok általános következetességét, 
az Unió intézkedéseket fogadhat el az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvével 
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az irányelv nem lépi túl a kitűzött célok 
eléréséhez szükséges mértéket,

összhangban. Az ugyanazon cikkben 
foglalt arányosság elvével összhangban ez 
az irányelv nem lépi túl a kitűzött célok 
eléréséhez szükséges mértéket.

Or. el

Módosítás 363
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Mivel ennek az irányelvnek a 
célkitűzéseit – nevezetesen azt, hogy oly 
módon járuljon hozzá a belső piac 
működéséhez, hogy következetesen kezeli 
a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló 
szerződések szerződési jogi vonatkozású 
akadályait, ugyanakkor megakadályozza a 
jogi széttagolódást – a tagállamok nem 
tudják kielégítően megvalósítani, és ez 
inkább az Unió szintjén valósítható meg, 
mivel amiatt, hogy az összehangolt 
jogérvényesítési intézkedéseket is elősegítő 
harmonizált szerződési jogi szabályok 
révén biztosítani kell a nemzeti 
jogszabályok általános következetességét, 
az Unió intézkedéseket fogadhat el az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvével 
összhangban. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez az 
irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket.

(54) Mivel ennek az irányelvnek a 
célkitűzéseit – nevezetesen azt, hogy oly 
módon járuljon hozzá a belső piac 
működéséhez, hogy következetesen kezeli 
a digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződések szerződési jogi vonatkozású 
akadályait, ugyanakkor megakadályozza a 
jogi széttagolódást – a tagállamok nem 
tudják kielégítően megvalósítani, és ez 
inkább az Unió szintjén valósítható meg, 
mivel amiatt, hogy az összehangolt 
jogérvényesítési intézkedéseket is elősegítő 
harmonizált szerződési jogi szabályok 
révén biztosítani kell a nemzeti 
jogszabályok általános következetességét, 
az Unió intézkedéseket fogadhat el az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvével 
összhangban. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez az 
irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket.

Or. en

Módosítás 364
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
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54 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54a) Annak fényében, hogy ebben az 
irányelvben milyen fontos kérdésekkel és 
jogokkal foglalkozunk a belső piac, 
valamint az Unió fogyasztói és polgárai 
tekintetében, az irányelvet tüzetes 
ellenőrzésnek és felülvizsgálatnak kell 
alávetni, és ennek keretében tartalmas és 
részletes konzultációkat kell lefolytatni a 
tagállamok, a fogyasztók, valamint az 
uniós szintű jogi és üzleti szervezetek 
részvételével.

Or. en

Módosítás 365
Eva Maydell, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv megállapítja a 
fogyasztóknak szánt digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések egyes 
követelményeit, különösen a digitális 
tartalom szerződésszerűségére, a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiánya 
esetén rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekre és azok gyakorlásának 
feltételeire, valamint az ilyen szerződések
módosítására és felmondására vonatkozó 
szabályokat.

Ezen irányelv célja, hogy a 
fogyasztóvédelem magas szintjének 
megvalósítása révén hozzájáruljon a belső 
piac megfelelő működéséhez azáltal, hogy 
bizonyos követelményeket állapít meg a 
fogyasztóknak szánt digitálistartalom-
szolgáltatásra vagy digitálisszolgáltatás-
nyújtásra irányuló szerződésekre 
vonatkozóan, különösen a digitális tartalom 
szerződésszerűségére, a digitális tartalom
szerződésszerűségének hiánya esetén 
rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekre és azok gyakorlásának 
feltételeire, valamint a digitális tartalom 
vagy digitális szolgáltatás módosítására 
vonatkozó szabályokat.

Or. en
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Módosítás 366
Marlene Mizzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv megállapítja a 
fogyasztóknak szánt digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések egyes 
követelményeit, különösen a digitális 
tartalom szerződésszerűségére, a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiánya 
esetén rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekre és azok gyakorlásának 
feltételeire, valamint az ilyen szerződések 
módosítására és felmondására vonatkozó 
szabályokat.

Ezen irányelv célja, hogy a 
fogyasztóvédelem magas szintjének 
megvalósítása mellett hozzájáruljon a 
belső piac megfelelő működéséhez azáltal, 
hogy meghatároz közös szabályokat a 
fogyasztóknak szánt digitálistartalom-
szolgáltatásra vagy digitálisszolgáltatás-
nyújtásra irányuló szerződésekre 
vonatkozóan, különösen a digitális tartalom 
vagy digitális szolgáltatások 
szerződésszerűségére, a digitális tartalom 
vagy digitális szolgáltatások elmaradása 
vagy szerződésszerűségének hiánya esetén 
rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekre és azok gyakorlásának 
feltételeire, valamint a digitális tartalom 
vagy digitális szolgáltatás módosítására és 
a hosszú távú szerződések felmondására 
vonatkozó szabályokra.

Or. en

Módosítás 367
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv megállapítja a 
fogyasztóknak szánt digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések egyes
követelményeit, különösen a digitális 
tartalom szerződésszerűségére, a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiánya 
esetén rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekre és azok gyakorlásának 
feltételeire, valamint az ilyen szerződések 

Ezen irányelv célja, hogy hozzájáruljon a 
belső piac megfelelő működéséhez és 
magas szintű fogyasztóvédelmet érjen el 
azáltal, hogy megállapítja a szolgáltatók 
és a fogyasztók között létrejött, a 
digitálistartalom-szolgáltatásra és/vagy a 
digitális szolgáltatások nyújtására irányuló 
szerződések egyes szabályaira vonatkozó 
közös követelményeket, a digitális tartalom 
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módosítására és felmondására vonatkozó 
szabályokat.

szerződésszerűségére, a digitális tartalom 
szerződésszerűségének hiánya vagy a 
szolgáltatás elmaradása esetén 
rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségeket és azok gyakorlásának 
feltételeit, valamint az ilyen szerződések 
módosítására és felmondására vonatkozó 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 368
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv megállapítja a 
fogyasztóknak szánt digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések egyes 
követelményeit, különösen a digitális 
tartalom szerződésszerűségére, a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiánya 
esetén rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekre és azok gyakorlásának 
feltételeire, valamint az ilyen szerződések 
módosítására és felmondására vonatkozó 
szabályokat.

A belső piac megfelelő működésének és a 
magas szintű fogyasztóvédelemnek a 
biztosítása céljából ez az irányelv 
megállapítja a fogyasztóknak szánt 
digitálistartalom-szolgáltatásra és 
digitálisszolgáltatás-nyújtásra irányuló 
szerződések egyes követelményeit, 
különösen a digitális tartalom és digitális 
szolgáltatások szerződésszerűségére, a 
digitális tartalom és digitális szolgáltatások
szerződésszerűségének hiánya esetén 
rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekre és azok gyakorlásának 
feltételeire, valamint az ilyen szerződések 
módosítására és felmondására vonatkozó 
szabályokat.

Or. ro

Módosítás 369
Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont



AM\1117404HU.docx 45/175 PE599.502v02-00

HU

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv megállapítja a 
fogyasztóknak szánt digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések egyes 
követelményeit, különösen a digitális 
tartalom szerződésszerűségére, a digitális
tartalom szerződésszerűségének hiánya
esetén rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekre és azok gyakorlásának 
feltételeire, valamint az ilyen szerződések 
módosítására és felmondására vonatkozó 
szabályokat.

Ezen irányelv célja, hogy közelítse 
egymáshoz a fogyasztóknak szánt 
digitálistartalom-szolgáltatásra vagy 
digitálisszolgáltatás-nyújtásra irányuló 
szerződésekre vonatkozó tagállami 
törvényeket, rendeleteket és közigazgatási 
előírásokat, különös tekintettel a 
szerződésszerűségre vonatkozó egyes 
szabályokra, a digitális tartalom 
szerződésszerűségének hiánya esetén 
rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekre és azok gyakorlásának 
feltételeire, valamint az ilyen jellegű 
szerződések módosítására és felmondására 
vonatkozó szabályokra.

Or. en

Indokolás

A fogyasztási cikkek adásvételéről szóló irányelv 1. cikkével és a fogyasztók jogairól szóló 
irányelvvel történő összehangolás.

Módosítás 370
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv megállapítja a 
fogyasztóknak szánt digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések egyes 
követelményeit, különösen a digitális 
tartalom szerződésszerűségére, a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiánya 
esetén rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekre és azok gyakorlásának 
feltételeire, valamint az ilyen szerződések 
módosítására és felmondására vonatkozó 
szabályokat.

Ez az irányelv megállapítja a 
fogyasztóknak szánt digitálistartalom-
szolgáltatásra vagy digitálisszolgáltatás-
nyújtásra irányuló szerződések 
harmonizált jogi keretét, különösen a 
digitális tartalom szerződésszerűségére, a 
digitális tartalom szerződésszerűségének 
hiánya esetén rendelkezésre álló 
jogorvoslati lehetőségekre és azok 
gyakorlásának feltételeire, valamint az 
ilyen szerződések módosítására és 
felmondására vonatkozó szabályokat, a 
fogyasztók magas szintű védelmének 
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biztosítása mellett.

Or. fr

Módosítás 371
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv megállapítja a 
fogyasztóknak szánt digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések egyes 
követelményeit, különösen a digitális 
tartalom szerződésszerűségére, a digitális 
tartalom szerződésszerűségének hiánya 
esetén rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekre és azok gyakorlásának 
feltételeire, valamint az ilyen szerződések 
módosítására és felmondására vonatkozó 
szabályokat.

„Ez az irányelv megállapítja a 
fogyasztóknak szánt digitálistartalom-
szolgáltatásra vagy digitálisszolgáltatás-
nyújtásra irányuló szerződések egyes 
követelményeit, különösen a digitális 
tartalom vagy szolgáltatás
szerződésszerűségére, a digitális tartalom 
vagy szolgáltatás szerződésszerűségének 
hiánya esetén rendelkezésre álló 
jogorvoslati lehetőségekre és azok 
gyakorlásának feltételeire, valamint az 
ilyen szerződések módosítására és 
felmondására vonatkozó szabályokat.”

Or. it

Módosítás 372
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „digitális tartalom”: (1) „digitális tartalom”: digitális 
formában előállított és szolgáltatott adat;

Or. fr

Módosítás 373
Virginie Rozière
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) digitális formában előállított és 
szolgáltatott adat, például video- és 
audiofájlok, alkalmazások, digitális 
játékok és bármely egyéb szoftver,

törölve

Or. fr

Módosítás 374
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) digitális formában előállított és 
szolgáltatott adat, például video- és 
audiofájlok, alkalmazások, digitális 
játékok és bármely egyéb szoftver,

a) digitális formában előállított és 
szolgáltatott adat,

Or. fr

Módosítás 375
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) digitális formában előállított és 
szolgáltatott adat, például video- és 
audiofájlok, alkalmazások, digitális 
játékok és bármely egyéb szoftver,

a) digitális formában előállított és 
szolgáltatott adat,

Or. en
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Módosítás 376
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) digitális formában előállított és 
szolgáltatott adat, például video- és
audiofájlok, alkalmazások, digitális játékok 
és bármely egyéb szoftver,

a) digitális formában előállított és 
szolgáltatott adat, például videofájlok,
audiofájlok, alkalmazások, digitális játékok 
és bármely egyéb szoftver,

Or. fr

Módosítás 377
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) digitális formában előállított és 
szolgáltatott adat, például video- és 
audiofájlok, alkalmazások, digitális játékok 
és bármely egyéb szoftver,

a) digitális formában előállított és 
szolgáltatott adat, például video- és 
audiofájlok, alkalmazások és digitális 
játékok,

Or. ro

Módosítás 378
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé 
teszi adatok digitális formában történő 
létrehozását, feldolgozását vagy tárolását, 
amennyiben a fogyasztó biztosít ilyen 
adatokat, és

törölve

Or. fr
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Módosítás 379
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé 
teszi adatok digitális formában történő 
létrehozását, feldolgozását vagy tárolását, 
amennyiben a fogyasztó biztosít ilyen 
adatokat, és

törölve

Or. ro

Módosítás 380
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé 
teszi adatok digitális formában történő 
létrehozását, feldolgozását vagy tárolását, 
amennyiben a fogyasztó biztosít ilyen 
adatokat, és

törölve

Or. it

Módosítás 381
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé 
teszi adatok digitális formában történő 
létrehozását, feldolgozását vagy tárolását, 
amennyiben a fogyasztó biztosít ilyen

törölve
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adatokat, és

Or. en

Módosítás 382
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé 
teszi adatok digitális formában történő 
létrehozását, feldolgozását vagy tárolását, 
amennyiben a fogyasztó biztosít ilyen 
adatokat, és

b) olyan digitális szolgáltatás, amely 
lehetővé teszi adatok digitális formában 
történő létrehozását, feldolgozását vagy 
tárolását, amennyiben a fogyasztó biztosít 
ilyen adatokat, és

Or. en

Módosítás 383
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan szolgáltatás, amely lehetővé 
teszi a szolgáltatás más igénybe vevői által 
digitális formában biztosított adatok 
megosztását és az azokkal való bármely 
egyéb összekapcsolódást;

törölve

Or. fr

Módosítás 384
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan szolgáltatás, amely lehetővé 
teszi a szolgáltatás más igénybe vevői által 
digitális formában biztosított adatok 
megosztását és az azokkal való bármely 
egyéb összekapcsolódást;

törölve

Or. ro

Módosítás 385
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan szolgáltatás, amely lehetővé 
teszi a szolgáltatás más igénybe vevői által 
digitális formában biztosított adatok 
megosztását és az azokkal való bármely 
egyéb összekapcsolódást;

törölve

Or. it

Módosítás 386
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan szolgáltatás, amely lehetővé 
teszi a szolgáltatás más igénybe vevői által 
digitális formában biztosított adatok 
megosztását és az azokkal való bármely 
egyéb összekapcsolódást;

törölve

Or. en

Módosítás 387
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Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan szolgáltatás, amely lehetővé 
teszi a szolgáltatás más igénybe vevői által 
digitális formában biztosított adatok 
megosztását és az azokkal való bármely 
egyéb összekapcsolódást;

c) olyan digitális szolgáltatás, amely 
lehetővé teszi a szolgáltatás más igénybe 
vevői által digitális formában biztosított 
adatok megosztását és az azokkal való 
bármely egyéb összekapcsolódást;

Or. en

Módosítás 388
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) „digitális szolgáltatás”:

a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi 
adatok digitális formában történő 
létrehozását, feldolgozását vagy tárolását 
(amilyenek például a felhőalapú tárhelyek 
vagy a tárhelyszolgáltatások), amennyiben 
a fogyasztó biztosít ilyen adatokat, és

b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi 
a szolgáltatás többi felhasználója által 
átadott adatok digitális formában történő 
megosztását és az ezen adatokkal végzett 
egyéb interakciót, mint amilyenek például 
a közösségi médiumok, az azonnali 
üzenetküldési szolgáltatások, a video-
vagy audiomegosztó honlapok vagy 
platformok, amelyek kívül esnek az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
körén;

Or. it



AM\1117404HU.docx 53/175 PE599.502v02-00

HU

Módosítás 389
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) „digitális szolgáltatás”:

a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi 
adatok digitális formában történő 
létrehozását, feldolgozását vagy tárolását, 
amennyiben a fogyasztó hoz létre ilyen 
adatokat, és

b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi 
a fogyasztó vagy a szolgáltatás más 
igénybe vevői által létrehozott digitális 
formájú adatok megosztását és az azokkal 
való bármely egyéb összekapcsolódást.

Or. ro

Módosítás 390
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) „digitális szolgáltatás”:

a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi 
adatok digitális formában történő 
létrehozását, feldolgozását vagy tárolását, 
amennyiben a fogyasztó biztosít ilyen 
adatokat, és

b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi 
a szolgáltatás más igénybe vevői által 
digitális formában biztosított adatok 
megosztását és az azokkal való bármely 
egyéb összekapcsolódást.

Or. en
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Módosítás 391
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) „digitális szolgáltatás“: olyan 
önálló gazdasági tevékenység, amely 
lehetővé teszi adatok digitális formában 
történő létrehozását, feldolgozását, 
tárolását vagy megosztását;

Or. fr

Módosítás 392
Daniel Dalton, Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) „beágyazott digitális tartalom”: 
valamely áruba gyárilag telepített, 
bármilyen formájú digitális tartalom.

Or. en

Indokolás

Annak a más módosításokban szereplő kiegészítésnek a fényében, hogy az irányelvnek a 
fogyasztóvédelem és az egyértelműség érdekében az összes digitális tartalomra vonatkoznia 
kell, a beágyazott digitális tartalmakat is ide számítva, közlünk egy meghatározást a 
beágyazott digitális tartalomról.

Módosítás 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2a) „beágyazott digitális tartalom”: 
olyan gyárilag telepített digitális tartalom, 
amely a termék szerves részét képezi, és a 
fogyasztó nem tudja könnyen eltávolítani;

Or. en

Módosítás 394
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) „beágyazott digitális tartalom vagy 
digitális szolgáltatás“: olyan gyárilag 
telepített digitális tartalom vagy 
szolgáltatás, amely a tárgyi eszköz 
integráns részét képezi, és a fogyasztó nem 
tudja könnyen eltávolítani, illetve amelyik 
szükséges a tárgyi eszköz 
szerződésszerűségéhez;

Or. fr

Módosítás 395
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „beillesztés”: valamely digitális 
környezet különböző alkotóelemeinek oly 
módon történő összekapcsolása, hogy a 
tervezett céljának megfelelően 
összehangolt egészként működjön;

(2) „beillesztés”: a digitális tartalom 
vagy szolgáltatás és a digitális környezet 
különböző alkotóelemei közötti teljes 
átjárhatóság, amely lehetővé teszi, hogy a 
tervezett céljának megfelelően 
összehangolt egészként működjön;

Or. it
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Módosítás 396
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „beillesztés”: valamely digitális 
környezet különböző alkotóelemeinek oly 
módon történő összekapcsolása, hogy a 
tervezett céljának megfelelően 
összehangolt egészként működjön;

(2) „integráció”: különféle digitális 
tartalmi elemek összekapcsolása és 
egyesítése valamely digitális 
környezet elemeivel, a digitális tartalom 
szerződésszerű használata céljából;

Or. en

Módosítás 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) „beágyazott szoftver”: olyan 
gyárilag telepített digitális tartalom, amely 
a termék szerves részét képezi, és a 
fogyasztó nem tudja könnyen eltávolítani;

Or. en

Módosítás 398
Marietje Schaake

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) „beágyazott digitális tartalom”: 
jelen irányelv előírásainak megfelelő 
digitális tartalom, amelyet az eladó, a
gyártó vagy az ügyletláncban szereplő más 
személy telepített vagy az ő 
hozzájárulásával telepítettek, és amely (i) 
a termékek szerves részeként működik és 
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az ilyen típusú termékek átlagos 
fogyasztója nem tud könnyen eltávolítani; 
vagy (ii) szükséges a termékek 
szerződésszerűségéhez;

Or. en

Módosítás 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) „beágyazott digitális tartalom”: 
olyan gyárilag telepített digitális tartalom, 
amely a termék szerves részeként 
működik, vagy amely szükséges a termék 
szerződésszerűségéhez;

Or. en

Módosítás 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „szolgáltató”: olyan természetes 
vagy – akár magántulajdonban, akár állami 
tulajdonban lévő – jogi személy, aki vagy 
amely, többek között a nevében vagy a 
megbízásából eljáró bármely más személy 
közvetítésével kereskedelmi, üzleti, 
kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez 
kapcsolódó célok érdekében jár el;

(3) „szolgáltató”: olyan természetes 
vagy – akár magántulajdonban, akár állami 
tulajdonban lévő – jogi személy, aki vagy 
amely, többek között a nevében vagy a 
megbízásából eljáró bármely más személy 
közvetítésével kereskedelmi, üzleti, 
kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez 
kapcsolódó célok érdekében jár el; Ezen 
irányelv alkalmazásában a kereskedő nem 
biztosít digitális tartalmat a fogyasztónak 
pusztán azáltal, hogy elad egy olyan 
szolgáltatást, amely által digitális tartalom 
jut el a fogyasztóhoz;
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Or. en

Indokolás

Például a felhasználók által létrehozott tartalmakhoz használt online videóplatform-
szolgáltatás nem minősül digitális tartalomszolgáltatásnak.

Módosítás 401
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „szolgáltató”: olyan természetes 
vagy – akár magántulajdonban, akár állami 
tulajdonban lévő – jogi személy, aki vagy 
amely, többek között a nevében vagy a 
megbízásából eljáró bármely más személy
közvetítésével kereskedelmi, üzleti, 
kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez 
kapcsolódó célok érdekében jár el;

(3) „szolgáltató”: olyan természetes 
vagy – akár magántulajdonban, akár állami 
tulajdonban lévő – jogi személy, aki vagy 
amely, többek között a nevében vagy a 
megbízásából eljáró bármely más személy 
közvetítésével kereskedelmi, üzleti, 
kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez 
kapcsolódó célok érdekében jár el az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó szerződéseket 
illetően;

Or. en

Módosítás 402
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „szolgáltató”: olyan természetes 
vagy – akár magántulajdonban, akár állami 
tulajdonban lévő – jogi személy, aki vagy 
amely, többek között a nevében vagy a 
megbízásából eljáró bármely más személy 
közvetítésével kereskedelmi, üzleti, 
kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez 
kapcsolódó célok érdekében jár el;

(3) „szolgáltató”: olyan természetes 
vagy – akár magántulajdonban, akár állami 
tulajdonban lévő – jogi személy, aki vagy 
amely szolgáltatás nyújtásával hozzáférést 
biztosít digitális tartalomhoz vagy 
elérhetővé tesz digitális tartalmat;

Or. en
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Módosítás 403
Dennis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „szolgáltató”: olyan természetes 
vagy – akár magántulajdonban, akár állami 
tulajdonban lévő – jogi személy, aki vagy 
amely, többek között a nevében vagy a 
megbízásából eljáró bármely más személy 
közvetítésével kereskedelmi, üzleti, 
kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez 
kapcsolódó célok érdekében jár el;

(3) „szolgáltató” vagy „eladó”: olyan 
természetes vagy – akár magántulajdonban, 
akár állami tulajdonban lévő – jogi 
személy, aki vagy amely, többek között a 
nevében vagy a megbízásából eljáró 
bármely más személy közvetítésével 
kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységéhez kapcsolódó 
célok érdekében jár el;

Or. en

Módosítás 404
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „fogyasztó”: olyan természetes 
személy, aki az e szerződés hatálya alá 
tartozó szerződések keretében 
kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységén kívül eső célok 
érdekében jár el;

(4) „fogyasztó”: olyan természetes 
személy, aki az e szerződés hatálya alá 
tartozó szerződések kapcsán kereskedelmi, 
üzleti, kézműipari vagy szakmai 
tevékenységén kívül eső célok érdekében 
jár el;

Or. en

Módosítás 405
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „fogyasztó”: olyan természetes 
személy, aki az e szerződés hatálya alá
tartozó szerződések keretében 
kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységén kívül eső célok 
érdekében jár el;

(4) „fogyasztó”: olyan természetes 
személy, aki az e szerződés hatálya alá 
tartozó szerződések keretében elsősorban
kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységén kívül eső célok 
érdekében jár el;

Or. en

Módosítás 406
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „kártérítés”: olyan pénzösszeg, 
amelyre a fogyasztó a digitális 
környezetében okozott gazdasági kár
ellentételezése címén jogosult lehet;

törölve

Or. en

Módosítás 407
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „kártérítés”: olyan pénzösszeg, 
amelyre a fogyasztó a digitális 
környezetében okozott gazdasági kár 
ellentételezése címén jogosult lehet;

(5) „kártérítés”: olyan pénzösszeg, 
amelyre a fogyasztó a digitális 
környezetében okozott gazdasági vagy 
pénzügyi kár ellentételezése címén jogosult 
lehet;

Or. en

Módosítás 408
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Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „kártérítés”: olyan pénzösszeg, 
amelyre a fogyasztó a digitális 
környezetében okozott gazdasági kár 
ellentételezése címén jogosult lehet;

(5) „kártérítés”: olyan pénzösszeg, 
amelyre a fogyasztó az okozott kár
ellentételezése címén jogosult lehet;

Or. en

Módosítás 409
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „kártérítés”: olyan pénzösszeg, 
amelyre a fogyasztó a digitális 
környezetében okozott gazdasági kár 
ellentételezése címén jogosult lehet;

(5) „kártérítés”: olyan pénzösszeg, 
amelyre a fogyasztó a digitális 
környezetében okozott kár ellentételezése 
címén jogosult lehet;

Or. fr

Módosítás 410
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „kártérítés”: olyan pénzösszeg, 
amelyre a fogyasztó a digitális 
környezetében okozott gazdasági kár
ellentételezése címén jogosult lehet;

(5) „kártérítés”: olyan pénzösszeg, 
amelyre a fogyasztó a digitális 
környezetében okozott anyagi és nem 
anyagi kár ellentételezése címén jogosult 
lehet;

Or. en
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Indokolás

Hozzáigazítás a szervezett utazási formákról szóló új irányelv 14. cikkéhez.

Módosítás 411
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „vételár”: a szolgáltatott digitális 
tartalomért fizetendő pénzösszeg;

törölve

Or. en

Módosítás 412
Marlene Mizzi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „vételár”: a szolgáltatott digitális 
tartalomért fizetendő pénzösszeg;

(6) „vételár”: a digitális tartalom vagy 
egy digitális szolgáltatás nyújtásáért 
fizetendő pénzösszeg vagy egy digitális 
értékmegjelenítés, amely lehet virtuális 
pénznem vagy más ellentételezés, például 
valamilyen adat;

Or. en

Módosítás 413
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „vételár”: a szolgáltatott digitális (6) „vételár”: a szolgáltatott digitális 
tartalomért fizetendő pénzösszeg vagy 
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tartalomért fizetendő pénzösszeg; bármilyen más értékmegjelenítő;

Or. en

Módosítás 414
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „vételár”: a szolgáltatott digitális 
tartalomért fizetendő pénzösszeg;

(6) „vételár”: a szolgáltatott digitális 
tartalomért vagy a nyújtott digitális 
szolgáltatásért fizetendő pénzösszeg;

Or. it

Módosítás 415
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „személyes adat”: az (EU) 
2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (adatvédelmi rendelet) 4. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
személyes adat[1]

[1] Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 
27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) (HL L 
119., 2016.5.4., 1–88. o.).

Or. en
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Módosítás 416
Marlene Mizzi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „személyes adat vagy egyéb 
adatok”: az (EU) 2016/679 rendelet 4. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
adat;

Or. en

Módosítás 417
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „személyes adat”: az (EU) 
2016/679 rendelet 4. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott személyes 
adat;

Or. en

Módosítás 418
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „személyes adat”: az (EU) 
2016/679 rendelet 4. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott személyes 
adat;

Or. en
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Módosítás 419
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „adat mint ellentételezés”: a 
fogyasztó által a szolgáltató számára a 
szerződés aláírása vagy teljesítése kapcsán 
közölt személyes vagy egyéb adat, többek 
között a fogyasztó által a nyújtott digitális 
tartalom vagy digitális szolgáltatás 
használata során generált adatok, 
amelyeket a szolgáltató vagy valamely 
harmadik fél a fogyasztó beleegyezésével 
vagy más módon felhasznál.

Or. en

Indokolás

Az adat mint ellentételezés nem terjedhet ki anonimizált felhasználók adatainak 
felhalmozására a digitális tartalom vagy szolgáltatás továbbfejlesztése érdekében, hanem 
csak egy jövedelemtermelési modell szerves részeként használhatja fel vagy maga a 
szolgáltató, vagy pedig egy harmadik fél.

Módosítás 420
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „szerződés”: olyan megállapodás, 
amelynek célja kötelezettségek létrehozása 
vagy más joghatások kiváltása;

törölve

Or. en
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Módosítás 421
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „digitális környezet”: hardver, 
digitális tartalom és hálózati kapcsolat, 
amennyiben azok a felhasználó ellenőrzése 
alatt állnak;

(8) „digitális környezet”: hardver, 
digitális tartalom és szolgáltatás, valamint
hálózati kapcsolat, amennyiben azok a 
felhasználó ellenőrzése alatt állnak;

Or. it

Módosítás 422
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „digitális környezet”: hardver, 
digitális tartalom és hálózati kapcsolat, 
amennyiben azok a felhasználó 
ellenőrzése alatt állnak;

(8) „digitális környezet”: a fogyasztó 
által használt hardver, szoftver és hálózati 
kapcsolat,

Or. en

Módosítás 423
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „digitális környezet”: hardver, 
digitális tartalom és hálózati kapcsolat, 
amennyiben azok a felhasználó 
ellenőrzése alatt állnak;

(8) „digitális környezet”: hardver, 
szoftver, digitális tartalom és hálózati 
kapcsolat, amennyiben azok a felhasználó 
ellenőrzése alatt állnak;

Or. en
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Módosítás 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „digitális környezet”: hardver, 
digitális tartalom és hálózati kapcsolat, 
amennyiben azok a felhasználó ellenőrzése 
alatt állnak;

(8) „digitális környezet”: hardver, 
szoftver, digitális tartalom és hálózati 
kapcsolat, amennyiben azok a felhasználó 
ellenőrzése alatt állnak;

Or. en

Módosítás 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „digitális környezet”: hardver, 
digitális tartalom és hálózati kapcsolat, 
amennyiben azok a felhasználó ellenőrzése 
alatt állnak;

(8) „digitális környezet”: hardver és
digitális tartalom, amennyiben azok a 
felhasználó ellenőrzése alatt állnak;

Or. en

Indokolás

termékének telepítése során a szolgáltató nem vehet figyelembe olyan hálózati kapcsolatot, 
amellyel a fogyasztó rendelkezik, különösen a kapcsolt eszközök növekedésének fényében

Módosítás 426
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(9) „interoperabilitás”: a digitális 
tartalom azon képessége, hogy egy 
konkrét digitális környezettel interaktív 
kapcsolatban állva valamennyi funkcióját 
ellássa;

törölve

Or. fr

Módosítás 427
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „interoperabilitás”: a digitális 
tartalom azon képessége, hogy egy konkrét
digitális környezettel interaktív 
kapcsolatban állva valamennyi funkcióját 
ellássa;

(9) „interoperabilitás”: a digitális 
tartalom és funkcióinak kompatibilitása 
egy szabványos hardveres és szoftveres 
környezettel, amely nem azonos azzal, 
amelyben nyújtják, azt a tényt is ide 
számítva, hogy a fogyasztók 
hozzáférhetnek digitális tartalomhoz az 
elérni kívánt tartalom átalakításához 
szükséges alkalmazások vagy más 
technológiák használata nélkül.

Or. en

Módosítás 428
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „interoperabilitás”: a digitális 
tartalom azon képessége, hogy egy konkrét 
digitális környezettel interaktív
kapcsolatban állva valamennyi funkcióját 
ellássa;

(9) „interoperabilitás”: a jogszerűen 
szerzett digitális tartalom azon képessége, 
hogy más meglévő vagy jövőbeli 
termékekkel vagy rendszerekkel a 
hozzáférés vagy a felhasználás 
korlátozása nélkül együtt működjön;
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Or. fr

Módosítás 429
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „interoperabilitás”: a digitális 
tartalom azon képessége, hogy egy konkrét 
digitális környezettel interaktív 
kapcsolatban állva valamennyi funkcióját 
ellássa;

(9) „interoperabilitás”: a digitális 
tartalom és funkcióinak kompatibilitása
egy olyan hardver- és szoftverkörnyezettel, 
amely eltér attól a hardver- és 
szoftverkörnyezettől, amelyben a digitális 
tartalmat szolgáltatják;

Or. fr

Módosítás 430
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „interoperabilitás”: a digitális 
tartalom azon képessége, hogy egy konkrét 
digitális környezettel interaktív 
kapcsolatban állva valamennyi funkcióját 
ellássa;

(9) „interoperabilitás”: a digitális 
tartalom vagy szolgáltatás azon képessége, 
hogy egy konkrét digitális környezettel 
interaktív kapcsolatban állva valamennyi 
funkcióját ellássa;

Or. it

Módosítás 431
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „interoperabilitás”: a digitális (9) „interoperabilitás”: a digitális 
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tartalom azon képessége, hogy egy konkrét 
digitális környezettel interaktív 
kapcsolatban állva valamennyi funkcióját 
ellássa;

tartalom azon képessége, hogy egy 
standard hardver- és szoftverkörnyezettel 
interaktív kapcsolatban állva valamennyi 
funkcióját ellássa;

Or. en

Módosítás 432
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „interoperabilitás”: a digitális 
tartalom azon képessége, hogy egy konkrét 
digitális környezettel interaktív 
kapcsolatban állva valamennyi funkcióját 
ellássa;

(9) „kompatibilitás“: a digitális 
tartalom azon képessége, hogy egy konkrét 
digitális környezettel interaktív 
kapcsolatban állva valamennyi funkcióját 
ellássa;

Or. fr

Módosítás 433
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) „kompatibilitás“: a digitális 
tartalom azon képessége, hogy egy 
konkrét digitális környezettel interaktív 
kapcsolatban állva valamennyi funkcióját 
ellássa;

Or. fr

Módosítás 434
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
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2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) „elektronikus könyvfájl 
interoperabilitása“: az elektronikus 
könyvfájl és funkcióinak kompatibilitása 
egy olyan hardver- és szoftverkörnyezettel, 
amely eltér attól a hardver- és 
szoftverkörnyezettől, amelyben az 
elektronikus könyvfájlt szolgáltatják; 
időtartam korlátozás nélkül és kizárólag 
nyílt szabvány alapján;

Or. fr

Módosítás 435
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) „nyílt szabvány“: olyan 
interoperábilis adatformátum, amelynek 
műszaki előírásai nyilvánosak, és amely 
szabadon hozzáférhető és felhasználható;

Or. fr

Módosítás 436
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „szolgáltatás”: digitális 
tartalomhoz való hozzáférés biztosítása 
vagy digitális tartalom hozzáférhetővé 
tétele;

törölve

Or. en
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Módosítás 437
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „szolgáltatás”: digitális tartalomhoz 
való hozzáférés biztosítása vagy digitális 
tartalom hozzáférhetővé tétele;

(10) „szolgáltatás”: digitális 
tartalomhoz, illetve digitális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítása vagy digitális tartalom, illetve 
digitális szolgáltatások hozzáférhetővé 
tétele;

Or. ro

Módosítás 438
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „szolgáltatás”: digitális tartalomhoz 
való hozzáférés biztosítása vagy digitális 
tartalom hozzáférhetővé tétele;

(10) „szolgáltatás”: digitális tartalomhoz 
vagy digitális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása vagy digitális 
tartalom, illetve digitális szolgáltatás
hozzáférhetővé tétele;

Or. it

Módosítás 439
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „szolgáltatás”: digitális tartalomhoz 
való hozzáférés biztosítása vagy digitális 

(10) „szolgáltatás”: digitális tartalomhoz 
vagy digitális szolgáltatáshoz való 
hozzáférés biztosítása vagy annak
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tartalom hozzáférhetővé tétele; hozzáférhetővé tétele;

Or. fr

Módosítás 440
Victor Negrescu

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) „ügylet”: valaminek a 
megvásárlása vagy eladása, az ingyenes 
ügyletek létezését is figyelembe véve, 
amikor a tartalmat ingyenesen 
szolgáltatják,

Or. en

Módosítás 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „tartós adathordozó”: bármely 
olyan eszköz, amely lehetővé teszi a 
fogyasztó vagy a szolgáltató számára a 
személyesen neki címzett adatoknak a 
jövőben is hozzáférhető módon és az adat 
céljának megfelelő ideig történő tárolását, 
valamint a tárolt adatok változatlan 
formában történő megjelenítését;

(11) „fizikai adathordozó”: bármely 
olyan eszköz, amely lehetővé teszi a 
fogyasztó vagy a szolgáltató számára a 
személyesen neki címzett adatoknak a 
jövőben is hozzáférhető módon és az adat 
céljának megfelelő ideig történő tárolását, 
valamint a tárolt adatok változatlan 
formában történő megjelenítését;

Or. en

Módosítás 442
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
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3 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen
pénztől eltérő – személyes adatok vagy 
bármely egyéb adat formájában biztosított 
– ellentételezést nyújt.

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
vagy digitális szolgáltatást nyújt a 
fogyasztónak vagy kötelezettséget vállal 
erre, és ezért vételár fizetendő, vagy a 
fogyasztó ellentételezésként vételár 
fizetése helyett rendelkezésre bocsátja
személyes adatait vagy bármely más 
adatot, amennyiben ezt az (EU) 2016/679 
rendelet lehetővé teszi, és ha az ilyen 
adatokat jövedelemtermelés céljából 
dolgozzák fel. A szerződésnek 
egyértelműen jeleznie kell, hogy a 
szolgáltatott tartalomért cserébe mely 
adatok átadása történik meg.

Or. en

Módosítás 443
Marietje Schaake

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – személyes adatok vagy 
bármely egyéb adat formájában biztosított 
– ellentételezést nyújt.

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat, 
vagy termékekbe beágyazott digitális 
tartalmat szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
�aktív módon� pénztől eltérő – személyes 
adatok vagy bármely egyéb adat 
formájában biztosított – ellentételezést 
nyújt.”

Or. en
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Módosítás 444
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen
pénztől eltérő – személyes adatok vagy 
bármely egyéb adat formájában biztosított 
– ellentételezést nyújt.

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő. A pénztől eltérő – személyes 
adatok vagy bármely egyéb adat 
formájában biztosított – ellentételezést 
mérlegelni kell az irányelvbe történő 
beillesztés céljából a jövőbeni 
felülvizsgálati eljárások részeként.

Or. en

Indokolás

További kutatásokra van szükség annak felmérésére, hogy adatokat szabad-e felhasználni 
ellentételezésként és be kell-e illeszteni az irányelv hatályába.

Módosítás 445
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – személyes adatok vagy 
bármely egyéb adat formájában biztosított 
– ellentételezést nyújt.

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért pénzt 
kell fizetni.

Or. en
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Módosítás 446
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – személyes adatok vagy 
bármely egyéb adat formájában biztosított
– ellentételezést nyújt.

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat vagy digitális szolgáltatást nyújt
a fogyasztónak vagy kötelezettséget vállal 
erre, és ezért vételár fizetendő, vagy a 
pénztől eltérő ellentételezés – például a
fogyasztó által megadott, vagy a 
szolgáltató vagy egy harmadik fél által a 
szolgáltató érdekében gyűjtött személyes 
adatok vagy egyéb adatok – nyújtandó.

Or. fr

Módosítás 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – személyes adatok vagy 
bármely egyéb adat formájában biztosított 
– ellentételezést nyújt.

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
vagy beágyazott digitális tartalommal 
ellátott terméket szolgáltat a fogyasztónak 
vagy kötelezettséget vállal erre, és ezért 
vételár fizetendő.

Or. en
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Indokolás

A digitális tartalomról szóló irányelvet minden fizetett digitális tartalomra nézve alkalmazni 
kell, ide számítva az összes beágyazott digitális tartalmat is, hogy egyértelmű legyen a 
fogyasztók és a szolgáltatók számára a fizikai termékekbe beágyazott digitális tartalmak 
jogállása tekintetében, és azt is tisztázni kell, hogy nem vonatkozik az ingyenesen biztosított 
tartalmakra, amelyeknek esetében a fogyasztók nem feltétlenül számítanak vagy várnak el 
ugyanolyan szintű megbízhatóságot, mint a fizetett tartalmak esetében. Ha korlátozásokat 
írnánk elő a kicsi ingyenes digitális tartalmakra nézve, azzal aránytalan választ adnánk 
azokra a problémákra, amelyekkel a fogyasztók egyes európai országokban találkoznak.

Módosítás 448
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – személyes adatok vagy 
bármely egyéb adat formájában biztosított 
– ellentételezést nyújt.

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat vagy digitális szolgáltatásokat 
nyújt a fogyasztónak vagy kötelezettséget 
vállal erre, és ezért vételár fizetendő, vagy 
a fogyasztó ténylegesen pénztől eltérő –
személyes adatok vagy bármely egyéb adat 
formájában biztosított – ellentételezést 
nyújt.

Or. ro

Módosítás 449
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
alapján a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat vagy digitális szolgáltatást nyújt 
a fogyasztónak, vagy kötelezettséget vállal 
digitális tartalom szolgáltatására vagy 
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pénztől eltérő – személyes adatok vagy 
bármely egyéb adat formájában biztosított 
– ellentételezést nyújt.

digitális szolgáltatás nyújtására a 
fogyasztónak, vételár megfizetése vagy
személyes adatok biztosítása ellenében.

Or. en

Módosítás 450
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – személyes adatok vagy 
bármely egyéb adat formájában biztosított 
– ellentételezést nyújt.

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat vagy digitális szolgáltatást nyújt 
a fogyasztónak vagy kötelezettséget vállal 
erre, és ezért vételár fizetendő, és/vagy a 
fogyasztó ténylegesen pénztől eltérő –
személyes adatok vagy bármely egyéb adat 
formájában biztosított – ellentételezést 
nyújt.

Or. it

Módosítás 451
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – személyes adatok vagy 
bármely egyéb adat formájában biztosított 
– ellentételezést nyújt.

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – a fogyasztó által önként 
megadott személyes adatok formájában 
biztosított – ellentételezést nyújt.
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Or. fr

Módosítás 452
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – személyes adatok vagy 
bármely egyéb adat formájában biztosított 
– ellentételezést nyújt.

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat vagy digitális szolgáltatást nyújt 
a fogyasztónak vagy kötelezettséget vállal 
erre, vételár kifizetése és/vagy a fogyasztó 
által átadott, illetve a szolgáltató vagy egy 
harmadik fél által gyűjtött személyes 
adatok vagy egyéb adatok ellenében.

Or. en

Módosítás 453
Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – személyes adatok vagy 
bármely egyéb adat formájában biztosított 
– ellentételezést nyújt.

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, illetve a fogyasztónak személyes 
adatokat vagy egyéb gazdasági értékkel 
bíró adatokat kell biztosítania, vagy a 
szolgáltatónak vagy harmadik félnek ilyen 
adatokat kell gyűjtenie.

Or. ro
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Módosítás 454
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – személyes adatok vagy 
bármely egyéb adat formájában biztosított 
– ellentételezést nyújt.

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – személyes adatok 
formájában biztosított – ellentételezést 
nyújt.

Or. en

Módosítás 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – személyes adatok vagy 
bármely egyéb adat formájában biztosított 
– ellentételezést nyújt.

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – személyes adatok 
formájában biztosított – ellentételezést 
nyújt.

Or. en

Indokolás

"A „bármely egyéb adat” kifejezés nem értelmezhető ellentételezésként, mivel az ilyen egyéb 
adatok feldolgozásának előnyei és az abból származó értékek gyakran a felhasználók és a 
szolgáltatók közös erőfeszítéseinek eredményeként jönnek létre
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Módosítás 456
Inese Vaidere

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – személyes adatok vagy 
bármely egyéb adat formájában biztosított 
– ellentételezést nyújt.

(1) Ez az irányelv bármely olyan 
szerződésre alkalmazandó, amelynek 
keretében a szolgáltató digitális tartalmat 
szolgáltat a fogyasztónak vagy 
kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár 
fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen 
pénztől eltérő – személyes adatok 
formájában biztosított – ellentételezést 
nyújt.

Or. en

Módosítás 457
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv a bármely, a 
fogyasztó előírásai szerint kifejlesztendő 
digitális termék szolgáltatására irányuló 
szerződésre alkalmazandó.

(2) Ez az irányelv bármely, a fogyasztó 
előírásai szerint kifejlesztendő digitális 
tartalom vagy digitális szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződésre 
alkalmazandó.

Or. it

Módosítás 458
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) Ez az irányelv a bármely, a 
fogyasztó előírásai szerint kifejlesztendő 
digitális termék szolgáltatására irányuló 
szerződésre alkalmazandó.

(2) Ez az irányelv bármely, a fogyasztó 
előírásai szerint kifejlesztendő digitális 
tartalom szolgáltatására vagy digitális 
szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződésre alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv a bármely, a 
fogyasztó előírásai szerint kifejlesztendő 
digitális termék szolgáltatására irányuló 
szerződésre alkalmazandó.

(2) Ez az irányelv a bármely, a 
fogyasztó előírásai szerint kifejlesztendő 
digitális tartalom szolgáltatására irányuló 
szerződésre alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 460
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a szerződést digitális tartalom 
szolgáltatásának céljából írják alá, akkor 
ezt adásvételi szerződésnek kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 461
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 5. és a 11. cikk kivételével ez az 
irányelv bármely, digitális tartalmat 
magában foglaló tartós adathordozóra 
alkalmazandó, amennyiben a tartós 
adathordozó kizárólag digitálistartalom-
hordozóként használatos.

törölve

Or. fr

Módosítás 462
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
3. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 5. és a 11. cikk kivételével ez az 
irányelv bármely, digitális tartalmat 
magában foglaló tartós adathordozóra 
alkalmazandó, amennyiben a tartós 
adathordozó kizárólag digitálistartalom-
hordozóként használatos.

törölve

Or. it

Módosítás 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Irányelvre irányuló javaslat
3. cikk – (3) bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 5. és a 11. cikk kivételével ez az 
irányelv bármely, digitális tartalmat 
magában foglaló tartós adathordozóra 
alkalmazandó, amennyiben a tartós 
adathordozó kizárólag digitálistartalom-
hordozóként használatos.

(3) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
bármely, digitális tartalmat magában 
foglaló tartós adathordozóra, amennyiben a 
tartós adathordozó kizárólag 
digitálistartalom-hordozóként használatos.

Or. en
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Módosítás 464
Evelyne Gebhardt, Axel Voss, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, 
Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
3. cikk – (3) bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 5. és a 11. cikk kivételével ez az 
irányelv bármely, digitális tartalmat 
magában foglaló tartós adathordozóra
alkalmazandó, amennyiben a tartós 
adathordozó kizárólag digitálistartalom-
hordozóként használatos.

(3) Az 5. és a 11. cikk kivételével ez az 
irányelv azokra a termékekre
alkalmazandó, amelyekbe digitális tartalom 
van beágyazva, kivéve akkor, ha a 
szolgáltató bebizonyítja, hogy a hiba az 
áru hardverében van. Ez az irányelv 
azokra a fizikai adathordozókra is 
alkalmazandó, amelyek kizárólag digitális 
tartalom hordozójaként szolgálnak, kivéve, 
ha a szolgáltató bebizonyítja, hogy a hiba 
a fizikai adathordozóban van.

Or. en

Módosítás 465
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
3. cikk – (3) bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 5. és a 11. cikk kivételével ez az 
irányelv bármely, digitális tartalmat 
magában foglaló tartós adathordozóra 
alkalmazandó, amennyiben a tartós 
adathordozó kizárólag digitálistartalom-
hordozóként használatos.

(3) Ez az irányelv azokra a termékekre
alkalmazandó, amelyekbe digitális tartalom 
van beágyazva, kivéve, ha a szolgáltató 
bebizonyítja, hogy a hiba az áru 
hardverében van.

Or. en

Módosítás 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha a digitális tartalmat fizikai 
adathordozón vagy termékbe beágyazva 
biztosítják, akkor az 5. és a 11. cikk 
kivételével jelen irányelv alkalmazandó 
minden hibára, kivéve, ha a szolgáltató 
bebizonyítja, hogy a hiba a fizikai 
adathordozóban vagy a termék 
hardverében van.

Or. en

Módosítás 467
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen irányelv rendelkezéseit 
alkalmazni kell olyan digitális 
tartalmakra is, amelyek integrálva vannak 
az árukba. Az egyéb szerződéses 
kapcsolatokra való tekintet nélkül felelős 
az áru szolgáltatója a fogyasztó felé a 
digitális tartalmakra vonatkozó 
kötelezettségek betartásáért.

Or. de

Indokolás

A digitális tartalmak szerződésszerűségével szemben támasztott megállapított követelmények 
és a szerződésszerűség hiánya esetén a fogyasztók felé benyújtott jogi követelések értelmes és 
helyénvaló mértéket képviselnek, és ezért vonatkozniuk kell a fizikai árukba integrálódó 
digitális tartalmakra is. A felhasználó számára jogainak érvényesítését megkönnyítendő  az 
áru eladójának magára kell vállalnia a szerződésszerűség hiányának felelősségét, az egyéb 
szerződéses viszonyokat figyelembe nem véve.

Módosítás 468
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Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv a beágyazott 
digitális tartalom vagy beágyazott digitális 
szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződésekre alkalmazandó, kivéve, ha a 
szolgáltató bebizonyítja, hogy a 
szerződésszerűség hiányát a termék 
hardverje okozza.

Or. fr

Módosítás 469
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv azokra a termékekre 
alkalmazandó, amelyekbe digitális 
tartalom van beágyazva, kivéve, ha a 
szolgáltató bebizonyítja, hogy a 
megfelelőségi hiba nem a termék 
hardverjében van.

Or. it

Módosítás 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
a beágyazott digitális tartalmakra.
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Or. en

Módosítás 471
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
a pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató személyes megadását kéri a 
fogyasztótól, amelyek kezelése szigorúan 
szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a 
jogi követelmények betartásához, és a 
szolgáltató nem kezeli azokat tovább a 
szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen 
módon. Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan egyéb adatokra sem, amelyeket a 
szolgáltató annak biztosítása céljából kér 
a fogyasztótól, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a 
jogi követelményeknek, és a szolgáltató 
nem használja fel ezeket az adatokat 
kereskedelmi célokra.

törölve

Or. en

Módosítás 472
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató személyes megadását kéri a 
fogyasztótól, amelyek kezelése szigorúan 
szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a 
jogi követelmények betartásához, és a 
szolgáltató nem kezeli azokat tovább a 

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató személyes megadását kéri a 
fogyasztótól, amelyek szigorúan 
szükségesek a szerződés teljesítéséhez 
vagy a jogi követelmények betartásához, és 
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szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen 
módon. Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan egyéb adatokra sem, amelyeket a 
szolgáltató annak biztosítása céljából kér 
a fogyasztótól, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a 
jogi követelményeknek, és a szolgáltató 
nem használja fel ezeket az adatokat 
kereskedelmi célokra.

a szolgáltató nem kezeli azokat tovább.

Or. en

Módosítás 473
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató személyes megadását kéri a 
fogyasztótól, amelyek kezelése szigorúan 
szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a 
jogi követelmények betartásához, és a 
szolgáltató nem kezeli azokat tovább a 
szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen 
módon. Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan egyéb adatokra sem, amelyeket a 
szolgáltató annak biztosítása céljából kér 
a fogyasztótól, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a 
jogi követelményeknek, és a szolgáltató 
nem használja fel ezeket az adatokat 
kereskedelmi célokra.

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
abban az esetben, ha a fogyasztó által 
megadott személyes adatokat vagy egyéb 
adatokat a szolgáltató elsősorban a 
digitális tartalom vagy szolgáltatás teljes 
egészének vagy egy részének nyújtására
vagy a szolgáltatóra vonatkozó jogi 
követelményeknek való megfelelés 
érdekében használja fel, és a szolgáltató 
semmilyen más, az adott célhoz nem 
kapcsolódó célból nem dolgozza fel a 
személyes adatokat vagy egyéb adatokat.

Or. en

Indokolás

Fokozott egyértelműségre van szükség, mivel nagyon szűk azoknak az adatoknak a köre, 
amelyeknek kezelése feltétlenül szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a jogi 
követelményeknek való megfeleléshez, és az adatok felhasználhatók jogszerű kereskedelmi 
célokra a marketingen kívül.
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Módosítás 474
Kaja Kallas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató személyes megadását kéri a 
fogyasztótól, amelyek kezelése szigorúan 
szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a 
jogi követelmények betartásához, és a 
szolgáltató nem kezeli azokat tovább a 
szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen 
módon. Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan egyéb adatokra sem, amelyeket a 
szolgáltató annak biztosítása céljából kér
a fogyasztótól, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a 
jogi követelményeknek, és a szolgáltató
nem használja fel ezeket az adatokat 
kereskedelmi célokra.

(4) „Ez az irányelv nem alkalmazandó 
a pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató �olyan� személyes �adatok�
megadását kéri a fogyasztótól, amelyek 
kezelése szigorúan szükséges a szerződés 
teljesítéséhez vagy a jogi követelmények 
betartásához, és a szolgáltató nem kezeli 
azokat az adatokat tovább a szóban forgó 
céllal összeegyeztethetetlen módon. 
Azokra a személyes adatokra sem 
alkalmazandó, amelyeket a fogyasztó 
ténylegesen nem közöl.

Or. en

Indokolás

Nem léteznek jogi keretek az egyéb adatok feldolgozására, ezért ha párhuzamot vonunk a 
személyes adatok és a bármely egyéb adatok jogszerű feldolgozása között, azzal jogi 
bizonytalanságot hozunk létre. Azt is tisztázni kell, hogy az adatok közötti, a GDPR alapján 
létrehozott kapcsolat nem jelenti feltétlenül szerződéses viszony létrejöttét, ami viszont azt 
jelenti, hogy az adatgyűjtés ténye nem tartalmazza ezt az adatok közötti kapcsolatot jelen 
irányelv alkalmazásában

Módosítás 475
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó a (4) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
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pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató személyes megadását kéri a 
fogyasztótól, amelyek kezelése szigorúan 
szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a 
jogi követelmények betartásához, és a 
szolgáltató nem kezeli azokat tovább a 
szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen 
módon. Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan egyéb adatokra sem, amelyeket a 
szolgáltató annak biztosítása céljából kér a 
fogyasztótól, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a 
jogi követelményeknek, és a szolgáltató 
nem használja fel ezeket az adatokat 
kereskedelmi célokra.

pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató személyes megadását kéri a 
fogyasztótól, amelyek kezelése szigorúan 
szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a 
jogi követelmények betartásához, és a 
szolgáltató nem kezeli azokat tovább a 
szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen 
módon. Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan egyéb adatokra sem, mint például 
fotók, versek, dalok, vagy a felhasználó 
egyéb produkciói, amelyeket a szolgáltató 
annak biztosítása céljából kér a 
fogyasztótól, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a 
jogi követelményeknek, és a szolgáltató 
nem használja fel ezeket az adatokat 
kereskedelmi célokra.

Or. it

Módosítás 476
Dita Charanzová

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató személyes megadását kéri a 
fogyasztótól, amelyek kezelése szigorúan 
szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a 
jogi követelmények betartásához, és a 
szolgáltató nem kezeli azokat tovább a 
szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen 
módon. Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan egyéb adatokra sem, amelyeket a 
szolgáltató annak biztosítása céljából kér a 
fogyasztótól, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a 
jogi követelményeknek, és a szolgáltató 
nem használja fel ezeket az adatokat 
kereskedelmi célokra.

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató személyes megadását kéri a 
fogyasztótól, amelyek kezelése szigorúan 
szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a 
jogi követelmények betartásához, és a 
szolgáltató nem kezeli azokat tovább a 
szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen 
módon. Ugyanilyen módon nem 
alkalmazandó azokra a személyes adatokra 
sem, amelyeknek közlését a szolgáltató 
kéri a fogyasztótól, amelyeket a szolgáltató 
nem közöl, nem továbbít, nem oszt meg, 
nem engedélyez és semmilyen más módon
nem ad tovább harmadik feleknek.
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Or. en

Módosítás 477
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató személyes megadását kéri a 
fogyasztótól, amelyek kezelése szigorúan 
szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a 
jogi követelmények betartásához, és a 
szolgáltató nem kezeli azokat tovább a 
szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen 
módon. Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan egyéb adatokra sem, amelyeket a 
szolgáltató annak biztosítása céljából kér a 
fogyasztótól, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a 
jogi követelményeknek, és a szolgáltató 
nem használja fel ezeket az adatokat 
kereskedelmi célokra.

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató személyes megadását kéri a 
fogyasztótól, amelyek kezelése szigorúan 
szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a 
jogi követelmények betartásához, és a 
szolgáltató nem kezeli azokat tovább a 
szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen 
módon. Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan egyéb adatokra sem, amelyeket a 
szolgáltató annak biztosítása céljából kér a 
fogyasztótól, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a 
jogi követelményeknek, és a szolgáltató 
nem dolgozza fel ezeket az adatokat 
semmiféle nyereségtermelő célra.

Or. en

Módosítás 478
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató személyes megadását kéri a 
fogyasztótól, amelyek kezelése szigorúan 
szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a 
jogi követelmények betartásához, és a 
szolgáltató nem kezeli azokat tovább a 

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra vagy szolgáltatásra, 
amennyiben a szolgáltató olyan személyes 
adatok megadását kéri a fogyasztótól, 
amelyek kezelése szigorúan szükséges a 
szerződés teljesítéséhez vagy a jogi 
követelmények betartásához, és a 
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szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen 
módon. Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan egyéb adatokra sem, amelyeket a 
szolgáltató annak biztosítása céljából kér a 
fogyasztótól, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a 
jogi követelményeknek, és a szolgáltató 
nem használja fel ezeket az adatokat 
kereskedelmi célokra.

szolgáltató nem kezeli azokat tovább a 
szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen 
módon. Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan egyéb adatokra sem, amelyeket a 
szolgáltató annak biztosítása céljából kér a 
fogyasztótól, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a 
jogi követelményeknek, és a szolgáltató 
nem használja fel ezeket az adatokat 
kereskedelmi célokra.

Or. it

Módosítás 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató személyes megadását kéri a 
fogyasztótól, amelyek kezelése szigorúan 
szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a 
jogi követelmények betartásához, és a 
szolgáltató nem kezeli azokat tovább a 
szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen 
módon. Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan egyéb adatokra sem, amelyeket a 
szolgáltató annak biztosítása céljából kér a 
fogyasztótól, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a 
jogi követelményeknek, és a szolgáltató 
nem használja fel ezeket az adatokat 
kereskedelmi célokra.

(4) „Ez az irányelv nem alkalmazandó 
a pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató �olyan� személyes �adatok�
megadását kéri a fogyasztótól, amelyek 
kezelése szigorúan szükséges a szerződés 
teljesítéséhez vagy a jogi követelmények 
betartásához, és a szolgáltató nem kezeli 
azokat tovább az (EU) 2016/679 
rendelettel összeegyeztethetetlen módon. 
Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan 
egyéb adatokra sem, amelyeket a 
szolgáltató annak biztosítása céljából kér a 
fogyasztótól, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a 
jogi követelményeknek, és a szolgáltató 
nem használja fel ezeket az adatokat 
kereskedelmi célokra.

Or. en

Indokolás

Feltétlenül egyértelművé kell tenni, hogy az irányelv nem arra törekszik, hogy felülbírálja az 
(EU) 2016/679 rendeletet vagy ellentmondjon az általános adatvédelmi szabályokkal 
kapcsolatos rendelkezéseinek.
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Módosítás 480
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
szolgáltató személyes megadását kéri a 
fogyasztótól, amelyek kezelése szigorúan
szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a 
jogi követelmények betartásához, és a 
szolgáltató nem kezeli azokat tovább a 
szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen 
módon. Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan egyéb adatokra sem, amelyeket a 
szolgáltató annak biztosítása céljából kér a 
fogyasztótól, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a 
jogi követelményeknek, és a szolgáltató 
nem használja fel ezeket az adatokat 
kereskedelmi célokra.

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
pénztől eltérő ellentételezésért biztosított 
digitális tartalomra, amennyiben a 
fogyasztó által megadott személyes vagy 
egyéb adatok kezelése szükséges a 
szerződés megkötéséhez vagy
teljesítéséhez vagy a jogi követelmények 
betartásához, és a szolgáltató nem kezeli 
azokat tovább a szóban forgó céllal 
összeegyeztethetetlen módon. Ez az 
irányelv nem alkalmazandó olyan egyéb 
adatokra sem, amelyeket a szolgáltató 
annak biztosítása céljából kér a 
fogyasztótól, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a 
jogi követelményeknek, és a szolgáltató 
nem használja fel ezeket az adatokat egyéb
célokra.

Or. fr

Módosítás 481
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szolgáltató által túlnyomórészt 
emberi beavatkozással nyújtott
szolgáltatásokra, amelyek esetében a 
digitális formátum elsősorban 
hordozóként használatos;

a) a digitális tartalom szolgáltatásától 
vagy digitális szolgáltatás nyújtásától 
eltérő szolgáltatásokra;

Or. it
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Módosítás 482
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szolgáltató által túlnyomórészt 
emberi beavatkozással nyújtott 
szolgáltatásokra, amelyek esetében a 
digitális formátum elsősorban hordozóként 
használatos;

a) a szolgáltató által túlnyomórészt 
emberi beavatkozással nyújtott 
szolgáltatásokra, amelyek esetében a 
digitális formátum elsősorban hordozóként 
használatos, mint például jogi 
szolgáltatásokra;

Or. de

Indokolás

Ezzel a pontosítással lehetségessé válik az értelmezési problémák elkerülése és a jogi 
egyértelműség egy olyan területen, amely tipikusan a 3. cikk (5) bekezdés a) pontjának 
kivétele alá esik, mert a jellemző szolgáltatás nem a digitális tartalom rendelkezésre 
bocsátásában nyilvánul meg.

Módosítás 483
Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szolgáltató által túlnyomórészt
emberi beavatkozással nyújtott
szolgáltatásokra, amelyek esetében a 
digitális formátum elsősorban hordozóként
használatos;

a) olyan szolgáltatásokra, ahol a 
legfontosabb cél nem digitális tartalom 
vagy digitális szolgáltatás nyújtása, és
amelyek esetében a digitális formátum 
elsősorban az ilyen jellegű szolgáltatások 
nyújtásához szükséges;

Or. en

Módosítás 484
Daniel Buda
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szolgáltató által túlnyomórészt 
emberi beavatkozással nyújtott 
szolgáltatásokra, amelyek esetében a 
digitális formátum elsősorban hordozóként 
használatos;

a) a szolgáltató által túlnyomórészt 
emberi beavatkozással nyújtott 
szolgáltatásokra, amelyek esetében a 
digitális formátum elsősorban hordozóként 
használatos, mint például a jogi 
szolgáltatások;

Or. ro

Módosítás 485
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szolgáltató által túlnyomórészt 
emberi beavatkozással nyújtott
szolgáltatásokra, amelyek esetében a 
digitális formátum elsősorban hordozóként
használatos;

a) olyan szolgáltatások esetében, 
amelyeknél a digitális formátum 
elsősorban hordozóként, vagy az említett 
szolgáltatás elérhetővé tételére
használatos;

Or. en

Módosítás 486
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) általános érdekű nem gazdasági 
szolgáltatások;

Or. fr
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Módosítás 487
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) azok a tevékenységek, amelyek 
közhatalom gyakorlásához kapcsolódnak, 
a Szerződés 45. cikkében foglaltaknak 
megfelelően;

Or. fr

Módosítás 488
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2002/21/EK irányelvben 
meghatározott elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokra;

b) a 2002/21/EK irányelvben 
meghatározott elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokra, a mennyiségtől független 
személyközi kommunikációs 
szolgáltatások kivételével, amelyekre jelen 
irányelv vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Jelen irányelv alkalmazandó az online kommunikációs szolgáltatásokra, ilyen például a Skype 
és a WhatsApp, különös tekintettel a megfelelési szabályokra és a szerződés időtartamára. 
Ezért a módosításnak az a célja, hogy figyelembe vegye a Bizottság irányelvre irányuló 
javaslatát, amely meghatározza az európai elektronikus kommunikációs kódexet (átdolgozás) 
azáltal, hogy bevezet egy kivételt a módosított 2002/21/EK irányelvben szereplő elektronikus 
kommunikációs szolgáltatások kizárásai alól.

Módosítás 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – e a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) digitális tartalom biztosítása 
ingyenes vagy nyílt licenc alapján, 
amennyiben nem léteznek szerződéses 
kapcsolatok vagy kötelezettségek a licenc 
feltételeinek betartásán kívül.

Or. en

Módosítás 490
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) egy nyilvánosan hozzáférhető 
nyilvántartás rendelkezésre bocsátása, 
amelyet egy olyan hivatalos személy vagy 
hatóság vezet, amelyet a törvény 
függetlenségre vagy ártatlanságra kötelez, 
és nem végez ipari, kereskedelmi, 
kézműipari vagy szakmai tevékenységet, 
hanem a független igazságszolgáltatás 
keretei között működik.

Or. de

Indokolás

Egy hasonló bekezdés került a 2011/83/EU irányelv 3. cikkébe (fogyasztói jogokról szóló 
irányelv) is.

Módosítás 491
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(5a) f) olyan nyilvános előadásokból 
álló szolgáltatások, amelyeknél a digitális 
tartalom a művészi ábrázolás vagy az 
előadás egyik eleme, mint a filmvetítés 
vagy az élő előadások.

Or. fr

Módosítás 492
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv nem vonatkozik az 
elektronikusan vezetett nyilvánosan 
hozzáférhető nyilvántartásokra, és az 
ilyen nyilvántartásokból kiadott 
kivonatokra.

Or. de

Módosítás 493
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
a digitális kivonatok közhiteles 
nyilvántartásból történő kiállítására.

Or. ro

Módosítás 494
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben valamely szerződés a 
digitálistartalom-szolgáltatáson felül
további elemeket tartalmaz, ez az irányelv 
a felek kötelezettségeire és jogorvoslati 
lehetőségeire csak digitálistartalom-
szolgáltatói és -fogyasztói minőségük 
tekintetében alkalmazandó.

(6) Amennyiben a digitálistartalom-
szolgáltatásra vagy a digitális szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó szerződés további 
szerződéses kötelezettségeket tartalmaz, ez 
az irányelv a felek kötelezettségeire és 
jogaira és a rendelkezésükre álló
jogorvoslati lehetőségeire csak az adott 
digitális tartalom szolgáltatója vagy 
digitális szolgáltatás nyújtója és 
fogyasztója minőségük tekintetében 
alkalmazandó.

Or. ro

Módosítás 495
Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben valamely szerződés a 
digitálistartalom-szolgáltatáson felül 
további elemeket tartalmaz, ez az irányelv 
a felek kötelezettségeire és jogorvoslati
lehetőségeire csak digitálistartalom-
szolgáltatói és -fogyasztói minőségük 
tekintetében alkalmazandó.

(6) Amennyiben valamely szerződés 
digitálistartalom-szolgáltatásra vagy 
digitális szolgáltatás, valamint más 
termékek és szolgáltatások nyújtására
egyaránt vonatkozik, ez az irányelv a felek 
kötelezettségeire és jogaira csak az adott 
digitális tartalom szolgáltatójaként vagy
digitális szolgáltatás nyújtójaként és 
fogyasztójaként alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 496
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben valamely szerződés a (6) Amennyiben valamely szerződés a 
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digitálistartalom-szolgáltatáson felül 
további elemeket tartalmaz, ez az irányelv 
a felek kötelezettségeire és jogorvoslati 
lehetőségeire csak digitálistartalom-
szolgáltatói és -fogyasztói minőségük 
tekintetében alkalmazandó.

digitálistartalom-szolgáltatáson felül 
további szerződéses kötelezettségeket is
tartalmaz, ez az irányelv a felek 
kötelezettségeire és jogorvoslati 
lehetőségeire csak digitálistartalom-
szolgáltatói és -fogyasztói minőségük 
tekintetében alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 497
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben valamely szerződés a 
digitálistartalom-szolgáltatáson felül 
további elemeket tartalmaz, ez az irányelv 
a felek kötelezettségeire és jogorvoslati 
lehetőségeire csak digitálistartalom-
szolgáltatói és -fogyasztói minőségük 
tekintetében alkalmazandó.

(6) Amennyiben valamely szerződés a 
digitálistartalom-szolgáltatáson vagy a 
digitális szolgáltatás nyújtásán felül 
további elemeket tartalmaz, ez az irányelv 
a felek kötelezettségeire és jogorvoslati 
lehetőségeire csak digitálistartalom-
szolgáltatói és -fogyasztói vagy 
digitálisszolgáltatás-nyújtói és -fogyasztói
minőségük tekintetében alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 498
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben valamely szerződés a 
digitálistartalom-szolgáltatáson felül 
további elemeket tartalmaz, ez az irányelv 
a felek kötelezettségeire és jogorvoslati 
lehetőségeire csak digitálistartalom-
szolgáltatói és -fogyasztói minőségük 
tekintetében alkalmazandó.

(6) Amennyiben valamely szerződés a 
digitálistartalom-szolgáltatáson vagy 
digitálisszolgáltatás-nyújtáson felül 
további elemeket tartalmaz, ez az irányelv 
a felek kötelezettségeire és jogorvoslati 
lehetőségeire csak digitálistartalom-
szolgáltatói és -fogyasztói minőségük 
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tekintetében alkalmazandó.

Or. it

Módosítás 499
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben valamely szerződés a 
digitálistartalom-szolgáltatáson felül 
további elemeket tartalmaz, ez az irányelv 
a felek kötelezettségeire és jogorvoslati 
lehetőségeire csak digitálistartalom-
szolgáltatói és -fogyasztói minőségük 
tekintetében alkalmazandó.

(6) Amennyiben valamely szerződés a 
digitálistartalom-szolgáltatáson felül 
további szerződéses kötelezettségeket
tartalmaz, ez az irányelv a felek jogaira és
kötelezettségeire csak digitálistartalom-
szolgáltatói és -fogyasztói minőségük 
tekintetében alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 500
Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben ezen irányelv bármely 
rendelkezése ellentétes valamely más, 
konkrét ágazatot vagy tárgyat szabályozó 
uniós jogi aktus rendelkezésével, ezen 
irányelvvel szemben a másik uniós jogi 
aktus rendelkezése az irányadó.

(7) Ha ezen irányelv bármely 
rendelkezése ellentétes valamely más, 
konkrét ágazatot vagy tárgyat szabályozó 
uniós jogi aktus rendelkezésével, az adott 
ágazatra az utóbbi uniós jogi aktus 
rendelkezése irányadó és alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 501
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
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3 cikk – 7 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben ezen irányelv bármely 
rendelkezése ellentétes valamely más, 
konkrét ágazatot vagy tárgyat szabályozó 
uniós jogi aktus rendelkezésével, ezen 
irányelvvel szemben a másik uniós jogi 
aktus rendelkezése az irányadó.

(7) Amennyiben ezen irányelv bármely 
rendelkezése ellentétes valamely más, 
konkrét ágazatot vagy tárgyat szabályozó 
uniós jogi aktus rendelkezésével, ezen 
irányelvvel szemben a másik uniós jogi 
aktus rendelkezése élvez elsőbbséget.

Or. en

Módosítás 502
Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ez az irányelv nem érinti a 
személyes adatok kezelésének 
vonatkozásában az egyének védelmét.

(8) Ez az irányelv nem érinti a 
személyes adatok kezelésének 
vonatkozásában az egyének védelmét. A 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
fogyasztói jogokat nem érinti és azok a 
megállapított feltételekkel összhangban 
gyakorolhatók.

Or. ro

Módosítás 503
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ez az irányelv nem érinti a (8) Ezen irányelv egyetlen 
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személyes adatok kezelésének 
vonatkozásában az egyének védelmét.

rendelkezése, sem az irányelvet a nemzeti 
jogba átültető jogi aktus egyetlen 
rendelkezése semmilyen módon nem 
csökkentheti vagy áshatja alá a személyes 
adatok kezelésének vonatkozásában az 
egyéneknek az (EU) 2016/679 rendeletben 
és a 2002/58/EK irányelvben előírt
védelmét.

Or. en

Módosítás 504
Daniel Dalton, Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ez az irányelv nem érinti a 
személyes adatok kezelésének 
vonatkozásában az egyének védelmét.

(8) Ez az irányelv nem érinti a 
személyes adatok kezelésének 
vonatkozásában az egyéneknek a 95/46/EK 
irányelv és az (EU) 2016/679 rendelet 
által előírt védelmét.

Or. en

Módosítás 505
Eva Paunova, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ez az irányelv nem érinti a 
személyes adatok kezelésének 
vonatkozásában az egyének védelmét.

(8) Ez az irányelv nem érinti a 
személyes adatok kezelésének az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
által előírt védelmét.

Or. en
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Módosítás 506
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ez az irányelv nem érinti a 
személyes adatok kezelésének 
vonatkozásában az egyének védelmét.

(8) Ez az irányelv nem érinti a
személyes adatoknak az (EU) 2016/679 
rendelet által előírt védelmét.

Or. en

Módosítás 507
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Amennyiben ez az irányelv nem 
szabályozza, ez az irányelv nem 
alkalmazandó a tagállamok általános 
szerződési jogaira, például a szerződések 
létrehozásával, érvényességével vagy 
joghatásaival, többek között a szerződés 
felmondásának következményeivel 
kapcsolatos szabályokra.

(9) Amennyiben ez az irányelv nem 
szabályozza, ez az irányelv nem 
alkalmazandó a tagállamok általános 
szerződési jogaira, például a szerződések 
létrehozásával, érvényességével vagy 
joghatásaival, többek között a szerződés 
felmondásának vagy felbontásának
következményeivel kapcsolatos 
szabályokra.

Or. ro

Módosítás 508
Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Amennyiben ez az irányelv nem 
szabályozza, ez az irányelv nem 
alkalmazandó a tagállamok általános 
szerződési jogaira, például a szerződések 

(9) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
tagállamok általános szerződési jogaira, 
például a szerződések létrehozásával, 
érvényességével vagy joghatásaival, 
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létrehozásával, érvényességével vagy 
joghatásaival, többek között a szerződés 
felmondásának következményeivel 
kapcsolatos szabályokra.

többek között a szerződés felmondásának 
következményeivel kapcsolatos 
szabályokra, amennyiben ezeket ez az 
irányelv nem szabályozza.

Or. en

Módosítás 509
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4 cikk törölve

A harmonizáció szintje

A tagállamok nem tartanak fenn és nem 
vezetnek be az ezen irányelv 
rendelkezéseitől eltérő rendelkezéseket, 
azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító, szigorúbb vagy kevésbé szigorú 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 510
Mylène Troszczynski

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tartanak fenn és nem 
vezetnek be az ezen irányelv 
rendelkezéseitől eltérő rendelkezéseket, 
azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító, szigorúbb vagy kevésbé szigorú 
rendelkezéseket.

törölve

Or. fr
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Indokolás

A rendelkezés ellentétes a szubszidiaritás elvével. Fontos, hogy a tagállamok továbbra is 
szabadon vezethessenek be a nemzeti jogukba minden olyan rendelkezést, amelynek 
bevezetését a lakosságuk kizárólagos érdekében fontosnak ítélik.

Módosítás 511
Dennis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tartanak fenn és nem 
vezetnek be az ezen irányelv 
rendelkezéseitől eltérő rendelkezéseket, 
azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító, szigorúbb vagy kevésbé szigorú 
rendelkezéseket.

A tagállamok fenntarthatják a már 
hatályban lévő szigorúbb 
fogyasztóvédelmi törvényeiket, és jelen 
irányelv végrehajtása semmiképpen sem 
szolgálhat jogalapként a fogyasztók 
védelmének csökkentéséhez az uniós jog 
hatálya alá tartozó területeken. Jelen 
irányelv nem érinti azokat az általános 
anyagi és eljárási jogokat, amelyek a 
szerződéses és szerződésen kívüli 
felelősséget szabályozó nemzeti jogi 
előírások szerint a fogyasztókat megilletik.

Or. en

Indokolás

A teljes harmonizálás csak akkor szolgálhatja a nagyközönség érdekeit, ha fenntartjuk a 
legmagasabb szintű fogyasztóvédelmet.

Módosítás 512
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tartanak fenn és nem 
vezetnek be az ezen irányelv 
rendelkezéseitől eltérő rendelkezéseket, 
azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet 

A tagállamok – a magasabb szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása céljából – az 
ezen irányelvben foglaltaktól eltérő, 
szigorúbb szabályokat is fenntarthatnak 



AM\1117404HU.docx 107/175 PE599.502v02-00

HU

biztosító, szigorúbb vagy kevésbé szigorú
rendelkezéseket.

vagy bevezethetnek.

Or. en

Módosítás 513
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tartanak fenn és nem 
vezetnek be az ezen irányelv 
rendelkezéseitől eltérő rendelkezéseket, 
azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító, szigorúbb vagy kevésbé szigorú 
rendelkezéseket.

A tagállamok nem tartanak fenn és nem 
vezetnek be az ezen irányelv 
rendelkezéseitől eltérő rendelkezéseket, 
azaz azonos szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító, szigorúbb vagy kevésbé szigorú 
rendelkezéseket.

Or. ro

Módosítás 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tartanak fenn és nem 
vezetnek be az ezen irányelv 
rendelkezéseitől eltérő rendelkezéseket, 
azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító, szigorúbb vagy kevésbé szigorú 
rendelkezéseket.

A tagállamok nem vezetnek be az ezen 
irányelv rendelkezéseitől eltérő 
rendelkezéseket, azaz eltérő szintű 
fogyasztóvédelmet biztosító, szigorúbb 
vagy kevésbé szigorú rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók tisztánlátása érdekében a digitális tartalmakra vonatkozó szabályokat összefogó 
nemzeti rendszerek működését nem szabad megzavarni vagy hatályon kívül helyezni.
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Módosítás 515
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk

A fogyasztók adatvédelemhez való jogára 
nézve hátrányos szerződési feltételek

Az a fogyasztó által a szolgáltatónak 
átadott, illetve a szolgáltató vagy egy 
harmadik fél által a szolgáltató 
érdekében, a szerződés megkötése vagy 
teljesítése összefüggésében gyűjtött 
személyes adatok kezelésére vonatkozó 
szerződései feltétel, amely sérti a 
fogyasztónak mint a 95/46/EK irányelv és 
az (EU) 2016/679 rendelet szerinti 
érintettnek bármely jogát, beleértve 
bármely olyan feltételt, amely nem a 
95/46/EK irányelvvel és az (EU) 2016/679 
rendelettel összhangban határozza meg a 
digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás funkcionalitását, 
interoperabilitását és teljesítményre 
vonatkozó egyéb tulajdonságait, nem köti 
a fogyasztót. A szerződés továbbra is köti a 
feleket a fennmaradó feltételek 
tekintetében, amennyiben a szerződés a 
nem kötelező feltétel nélkül még érvényes.

Or. it

Módosítás 516
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk

Tájékoztatási kötelezettségek
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Mielőtt a fogyasztó digitálistartalom-
szolgáltatásra vagy digitálisszolgáltatás-
nyújtásra irányuló szerződést kötne, a 
kereskedőnek világos és érthető formában 
át kell adnia részére a 2011/83/EU 
irányelv 6. és 8. cikkében meghatározott 
információkat.

Or. fr

Módosítás 517
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk

(10) Ez az irányelv nem sérti a szellemi 
tulajdonjogokat, és különösen a szerzői 
jog esetében a 2001/29/EK irányelvben 
meghatározott jogokat és 
kötelezettségeket.

Or. fr

Módosítás 518
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális tartalom szolgáltatása A digitális tartalom szolgáltatása vagy 
digitális szolgáltatás nyújtása

Or. ro

Módosítás 519
Eva Paunova
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális tartalom szolgáltatása A digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás nyújtása

Or. en

Módosítás 520
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális tartalom szolgáltatása A digitális tartalom szolgáltatása vagy 
digitális szolgáltatás nyújtása

Or. it

Módosítás 521
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális tartalom szolgáltatása A digitális tartalom szolgáltatása vagy 
digitális szolgáltatás nyújtása

Or. fr

Módosítás 522
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) A digitálistartalom-szolgáltatásra 
irányuló szerződések teljesítésekor a 
szolgáltató a digitális tartalmat:

(1) A digitálistartalom-szolgáltatásra 
vagy digitális szolgáltatások nyújtására
irányuló szerződések teljesítésekor a 
szolgáltató a digitális tartalmat vagy 
szolgáltatásokat:

Or. ro

Módosítás 523
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitálistartalom-szolgáltatásra 
irányuló szerződések teljesítésekor a 
szolgáltató a digitális tartalmat:

(1) A digitálistartalom-szolgáltatásra 
vagy digitálisszolgáltatás-nyújtásra
irányuló szerződések teljesítésekor a 
szolgáltató a digitális tartalmat vagy 
szolgáltatást:

Or. it

Módosítás 524
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
5. cikk – (1) bekezdés – bevezető rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitálistartalom-szolgáltatásra 
irányuló szerződések teljesítésekor a 
szolgáltató a digitális tartalmat:

(1) A digitálistartalom-szolgáltatásra 
irányuló szerződések teljesítésekor a 
szolgáltató a digitális tartalmat a 
fogyasztónak nyújtja:

Or. en

Módosítás 525
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
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5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitálistartalom-szolgáltatásra 
irányuló szerződések teljesítésekor a 
szolgáltató a digitális tartalmat:

(1) A digitálistartalom-szolgáltatásra 
vagy digitálisszolgáltatás-nyújtásra
irányuló szerződések teljesítésekor a 
szolgáltató a digitális tartalmat:

Or. fr

Módosítás 526
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a fogyasztó; vagy törölve

Or. en

Módosítás 527
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan harmadik fél részére 
szolgáltatja, amely a digitális tartalmat a 
fogyasztó számára elérhetővé tevő vagy az 
ahhoz való hozzáférést engedélyező, a 
digitális tartalom fogadására a fogyasztó 
által választott fizikai vagy virtuális 
eszközt üzemeltet.

törölve

Or. en

Módosítás 528
Daniel Buda
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan harmadik fél részére 
szolgáltatja, amely a digitális tartalmat a 
fogyasztó számára elérhetővé tevő vagy az 
ahhoz való hozzáférést engedélyező, a 
digitális tartalom fogadására a fogyasztó 
által választott fizikai vagy virtuális 
eszközt üzemeltet.

b) olyan harmadik fél részére 
szolgáltatja, amely a digitális tartalmat 
vagy digitális szolgáltatást a fogyasztó 
számára elérhetővé tevő vagy az ahhoz 
való hozzáférést engedélyező, a digitális 
tartalom vagy digitális szolgáltatás
fogadására a fogyasztó által választott 
fizikai vagy virtuális eszközt üzemeltet.

Or. ro

Módosítás 529
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan harmadik fél részére 
szolgáltatja, amely a digitális tartalmat a 
fogyasztó számára elérhetővé tevő vagy az 
ahhoz való hozzáférést engedélyező, a 
digitális tartalom fogadására a fogyasztó 
által választott fizikai vagy virtuális 
eszközt üzemeltet.

b) olyan harmadik fél részére 
szolgáltatja, amely a digitális tartalmat 
vagy szolgáltatást a fogyasztó számára 
elérhetővé tevő vagy az ahhoz való 
hozzáférést engedélyező, a digitális 
tartalom vagy szolgáltatás fogadására a 
fogyasztó által választott fizikai vagy 
virtuális eszközt üzemeltet.

Or. it

Módosítás 530
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan harmadik fél részére 
szolgáltatja, amely a digitális tartalmat a 

b) olyan harmadik fél részére 
szolgáltatja, amely a digitális tartalmat a 
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fogyasztó számára elérhetővé tevő vagy az 
ahhoz való hozzáférést engedélyező, a 
digitális tartalom fogadására a fogyasztó 
által választott fizikai vagy virtuális 
eszközt üzemeltet.

fogyasztó számára elérhetővé tevő vagy az 
ahhoz való hozzáférést engedélyező, a 
digitális tartalom fogadására a fogyasztó 
által választott fizikai vagy virtuális 
eszközt üzemeltet; vagy

Or. it

Módosítás 531
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b a) a fogyasztó által választott 
harmadik fél részére szolgáltatja.

Or. it

Módosítás 532
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felek eltérő megállapodásának 
hiányában a szolgáltató a szerződéskötést 
követően azonnali hatállyal megkezdi a 
digitális tartalom szolgáltatását. A 
szolgáltatás akkor tekintendő 
teljesítettnek, ha megtörtént a digitális 
tartalom fogyasztó részére, vagy ha az (1) 
bekezdés b) pontja alkalmazandó, a 
fogyasztó által választott harmadik fél 
részére történő szolgáltatása; bármelyik is 
következzék be hamarabb.

(2) A felek eltérő megállapodásának 
hiányában a szolgáltató a szerződéskötést 
követően azonnali hatállyal megkezdi a 
digitális tartalom szolgáltatását.

Or. en
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Módosítás 533
Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felek eltérő megállapodásának 
hiányában a szolgáltató a szerződéskötést 
követően azonnali hatállyal megkezdi a 
digitális tartalom szolgáltatását. A 
szolgáltatás akkor tekintendő 
teljesítettnek, ha megtörtént a digitális 
tartalom fogyasztó részére, vagy ha az (1) 
bekezdés b) pontja alkalmazandó, a 
fogyasztó által választott harmadik fél 
részére történő szolgáltatása; bármelyik is 
következzék be hamarabb.

(2) A fogyasztó és a szolgáltató eltérő 
megállapodásának hiányában a 
szolgáltató a szerződés megkötése után 
késedelem nélkül megkezdi a digitális 
tartalom vagy a digitális szolgáltatás
nyújtását. A szolgáltató szolgáltatásra 
vonatkozó kötelezettsége akkor tekintendő 
teljesítettnek, ha megtörtént a digitális 
tartalom vagy digitális szolgáltatás 
fogyasztó részére, vagy ha az (1) bekezdés 
b) vagy c) pontja alkalmazandó, a 
fogyasztó által választott harmadik fél 
részére történő elérhetővé vagy 
hozzáférhetővé tétele; bármelyik is 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 534
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felek eltérő megállapodásának 
hiányában a szolgáltató a szerződéskötést 
követően azonnali hatállyal megkezdi a 
digitális tartalom szolgáltatását. A 
szolgáltatás akkor tekintendő teljesítettnek, 
ha megtörtént a digitális tartalom fogyasztó 
részére, vagy ha az (1) bekezdés b) pontja 
alkalmazandó, a fogyasztó által választott 
harmadik fél részére történő szolgáltatása; 
bármelyik is következzék be hamarabb.

(2) A felek eltérő megállapodásának 
hiányában a szolgáltató indokolatlan 
késedelem nélkül és legkésőbb a 
szerződéskötéstől számított 30 napon belül
megkezdi a digitális tartalom szolgáltatását 
vagy a digitális szolgáltatás nyújtását. A 
szolgáltatás akkor tekintendő teljesítettnek, 
ha megtörtént a digitális tartalom vagy 
szolgáltatás fogyasztó részére, vagy ha az 
(1) bekezdés b) pontja alkalmazandó, a 
fogyasztó által választott harmadik fél 
részére történő szolgáltatása vagy nyújtása; 
bármelyik is következzék be hamarabb.
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Or. ro

Módosítás 535
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felek eltérő megállapodásának 
hiányában a szolgáltató a szerződéskötést 
követően azonnali hatállyal megkezdi a 
digitális tartalom szolgáltatását. A 
szolgáltatás akkor tekintendő 
teljesítettnek, ha megtörtént a digitális 
tartalom fogyasztó részére, vagy ha az (1) 
bekezdés b) pontja alkalmazandó, a 
fogyasztó által választott harmadik fél 
részére történő szolgáltatása; bármelyik is 
következzék be hamarabb.

(2) A felek eltérő megállapodásának 
hiányában a szolgáltató a szerződéskötést 
követően azonnali hatállyal megkezdi a 
digitális tartalom szolgáltatását vagy 
digitális szolgáltatás nyújtását. A 
szolgáltató szolgáltatásra vonatkozó 
kötelezettsége akkor tekintendő 
teljesítettnek, ha megtörtént a digitális 
tartalom vagy digitális szolgáltatás 
fogyasztó részére, vagy ha az (1) bekezdés 
b) vagy c) pontja alkalmazandó, a 
fogyasztó által választott harmadik fél 
részére történő elérhetővé vagy 
hozzáférhetővé tétele; bármelyik is 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A CRD 18. cikkének (1) bekezdéséhez való hozzáigazítás.

Módosítás 536
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felek eltérő megállapodásának 
hiányában a szolgáltató a szerződéskötést
követően azonnali hatállyal megkezdi a 
digitális tartalom szolgáltatását. A 

(2) A felek eltérő megállapodásának 
hiányában a szolgáltató a szerződéskötést 
követő egy hónapon belül megkezdi a 
digitális tartalom szolgáltatását, illetve a 
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szolgáltatás akkor tekintendő teljesítettnek, 
ha megtörtént a digitális tartalom fogyasztó 
részére, vagy ha az (1) bekezdés b) pontja 
alkalmazandó, a fogyasztó által választott 
harmadik fél részére történő szolgáltatása; 
bármelyik is következzék be hamarabb.

digitális szolgáltatás nyújtását. A 
szolgáltatás akkor tekintendő teljesítettnek, 
ha megtörtént a digitális tartalom vagy 
szolgáltatás fogyasztó részére, vagy ha az 
(1) bekezdés b) pontja alkalmazandó, a 
fogyasztó által választott harmadik fél 
részére történő elérhetővé tétele; bármelyik 
is következzék be hamarabb.

Or. it

Módosítás 537
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felek eltérő megállapodásának 
hiányában a szolgáltató a szerződéskötést 
követően azonnali hatállyal megkezdi a 
digitális tartalom szolgáltatását. A 
szolgáltatás akkor tekintendő teljesítettnek, 
ha megtörtént a digitális tartalom fogyasztó 
részére, vagy ha az (1) bekezdés b) pontja 
alkalmazandó, a fogyasztó által választott 
harmadik fél részére történő szolgáltatása; 
bármelyik is következzék be hamarabb.

(2) A felek eltérő megállapodásának 
hiányában a szolgáltató a szerződéskötést 
követően indokolatlan késedelem nélkül
megkezdi a digitális tartalom 
szolgáltatását. A szolgáltatás akkor 
tekintendő teljesítettnek, ha megtörtént a 
digitális tartalom fogyasztó részére, vagy 
ha az (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó, 
a fogyasztó által választott harmadik fél 
részére történő szolgáltatása; bármelyik is 
következzék be hamarabb.

Or. en

Módosítás 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felek eltérő megállapodásának 
hiányában a szolgáltató a szerződéskötést 
követően azonnali hatállyal megkezdi a 
digitális tartalom szolgáltatását. A 

(2) A felek eltérő megállapodásának 
hiányában a szolgáltató a szerződéskötést 
követően indokolatlan késedelem nélkül
megkezdi a digitális tartalom 
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szolgáltatás akkor tekintendő teljesítettnek, 
ha megtörtént a digitális tartalom fogyasztó 
részére, vagy ha az (1) bekezdés b) pontja 
alkalmazandó, a fogyasztó által választott 
harmadik fél részére történő szolgáltatása; 
bármelyik is következzék be hamarabb.

szolgáltatását. A szolgáltatás akkor 
tekintendő teljesítettnek, ha megtörtént a 
digitális tartalom fogyasztó részére, vagy 
ha az (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó, 
a fogyasztó által választott harmadik fél 
részére történő szolgáltatása; bármelyik is 
következzék be hamarabb.

Or. en

Módosítás 539
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a digitális tartalom 
szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás 
nyújtása közvetlenül a szerződéskötés 
után történik, a szolgáltatónak 
megfelelően tájékoztatnia kell a fogyasztót 
arról, hogy a fogyasztók jogairól szóló 
2011/83/EU irányelv 16. cikkének m) 
pontja értelmében elveszíti elállási jogát.

Or. fr

Módosítás 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A digitális tartalom késedelmes 
szolgáltatása kizárólag akkor 
tulajdonítható a szolgáltatónak, ha 
bizonyítható, hogy a késedelmet nem a 
tartalom viszontértékesítési platformján 
vagy az internethozzáférés kapcsán 
felmerült probléma okozta.
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Or. fr

Módosítás 541
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Maria Grapini, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5 a cikk

A digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás szerződésszerűsége

(1) Ahhoz, hogy a digitális tartalom vagy 
digitális szolgáltatás szerződésszerű 
legyen, a 6., a 6a., a 7. és a 8. cikk 
követelményeinek is meg kell felelnie.

(2) Az olyan szerződések esetében, 
amelyek szerint a digitális tartalom 
szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás 
nyújtása meghatározott ideig tart, a 
digitális tartalomnak vagy digitális 
szolgáltatásnak a szerződés teljes 
időtartama alatt szerződésszerűnek kell 
lennie. A digitális tartalom 
szolgáltatásának vagy a digitális 
szolgáltatás nyújtásának a szolgáltató 
felelősségi körébe tartozó ideiglenes 
megszakításai a szerződésszerűség 
hiányának tekintendők.

(3) Eltérő megállapodás hiányában a 
digitális tartalmat vagy digitális 
szolgáltatást a digitális tartalom vagy 
digitális szolgáltatás szerződéskötéskor 
rendelkezésre álló legfrissebb verziójának 
megfelelően kell szolgáltatni, illetve 
nyújtani.

(4) A szolgáltatónak biztosítania kell, 
hogy a fogyasztó értesítést kap a digitális 
tartalom vagy digitális szolgáltatás olyan 
frissítéseiről, amelyek a digitális tartalom 
vagy digitális szolgáltatás 
szerződésszerűvé tételéhez szükségesek, és 
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hogy a fogyasztó megkapja ezeket. Ha a 
fogyasztó úgy dönt, hogy a digitális 
tartalom vagy digitális szolgáltatás 
aktuális verziójánál marad, ez az aktuális 
verzió észszerű időn belül elérhető vagy 
hozzáférhető marad.

Or. en

Indokolás

Könnyebben érthető struktúrát javasolunk: Az 5. cikk a. bekezdése bevezet megfelelőségi és 
bizonyos horizontális kérdéseket, a 6. cikk a szubjektív követelményekkel, a 7. cikk az objektív 
követelményekkel foglalkozik, stb.

Módosítás 542
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális tartalom szerződésszerűsége A digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás szerződésszerűsége

Or. ro

Módosítás 543
Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális tartalom szerződésszerűsége A digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás szerződésszerűsége

Or. en

Módosítás 544
Marco Zullo
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális tartalom szerződésszerűsége A digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás szerződésszerűsége

Or. it

Módosítás 545
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális tartalom szerződésszerűsége A digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás szerződésszerűsége

Or. fr

Módosítás 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális tartalom szerződésszerűsége A digitális tartalom szerződésszerűségére 
vonatkozó követelmények

Or. en

Módosítás 547
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – -1 bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A szolgáltató a szerződésnek 
megfelelő digitális tartalmat vagy digitális 
szolgáltatást köteles biztosítani a
fogyasztónak.

Or. fr

Módosítás 548
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális tartalom akkor 
szerződésszerű, ha adott esetben:

(1) A szerződésnek tartalmaznia kell a 
digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás szerződésszerűségének 
értékelésére vonatkozó összes lényeges 
jellemzőt, valamint minden releváns 
információt a személyes adatoknak az 
(EU) 2016/679 rendeletből fakadó 
kötelezettség szerinti feldolgozása 
tekintetében.

A digitális tartalom akkor szerződésszerű, 
ha adott esetben:

Or. en

Módosítás 549
Daniel Buda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális tartalom akkor 
szerződésszerű, ha adott esetben:

(1) A digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás akkor szerződésszerű, ha adott 
esetben:

Or. ro
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Módosítás 550
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális tartalom akkor 
szerződésszerű, ha adott esetben:

(1) A digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás akkor szerződésszerű, ha adott 
esetben:

Or. it

Módosítás 551
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális tartalom akkor 
szerződésszerű, ha adott esetben:

(1) A digitális tartalom akkor 
szerződésszerű, ha alkalmazandó:

Or. en

Módosítás 552
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális tartalom akkor 
szerződésszerű, ha adott esetben:

(1) A digitális tartalom vagy a digitális 
szolgáltatás akkor szerződésszerű, 
amennyiben:

Or. fr

Módosítás 553



PE599.502v02-00 124/175 AM\1117404HU.docx

HU

Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szerződésben – többek között a 
szerződés szerves részét képező, 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásban 
– előírt mennyiségű, minőségű, időtartamú 
és verziójú, valamint az abban előírt 
funkcionalitással, interoperabilitással és 
egyéb teljesítményjellemzőkkel, például 
hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és 
biztonságossággal rendelkezik;

a) a szerződésben – többek között a 
szerződés szerves részét képező, 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásban 
vagy a szolgáltatónak tulajdonítható 
reklámban (hacsak a szolgáltató nem 
bizonyítja, hogy nem volt tudomása az 
adott közlésről) – előírt mennyiségű, 
minőségű, időtartamú és verziójú, valamint 
az abban előírt funkcionalitással, 
interoperabilitással és egyéb 
teljesítményjellemzőkkel, például 
hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és 
biztonságossággal rendelkezik;

Or. it

Módosítás 554
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szerződésben – többek között a 
szerződés szerves részét képező, 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásban 
– előírt mennyiségű, minőségű, időtartamú 
és verziójú, valamint az abban előírt
funkcionalitással, interoperabilitással és 
egyéb teljesítményjellemzőkkel, például 
hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és 
biztonságossággal rendelkezik;

a) a szerződésben előírt mennyiségű, 
minőségű, leírású, időtartamú és verziójú, 
valamint a szolgáltató által megadott
funkcionalitással, interoperabilitással és 
egyéb teljesítményjellemzőkkel, például 
hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és 
biztonságossággal rendelkezik;

Or. fr

Módosítás 555
Maria Grapini
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szerződésben – többek között a 
szerződés szerves részét képező, 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásban 
– előírt mennyiségű, minőségű, időtartamú 
és verziójú, valamint az abban előírt 
funkcionalitással, interoperabilitással és 
egyéb teljesítményjellemzőkkel, például 
hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és 
biztonságossággal rendelkezik;

a) a szerződésben – többek között a 
szerződés szerves részét képező, 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásban 
– előírt mennyiségű, minőségű, leírású,
időtartamú és verziójú, valamint az abban 
előírt funkcionalitással, interoperabilitással 
és egyéb teljesítményjellemzőkkel, például 
hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és 
biztonságossággal rendelkezik;

Or. ro

Módosítás 556
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szerződésben – többek között a 
szerződés szerves részét képező, 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásban 
– előírt mennyiségű, minőségű, időtartamú 
és verziójú, valamint az abban előírt 
funkcionalitással, interoperabilitással és 
egyéb teljesítményjellemzőkkel, például 
hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és 
biztonságossággal rendelkezik;

a) a szerződésben – többek között a 
szerződés szerves részét képező, 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásban 
– előírt mennyiségű, fájlminőségű, 
időtartamú, leírású és verziójú, valamint az 
abban előírt funkcionalitással, 
interoperabilitással és egyéb 
teljesítményjellemzőkkel, például 
hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és 
biztonságossággal rendelkezik;

Or. fr

Módosítás 557
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szerződésben – többek között a 
szerződés szerves részét képező, 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásban 
– előírt mennyiségű, minőségű, időtartamú 
és verziójú, valamint az abban előírt 
funkcionalitással, interoperabilitással és
egyéb teljesítményjellemzőkkel, például 
hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és 
biztonságossággal rendelkezik;

a) a szerződésben – többek között a 
szerződés szerves részét képező, 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásban 
– előírt mennyiségű, minőségű, időtartamú, 
funkcionalitású és kompatibilitású, 
valamint az abban előírt egyéb 
teljesítményjellemzőkkel, például 
hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és 
biztonságossággal rendelkezik;

Or. fr

Módosítás 558
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szerződésben – többek között a
szerződés szerves részét képező, 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásban 
– előírt mennyiségű, minőségű, időtartamú 
és verziójú, valamint az abban előírt 
funkcionalitással, interoperabilitással és 
egyéb teljesítményjellemzőkkel, például 
hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és 
biztonságossággal rendelkezik;

a) a szerződésben – többek között a 
szerződés szerves részét képező, 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásban 
– előírt mennyiségű, minőségű, időtartamú 
és verziójú, valamint az abban előírt 
funkcionalitással és egyéb jellemzőkkel, 
például teljesítménnyel,
hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és 
biztonságossággal rendelkezik;

Or. fr

Módosítás 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) alkalmas a fogyasztó által 
meghatározott bármely konkrét célra, 
amelyet a fogyasztó a szerződés 

b) megfelel a fogyasztó jogos 
elvárásainak és alkalmas a fogyasztó által 
meghatározott bármely konkrét célra;
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megkötésekor a szolgáltató tudomására 
hozott, és amelyet a szolgáltató elfogadott;

Or. en

Módosítás 560
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) alkalmas a fogyasztó által 
meghatározott bármely konkrét célra, 
amelyet a fogyasztó a szerződés 
megkötésekor a szolgáltató tudomására 
hozott, és amelyet a szolgáltató elfogadott;

b) alkalmas a fogyasztó által 
meghatározott bármely konkrét célra, 
amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés 
megkötésekor a szolgáltató tudomására 
hozott, és amelyet a szolgáltató elfogadott;

Or. fr

Módosítás 561
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
6. cikk – (1) bekezdés – b a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a digitális tartalomnak 
alkalmasnak kell lennie arra a célra, 
amelyre az ugyanolyan leírású digitális 
tartalom szokásosan használatos lenne és 
olyan jellemzőkkel kell rendelkeznie –
ideértve a funkcionalitását, az 
interoperabilitását és más 
teljesítményjellemzőit, például a 
hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a 
biztonságosságát– amelyeket a fogyasztó 
észszerűen elvárhat, figyelembe véve a 
következőket:

(1) a fogyasztók jogszerű elvárásait;

(2) bármely hatályos nemzetközi vagy 
európai műszaki szabványt, vagy ilyen 
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műszaki szabvány hiányában az 
alkalmazandó ágazati magatartási 
kódexeket és bevált gyakorlatokat; 
valamint

(3) az információs rendszerek és a 
digitális környezet biztonsága terén 
meglévő bevált gyakorlatokat;

(4) a szolgáltató által vagy nevében, illetve 
az ügyletlánc korábbi szakaszaiban 
szereplő más személy által tett nyilvános 
kijelentéseket, kivéve, ha a szolgáltató 
igazolja, hogy:

i. a szóban forgó kijelentésről nem tudott, 
és arról észszerűen eljárva nem is 
tudhatott;

ii. a szerződéskötés időpontjáig a 
kijelentést helyesbítették, és a kereskedő 
kifejezetten tájékoztatta a fogyasztót a 
helyesbítésről;

iii. a digitális tartalom megszerzésére 
vonatkozó elhatározást a kijelentés nem 
befolyásolhatta.

Or. en

Módosítás 562
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) alkalmas minden olyan célra, 
amelyre az azonos fajtájú digitális 
tartalmakat vagy digitális szolgáltatásokat 
szokásosan használják;

Or. fr

Módosítás 563
Virginie Rozière
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) felmutatja az azonos fajtájú 
tartalmak vagy szolgáltatások tekintetében 
szokásos minőséget és teljesítményt, 
amelyet a fogyasztó ésszerűen elvárhat, 
figyelembe véve a tartalom vagy 
szolgáltatás természetét, és ha van ilyen, a 
szolgáltató vagy az őt képviselő harmadik 
személy által a tartalom vagy szolgáltatás 
konkrét tulajdonságai tekintetében 
különösen a reklámozás során tett vagy a 
címkén megjelenő nyilvános 
kijelentéseket.

Or. fr

Módosítás 564
Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azt a szerződésben előírt 
utasításokkal és ügyfélszolgálati 
támogatással együtt szolgáltatják; 
valamint

törölve

Or. en

Módosítás 565
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azt a szerződésben előírt 
utasításokkal és ügyfélszolgálati 

c) azt a szerződésben előírt beszerelési 
utasítások minden tartozékával és 
ügyfélszolgálati támogatással együtt 
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támogatással együtt szolgáltatják; és szolgáltatják; és

Or. it

Módosítás 566
Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azt a szerződés előírásainak 
megfelelően frissítik.

törölve

Or. en

Módosítás 567
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azt a szerződés előírásainak 
megfelelően frissítik.

d) azt a szerződés előírásainak, a 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásnak, 
a reklámnak vagy a címkének megfelelően 
frissítik.

Or. fr

Módosítás 568
Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) megfelel a fogyasztók jogszerű 
elvárásainak;
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Or. ro

Módosítás 569
Virginie Rozière

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a szerződés adott 
esetben nem írja elő egyértelműen és 
minden részletre kiterjedően az (1) 
bekezdés szerinti digitális tartalomra 
vonatkozó követelményeket, a digitális 
tartalomnak alkalmasnak kell lennie arra 
a célra, amelyre az ugyanolyan leírású 
digitális tartalom szokásosan használatos 
lenne, ideértve a funkcionalitását, az 
interoperabilitását és más 
teljesítményjellemzőit, például a 
hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a 
biztonságosságát, figyelembe véve a 
következőket:

törölve

a) a digitális tartalom szolgáltatása vételár 
ellenében vagy pénztől eltérő 
ellentételezésért történik-e;

b) adott esetben bármely hatályos 
nemzetközi műszaki szabványt, vagy ilyen 
műszaki szabvány hiányában az 
alkalmazandó ágazati magatartási 
kódexeket és bevált gyakorlatokat;

c) a szolgáltató által vagy nevében, illetve 
az ügyletlánc korábbi szakaszaiban 
szereplő más személy által tett nyilvános 
kijelentéseket, kivéve, ha a szolgáltató 
igazolja, hogy:

i. a szóban forgó kijelentésről nem tudott, 
és arról ésszerűen eljárva nem is 
tudhatott;

ii. a szerződéskötés időpontjáig a 
kijelentést helyesbítették;

iii. a digitális tartalom megszerzésére 
vonatkozó elhatározást a kijelentés nem 
befolyásolhatta.
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Or. fr

Módosítás 570
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a szerződés adott 
esetben nem írja elő egyértelműen és 
minden részletre kiterjedően az (1) 
bekezdés szerinti digitális tartalomra 
vonatkozó követelményeket, a digitális 
tartalomnak alkalmasnak kell lennie arra 
a célra, amelyre az ugyanolyan leírású 
digitális tartalom szokásosan használatos 
lenne, ideértve a funkcionalitását, az 
interoperabilitását és más 
teljesítményjellemzőit, például a 
hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a 
biztonságosságát, figyelembe véve a 
következőket:

törölve

a) a digitális tartalom szolgáltatása vételár 
ellenében vagy pénztől eltérő 
ellentételezésért történik-e;

b) adott esetben bármely hatályos 
nemzetközi műszaki szabványt, vagy ilyen 
műszaki szabvány hiányában az 
alkalmazandó ágazati magatartási 
kódexeket és bevált gyakorlatokat; és

c) a szolgáltató által vagy nevében, illetve 
az ügyletlánc korábbi szakaszaiban 
szereplő más személy által tett nyilvános 
kijelentéseket, kivéve, ha a szolgáltató 
igazolja, hogy:

i. a szóban forgó kijelentésről nem tudott, 
és arról ésszerűen eljárva nem is 
tudhatott;

ii. a szerződéskötés időpontjáig a 
kijelentést helyesbítették;

iii. a digitális tartalom megszerzésére 
vonatkozó elhatározást a kijelentés nem 
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befolyásolhatta.

Or. it

Módosítás 571
Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a szerződés adott 
esetben nem írja elő egyértelműen és 
minden részletre kiterjedően az (1) 
bekezdés szerinti digitális tartalomra 
vonatkozó követelményeket, a digitális 
tartalomnak alkalmasnak kell lennie arra 
a célra, amelyre az ugyanolyan leírású 
digitális tartalom szokásosan használatos 
lenne, ideértve a funkcionalitását, az 
interoperabilitását és más 
teljesítményjellemzőit, például a 
hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a 
biztonságosságát, figyelembe véve a 
következőket:

törölve

a) a digitális tartalom szolgáltatása vételár 
ellenében vagy pénztől eltérő 
ellentételezésért történik-e;

b) adott esetben bármely hatályos 
nemzetközi műszaki szabványt, vagy ilyen 
műszaki szabvány hiányában az 
alkalmazandó ágazati magatartási 
kódexeket és bevált gyakorlatokat; 
valamint

c) a szolgáltató által vagy nevében, illetve 
az ügyletlánc korábbi szakaszaiban 
szereplő más személy által tett nyilvános 
kijelentéseket, kivéve, ha a szolgáltató 
igazolja, hogy:

i. a szóban forgó kijelentésről nem tudott, 
és arról észszerűen eljárva nem is 
tudhatott;

ii. a szerződéskötés időpontjáig a 
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kijelentést helyesbítették;

iii. a digitális tartalom megszerzésére 
vonatkozó elhatározást a kijelentés nem 
befolyásolhatta.

Or. en

Módosítás 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a szerződés adott 
esetben nem írja elő egyértelműen és 
minden részletre kiterjedően az (1) 
bekezdés szerinti digitális tartalomra 
vonatkozó követelményeket, a digitális 
tartalomnak alkalmasnak kell lennie arra a 
célra, amelyre az ugyanolyan leírású 
digitális tartalom szokásosan használatos 
lenne, ideértve a funkcionalitását, az 
interoperabilitását és más 
teljesítményjellemzőit, például a 
hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a 
biztonságosságát, figyelembe véve a 
következőket:

(2) Amennyiben a szerződés adott 
esetben nem írja elő egyértelműen és 
minden részletre kiterjedően az (1) 
bekezdés szerinti digitális tartalomra 
vonatkozó követelményeket, a digitális 
tartalomnak alkalmasnak kell lennie arra a 
célra, amelyre az ugyanolyan leírású 
digitális tartalom szokásosan használatos 
lenne, ideértve a funkcionalitását, az 
interoperabilitását és más 
teljesítményjellemzőit, például a 
hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a 
biztonságosságát, és hogy megfelel-e a 
fogyasztó által észszerűen elvárható 
normáknak, figyelembe véve a 
következőket:

Or. en

Indokolás

A fogyasztói elvárások széles skálán mozognak, a digitális tartalom és szolgáltatások 
típusától és használatától függően, ezért ezeket objektív módon fel kell mérni, figyelembe véve 
a szerződés jellegét és célját, az eset körülményeit, különösen a digitális ágazatban 
tevékenykedő vállalatok gyorsan változó üzleti modelljeinek fényében, valamint a digitális 
tartalmak és szolgáltatások gyors ütemű innovációját és az érintett felek általi használatot és 
gyakorlatokat

Módosítás 573
Antanas Guoga
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a szerződés adott 
esetben nem írja elő egyértelműen és 
minden részletre kiterjedően az (1) 
bekezdés szerinti digitális tartalomra 
vonatkozó követelményeket, a digitális 
tartalomnak alkalmasnak kell lennie arra a 
célra, amelyre az ugyanolyan leírású 
digitális tartalom szokásosan használatos 
lenne, ideértve a funkcionalitását, az 
interoperabilitását és más 
teljesítményjellemzőit, például a 
hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a 
biztonságosságát, figyelembe véve a 
következőket:

(2) Amennyiben a szerződés nem írja 
elő egyértelműen és minden részletre 
kiterjedően az (1) bekezdés szerinti 
digitális tartalomra vonatkozó 
követelményeket, ahol ez releváns, a 
digitális tartalomnak alkalmasnak kell 
lennie arra a célra, amelyet a fogyasztó 
észszerűen elvárhat, vagy amelyre az 
ugyanolyan leírású digitális tartalom 
szokásosan használatos lenne, ideértve a 
funkcionalitását, az interoperabilitását és 
más teljesítményjellemzőit, például a 
hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a 
biztonságosságát, figyelembe véve a 
következőket:

Or. en

Módosítás 574
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a szerződés adott 
esetben nem írja elő egyértelműen és 
minden részletre kiterjedően az (1) 
bekezdés szerinti digitális tartalomra
vonatkozó követelményeket, a digitális 
tartalomnak alkalmasnak kell lennie arra a 
célra, amelyre az ugyanolyan leírású 
digitális tartalom szokásosan használatos 
lenne, ideértve a funkcionalitását, az 
interoperabilitását és más 
teljesítményjellemzőit, például a 
hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a 
biztonságosságát, figyelembe véve a 
következőket:

(2) Amennyiben a szerződés adott 
esetben nem írja elő egyértelműen és 
minden részletre kiterjedően az (1) 
bekezdés szerinti digitális tartalomra 
vonatkozó követelményeket, a digitális 
tartalomnak alkalmasnak kell lennie arra a 
célra, amelyre az ugyanolyan leírású 
digitális tartalom szokásosan használatos 
lenne, ideértve a funkcionalitását és más 
jellemzőit, például a teljesítményét, a
hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a 
biztonságosságát, figyelembe véve a 
következőket:
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Or. fr

Módosítás 575
Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a digitális tartalom szolgáltatása 
vételár ellenében vagy pénztől eltérő 
ellentételezésért történik-e;

törölve

Or. de

Módosítás 576
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a digitális tartalom szolgáltatása 
vételár ellenében vagy pénztől eltérő 
ellentételezésért történik-e;

törölve

Or. en

Módosítás 577
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a digitális tartalom szolgáltatása 
vételár ellenében vagy pénztől eltérő 
ellentételezésért történik-e;

törölve

Or. en
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Módosítás 578
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Afzal Khan, Maria 
Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a digitális tartalom szolgáltatása
vételár ellenében vagy pénztől eltérő 
ellentételezésért történik-e;

a) Az az interoperabilitás, amelyet a 
fogyasztó észszerűen elvárhat egy 
korlátlan időre biztosított elektronikus 
fájltól, a szerződés rendelkezéseitől 
függetlenül megköveteli, hogy ezt az
elektronikus fájlt kizárólag nyílt 
formátumban adják át. A fájl 
szolgáltatója, amely tulajdonosi 
technológiai védelmi intézkedéseket 
alkalmaz, igény szerint fájlok vagy 
digitális szolgáltatások más szolgáltatói 
számára is elérhetővé teszi az 
interoperabilitás céljából szükséges 
információkat. Nem ír elő más hardveres 
vagy szoftveres korlátozásokat, amelyek 
megakadályozzák a fájl elérését és 
használatát valamely digitális 
környezetben, amely nem azonos azzal, 
amelyben nyújtják, ami azt jelenti, hogy a 
fogyasztók hozzáférhetnek digitális 
tartalomhoz az elérni kívánt tartalom 
átalakításához szükséges alkalmazások 
vagy más technológiák használata nélkül.

Or. en

Módosítás 579
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) adott esetben bármely hatályos 
nemzetközi műszaki szabványt, vagy ilyen 

törölve
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műszaki szabvány hiányában az 
alkalmazandó ágazati magatartási 
kódexeket és bevált gyakorlatokat; 
valamint

Or. en

Módosítás 580
Marlene Mizzi

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) adott esetben bármely hatályos 
nemzetközi műszaki szabványt, vagy ilyen 
műszaki szabvány hiányában az 
alkalmazandó ágazati magatartási 
kódexeket és bevált gyakorlatokat; 
valamint

b) adott esetben bármely hatályos 
műszaki szabványt, vagy ilyen műszaki 
szabvány hiányában az alkalmazandó 
ágazati magatartási kódexeket és bevált 
gyakorlatokat; valamint

Or. en

Módosítás 581
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a szóban forgó kijelentésről nem 
tudott, és arról észszerűen eljárva nem is 
tudhatott;

törölve

Or. en

Módosítás 582
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a szerződéskötés időpontjáig a 
kijelentést helyesbítették;

törölve

Or. en

Módosítás 583
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a digitális tartalom megszerzésére 
vonatkozó elhatározást a kijelentés nem 
befolyásolhatta.

törölve

Or. en

Módosítás 584
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a szerződésben 
szerepel, hogy a digitális tartalom 
szolgáltatása meghatározott ideig tart, a 
digitális tartalomnak a szerződés teljes 
időtartama alatt szerződésszerűnek kell 
lennie.

(3) Amennyiben a szerződésben 
szerepel, hogy a digitális tartalom 
szolgáltatása meghatározott ideig tart, a 
digitális tartalomnak a szerződés teljes 
időtartama alatt szerződésszerűnek kell 
lennie. Olyan digitális tartalmakat, 
amelyek az árukba vannak integrálva, a 
szolgáltatóknak az áru szokásos 
élettartamának ideje alatt aktualizálniuk 
kell, amennyiben és amilyen mértékben ez 
a törvényes előírások szerinti 
rendeltetésszerű használat érdekében 
szükséges.

Or. de
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Indokolás

A digitális tartalmak szerződésszerűségével szemben támasztott megállapított követelmények 
és a szerződésszerűség hiánya esetén a fogyasztók felé benyújtott jogi követelések értelmes és 
helyénvaló mértéket képviselnek, és ezért vonatkozniuk kell a fizikai árukba integrálódó 
digitális tartalmakra is. A felhasználó számára jogainak érvényesítését megkönnyítendő az 
áru eladójának magára kell vállalnia a szerződésszerűség hiányának felelősségét, a 
felhasználó és digitális tartalom szolgáltatója között fennálló esetleges  egyéb szerződéses 
viszonyokat figyelembe nem véve.

Módosítás 585
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a szerződésben 
szerepel, hogy a digitális tartalom 
szolgáltatása meghatározott ideig tart, a 
digitális tartalomnak a szerződés teljes 
időtartama alatt szerződésszerűnek kell 
lennie.

(3) Amennyiben a szerződésben 
szerepel, hogy a digitális tartalom 
szolgáltatása vagy digitális szolgáltatás 
nyújtása meghatározott ideig tart, a 
digitális tartalomnak vagy a digitális 
szolgáltatásnak – a szolgáltató által 
végzett biztonsági frissítéseket is beleértve, 
amennyiben szükségesek – a szerződés 
teljes időtartama alatt szerződésszerűnek 
kell lennie.

Or. en

Módosítás 586
Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a szerződésben 
szerepel, hogy a digitális tartalom 
szolgáltatása meghatározott ideig tart, a 
digitális tartalomnak a szerződés teljes 
időtartama alatt szerződésszerűnek kell 
lennie.

(3) Amennyiben a szerződésben 
szerepel, hogy a digitális tartalom 
szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás 
nyújtása meghatározott ideig tart, a 
digitális tartalomnak vagy a digitális 
szolgáltatásnak a szerződés teljes 
időtartama alatt szerződésszerűnek kell 
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lennie.

Or. en

Módosítás 587
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a szerződésben 
szerepel, hogy a digitális tartalom 
szolgáltatása meghatározott ideig tart, a 
digitális tartalomnak a szerződés teljes 
időtartama alatt szerződésszerűnek kell 
lennie.

(3) Amennyiben a szerződésben 
szerepel, hogy a digitális tartalom 
szolgáltatása meghatározott ideig tart, a 
digitális tartalomnak vagy digitális 
szolgáltatásnak a szerződés teljes 
időtartama alatt szerződésszerűnek kell 
lennie.

Or. it

Módosítás 588
Marietje Schaake

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha a digitális tartalom 
szolgáltatása meghatározott ideig tart, és 
ezt a digitális tartalmat beágyazzák egy 
termékbe, akkor a termék szolgáltatója 
gondoskodik arról, hogy a beágyazott 
digitális tartalom mindig szerződésszerű 
legyen, jelen cikk 1. bekezdésének 
előírásai szerint, vagy megfeleljen a jelen 
cikk 2. bekezdésében megfogalmazott 
céloknak, ide számítva a beágyazott 
digitális tartalom frissítését is, amit a 
fogyasztók elvárhatnak a termék és a 
szerződés jellegének, a fogyasztó által 
nyújtott ellenszolgáltatásnak és a 
potenciális biztonsági kockázatoknak a 
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figyelembevételével

Or. en

Módosítás 589
Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Eltérő megállapodás hiányában a 
digitális tartalmat a szerződéskötéskor 
rendelkezésre álló legfrissebb 
digitálistartalom-verziónak megfelelően 
kell szolgáltatni.

törölve

Or. en

Módosítás 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Eltérő megállapodás hiányában a 
digitális tartalmat a szerződéskötéskor 
rendelkezésre álló legfrissebb 
digitálistartalom-verziónak megfelelően 
kell szolgáltatni.

törölve

Or. en

Indokolás

Az átadott verziónak meg kell egyeznie azzal, amelyről a szolgáltató és a fogyasztó 
megállapodott, a tartalom technikai követelményei és a fogyasztó digitális környezetével való 
interoperabilitása alapján.

Módosítás 591
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Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Eltérő megállapodás hiányában a 
digitális tartalmat a szerződéskötéskor 
rendelkezésre álló legfrissebb 
digitálistartalom-verziónak megfelelően 
kell szolgáltatni.

(4) Eltérő megállapodás hiányában a 
digitális tartalmat vagy digitális 
szolgáltatást a digitális tartalom vagy 
digitális szolgáltatás szerződéskötéskor 
rendelkezésre álló legfrissebb verziójának 
megfelelően kell szolgáltatni, illetve 
nyújtani.

Or. en

Módosítás 592
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amikor a szerződés kulturális, 
tehát szükségszerűen szerzői jogi védelem 
alatt álló tartalmakra vonatkozik, a 
szerződés megfelelőségéhez a szerzői jogot 
védő összes jogszabályt tiszteletben kell 
tartani.

Or. fr

Módosítás 593
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ahhoz, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen, a 7. és a 8. cikk 
követelményeinek is meg kell felelnie.

(5) A szerződésnek való megfelelés 
érdekében a digitális tartalom vagy 
digitális szolgáltatás tiszteletben tartja az 
(EU) 2016/679 rendelet 25. cikkében 
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szereplő „beépített” és „alapértelmezett” 
adatvédelem követelményeit.

Or. en

Módosítás 594
Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ahhoz, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen, a 7. és a 8. cikk 
követelményeinek is meg kell felelnie.

(5) Ahhoz, hogy a digitális tartalom 
vagy digitális szolgáltatás szerződésszerű 
legyen, a 6a., a 7. és a 8. cikk 
követelményeinek is meg kell felelnie.

Or. en

Módosítás 595
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ahhoz, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen, a 7. és a 8. cikk 
követelményeinek is meg kell felelnie.

(5) Ahhoz, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen, a 6a., a 7. és a 8. 
cikk követelményeinek is meg kell 
felelnie.

Or. it

Módosítás 596
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(5) Ahhoz, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen, a 7. és a 8. cikk 
követelményeinek is meg kell felelnie.

(5) Ahhoz, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen, a 7. cikk 
követelményeinek is meg kell felelnie.

Or. fr

Módosítás 597
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ahhoz, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen, a 7. és a 8. cikk 
követelményeinek is meg kell felelnie.

(5) Ahhoz, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen, a 7. cikk 
követelményeinek is meg kell felelnie.

Or. fr

Módosítás 598
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ahhoz, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen, a 7. és a 8. cikk 
követelményeinek is meg kell felelnie.

(5) Ahhoz, hogy a digitális tartalom 
szerződésszerű legyen, a 7. cikk 
követelményeinek is meg kell felelnie.

Or. fr

Módosítás 599
Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A szerződő felek eltérhetnek az 1. 
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és a 3. bekezdés szerint megkövetelt 
objektív kritériumoktól azzal a feltétellel, 
hogy a szerződés aláírásakor a fogyasztó 
tisztában volt a digitális tartalom ezen
speciális jellegzetességével és ezt a 
szerződés aláírásakor kifejezetten 
elfogadta.

Or. en

Módosítás 600
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk

A digitális tartalom szolgáltatásának vagy 
digitális szolgáltatás nyújtásának 

megfelelőségi kritériumai

(1) A digitális tartalomnak vagy digitális 
szolgáltatásnak:

a) meg kell felelnie bármely olyan adott 
célnak, amelyről az eladó a szerződés 
megkötésekor tudomást szerzett, kivéve ha 
a körülmények arra utalnak, hogy a 
fogyasztó nem bízott a szolgáltató 
tudásában és ítélőképességében, vagy a 
vevő részéről az ilyen bizalom ésszerűtlen 
lett volna;

b) meg kell felelnie azon céloknak, 
amelyekre az azonos termékleírású 
digitális tartalmat vagy szolgáltatást 
szokásosan használják;

c) rendelkeznie kell a szerződésben előírt 
tartozékokkal, beszerelési vagy egyéb 
utasításokkal;

d) a szerződéskötést megelőző bármely 
tájékoztatásban vagy reklámban 
feltüntetett tulajdonságokkal és 
teljesítménykövetelményekkel kell 
rendelkeznie;
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(2) Amennyiben a szerződés adott esetben 
nem írja elő egyértelműen és minden 
részletre kiterjedően az (1) bekezdés 
szerinti digitális tartalomra vonatkozó 
követelményeket, a digitális tartalomnak 
alkalmasnak kell lennie arra a célra, 
amelyre az ugyanolyan leírású digitális 
tartalom szokásosan használatos lenne, 
ideértve a funkcionalitását, az 
interoperabilitását és más 
teljesítményjellemzőit, például a 
hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a 
biztonságosságát, figyelembe véve a 
következőket:

a) a digitális tartalom szolgáltatása vételár 
ellenében vagy pénztől eltérő
ellentételezésért történik-e;

b) adott esetben bármely hatályos 
nemzetközi műszaki szabványt, vagy ilyen 
műszaki szabvány hiányában az 
alkalmazandó ágazati magatartási 
kódexeket és bevált gyakorlatokat; és

c) a szolgáltató által vagy nevében, illetve 
az ügyletlánc korábbi szakaszaiban 
szereplő más személy által tett nyilvános 
kijelentéseket, kivéve, ha a szolgáltató 
igazolja, hogy:

i. a szóban forgó kijelentésről nem tudott, 
és arról ésszerűen eljárva nem is 
tudhatott;

ii. a szerződéskötés időpontjáig a 
kijelentést helyesbítették;

iii. a digitális tartalom megszerzésére 
vonatkozó elhatározást a kijelentés nem 
befolyásolhatta.

Or. it

Módosítás 601
Eva Maydell

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk

A szerződésszerűség objektív 
követelményei

(1) A digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás, ha alkalmazandó:

a) megfelel azoknak a céloknak, 
amelyekre az azonos leírásnak megfelelő 
digitális tartalmakat általában használják, 
figyelembe véve a következőket: adott 
esetben bármely hatályos műszaki 
szabványt, vagy ilyen műszaki szabvány 
hiányában az alkalmazandó ágazati 
magatartási kódexeket és bevált 
gyakorlatokat;

a) azt a szerződésben előírt tartozékokkal, 
utasításokkal és ügyfélszolgálati 
támogatással együtt szolgáltatják; 
valamint

b) olyan jellemzőkkel, funkcionalitással, 
interoperabilitással és más 
teljesítményjellemzőkkel, például 
hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és 
biztonságossággal bír, amelyek 
megszokottak az azonos típusú digitális 
tartalmak vagy digitális szolgáltatások 
esetében, és amelyeket a fogyasztó 
észszerűen elvárhat a digitális tartalom 
vagy digitális szolgáltatás jellegének és a 
következők figyelembevételével: a 
szolgáltató által vagy nevében, illetve az 
ügyletlánc korábbi szakaszaiban szereplő 
más személy által tett nyilvános 
kijelentéseket, kivéve, ha a szolgáltató 
igazolja, hogy:

i. a szóban forgó kijelentésről nem tudott, 
és arról észszerűen eljárva nem is 
tudhatott;

ii. a szerződéskötés időpontjáig a 
kijelentést helyesbítették;

iii. a digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás megszerzésére vonatkozó 
elhatározást a kijelentés nem 
befolyásolhatta.
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c) frissíteni kell, hogy megfeleljen a 
célnak és annak, amit a fogyasztó 
észszerűen elvárhat a digitális tartalom 
vagy digitális szolgáltatás jellegének 
figyelembevételével.

(2) A digitális tartalmat vagy digitális 
szolgáltatást a digitális tartalom vagy 
digitális szolgáltatás szerződéskötéskor 
rendelkezésre álló legfrissebb verziójának 
megfelelően kell szolgáltatni, illetve 
nyújtani.

Or. en

Módosítás 602
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális tartalom beillesztése A digitális tartalom vagy digitális 
szolgáltatás integrálása

Or. en

Módosítás 603
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a digitális tartalmat szakszerűtlenül 
illesztik be a fogyasztó digitális 
környezetébe, a megfelelőség 
szakszerűtlen beillesztésből fakadó hiánya 
a digitális tartalom megfelelősége 
hiányának tekintendő, amennyiben:

Ha a digitális tartalmat vagy szolgáltatást
szakszerűtlenül illesztik be a fogyasztó 
digitális környezetébe, a megfelelőség 
szakszerűtlen beillesztésből fakadó hiánya 
a digitális tartalom vagy szolgáltatás
megfelelősége hiányának tekintendő, 
amennyiben:

Or. it
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Módosítás 604
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a digitális tartalmat szakszerűtlenül 
illesztik be a fogyasztó digitális 
környezetébe, a megfelelőség 
szakszerűtlen beillesztésből fakadó hiánya 
a digitális tartalom megfelelősége 
hiányának tekintendő, amennyiben:

Ha a digitális tartalmat vagy digitális 
szolgáltatást szakszerűtlenül illesztik be a 
fogyasztó digitális környezetébe, a 
megfelelőség szakszerűtlen beillesztésből 
fakadó hiánya a digitális tartalom 
szerződésszerűsége hiányának tekintendő, 
amennyiben:

Or. en

Módosítás 605
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
7. cikk – (1) bekezdés – bevezető rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a digitális tartalmat szakszerűtlenül 
illesztik be a fogyasztó digitális 
környezetébe, a megfelelőség 
szakszerűtlen beillesztésből fakadó hiánya 
a digitális tartalom megfelelősége 
hiányának tekintendő, amennyiben:

Ha a digitális tartalmat vagy digitális 
szolgáltatást szakszerűtlenül illesztik be a 
fogyasztó digitális környezetébe, a 
megfelelőség szakszerűtlen beillesztésből 
fakadó hiánya a digitális tartalom 
szerződésszerűsége hiányának tekintendő, 
amennyiben:

Or. en

Módosítás 606
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a digitális tartalmat a szolgáltató 
illesztette be vagy a beillesztést a 
szolgáltató felelőssége mellett végezték; 
vagy

a) a digitális tartalmat vagy a digitális 
szolgáltatást a szolgáltató illesztette be 
vagy a beillesztést a szolgáltató felelőssége 
mellett végezték; vagy

Or. en

Módosítás 607
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a digitális tartalmat a szolgáltató 
illesztette be vagy a beillesztést a 
szolgáltató felelőssége mellett végezték; 
vagy

a) a digitális tartalmat vagy a digitális 
szolgáltatást a szolgáltató illesztette be 
vagy a beillesztést a szolgáltató felelőssége 
mellett végezték; vagy

Or. en

Módosítás 608
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a digitális tartalmat a szolgáltató 
illesztette be vagy a beillesztést a 
szolgáltató felelőssége mellett végezték; 
vagy

a) a digitális tartalmat vagy 
szolgáltatást a szolgáltató illesztette be 
vagy a beillesztést a szolgáltató felelőssége 
mellett végezték; vagy

Or. it

Módosítás 609
Axel Voss, Eva Paunova
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a digitális tartalmat arra szánták, 
hogy a fogyasztó illessze be, és a 
szakszerűtlen beillesztést a beillesztési 
utasítások hiányosságai okozták, 
amennyiben az utasításokat a 6. cikk 1. 
bekezdése c) pontjának megfelelően 
továbbították, vagy a 6. cikk 2.
bekezdésének megfelelően kellett volna 
továbbítani.

b) a digitális tartalmat vagy digitális 
szolgáltatást arra szánták, hogy a fogyasztó 
illessze be, és a szakszerűtlen beillesztést a 
beillesztési utasítások hiányosságai 
okozták, amennyiben az utasításokat a 6. 
cikk a1. bekezdése b) pontjának 
megfelelően továbbították, vagy a 6. cikk 
a1. bekezdésének megfelelően kellett volna 
továbbítani.

Or. en

Módosítás 610
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a digitális tartalmat arra szánták, 
hogy a fogyasztó illessze be, és a 
szakszerűtlen beillesztést a beillesztési 
utasítások hiányosságai okozták, 
amennyiben az utasításokat a 6. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően 
továbbították vagy a 6. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően kellett volna 
továbbítani.

b) a digitális tartalmat vagy digitális 
szolgáltatást arra szánták, hogy a fogyasztó 
illessze be, és a szakszerűtlen beillesztést a 
beillesztési utasítások hiányosságai 
okozták, amennyiben az utasításokat a 6. 
cikk (1) bekezdése b) pontjának 
megfelelően továbbították vagy a 6. cikk 
(1) bekezdése (c) pontjának megfelelően 
kellett volna továbbítani.

Or. en

Módosítás 611
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) a digitális tartalmat arra szánták, 
hogy a fogyasztó illessze be, és a 
szakszerűtlen beillesztést a beillesztési 
utasítások hiányosságai okozták, 
amennyiben az utasításokat a 6. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően 
továbbították vagy a 6. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően kellett volna 
továbbítani.

b) a digitális tartalmat arra szánták, 
hogy a fogyasztó illessze be, és a 
szakszerűtlen beillesztést a beillesztési 
utasítások hiányosságai okozták, 
amennyiben az utasításokat a 6. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően 
továbbították vagy a 6. cikk (1)
bekezdésének megfelelően kellett volna 
továbbítani.

Or. en

Módosítás 612
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a digitális tartalmat arra szánták, 
hogy a fogyasztó illessze be, és a 
szakszerűtlen beillesztést a beillesztési 
utasítások hiányosságai okozták, 
amennyiben az utasításokat a 6. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően 
továbbították vagy a 6. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően kellett volna 
továbbítani.

b) a digitális tartalmat vagy 
szolgáltatást arra szánták, hogy a fogyasztó 
illessze be, és a szakszerűtlen beillesztést a 
beillesztési utasítások hiányosságai 
okozták, amennyiben az utasításokat a 6. 
cikk (1) bekezdése c) pontjának 
megfelelően továbbították vagy a 6. cikk 
(2) bekezdésének megfelelően kellett volna 
továbbítani.

Or. it

Módosítás 613
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fentiekre figyelemmel tehát 
elengedhetetlen, hogy a szerződéskötést 
megelőzően a szolgáltató és a fogyasztó 
megbizonyosodjon arról, hogy a tartalom 
kompatibilis-e a fogyasztó digitális 
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környezetével.

Or. fr

Módosítás 614
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk

Az elektronikus könyvek 
interoperabilitása

(1) Az időbeli korlátozás nélkül 
szolgáltatott elektronikus könyvnek 
interoperábilisnek kell lennie, az tehát 
kizárólag nyílt formátumban 
szolgáltatható.

(2) Ha a szolgáltató a védelmet biztosító 
műszaki intézkedéseket alkalmaz, az azt 
kérő többi elektronikuskönyvfájl-
szolgáltató számára rendelkezésre kell 
bocsátania az interoperabilitáshoz 
szükséges információkat.

Or. fr

Módosítás 615
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak érdekében, hogy a digitális 
tartalmat szerződésszerűen lehessen 
használni, a digitális tartalom fogyasztónak 
történő szolgáltatásakor a digitális 
tartalomnak harmadik felek jogaitól –
többek között szellemi tulajdonra alapított 
jogaitól – mentesnek kell lennie.

(1) Annak érdekében, hogy a digitális 
tartalmat szerződésszerűen lehessen 
használni, a digitális tartalom fogyasztónak 
történő szolgáltatásakor a digitális 
tartalomnak harmadik felek olyan jogaitól 
– többek között szellemi tulajdonra 
alapított jogaitól – mentesnek kell lennie, 
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amelyek a felhasználót akadályoznák a 
digitális tartalmak szerződésszerű 
használatában.

Or. de

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás szerint a digitális tartalmaknak mindenfajta jogtól mentesnek kell 
lenniük. De elegendő az, ha a tartalmak a mentesek az ellentétes jogoktól.

Módosítás 616
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak érdekében, hogy a digitális 
tartalmat szerződésszerűen lehessen 
használni, a digitális tartalom 
fogyasztónak történő szolgáltatásakor a 
digitális tartalomnak harmadik felek 
jogaitól – többek között szellemi tulajdonra 
alapított jogaitól – mentesnek kell lennie.

(1) A digitális tartalomnak vagy 
digitális szolgáltatásnak mentesnek kell 
lennie harmadik felek jogaiból származó 
minden korlátozástól, többek között 
szellemi tulajdonra alapított jogoktól,
amelyek megakadályozhatják, hogy a 
fogyasztó a szerződés szerint használja a 
digitális tartalmat vagy a digitális 
szolgáltatást.

Or. en

Módosítás 617
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak érdekében, hogy a digitális 
tartalmat szerződésszerűen lehessen 
használni, a digitális tartalom 
fogyasztónak történő szolgáltatásakor a 
digitális tartalomnak harmadik felek 

(1) A digitális tartalomnak vagy 
digitális szolgáltatásnak mentesnek kell 
lennie harmadik felek jogaiból származó 
minden korlátozástól, többek között 
szellemi tulajdonra alapított jogoktól, 
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jogaitól – többek között szellemi tulajdonra 
alapított jogaitól – mentesnek kell lennie.

amelyek megakadályozhatják, hogy a 
fogyasztó a szerződés szerint használja a 
digitális tartalmat vagy a digitális 
szolgáltatást.

Or. en

Módosítás 618
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak érdekében, hogy a digitális 
tartalmat szerződésszerűen lehessen 
használni, a digitális tartalom 
fogyasztónak történő szolgáltatásakor a 
digitális tartalomnak harmadik felek 
jogaitól – többek között szellemi tulajdonra 
alapított jogaitól – mentesnek kell lennie.

(1) A digitális tartalom fogyasztónak 
történő szolgáltatásakor a digitális 
tartalomnak tiszteletben kell tartania a
harmadik felek jogait, többek között a
szellemi tulajdonra alapított jogait.

Or. fr

Módosítás 619
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak érdekében, hogy a digitális 
tartalmat szerződésszerűen lehessen 
használni, a digitális tartalom fogyasztónak 
történő szolgáltatásakor a digitális 
tartalomnak harmadik felek jogaitól –
többek között szellemi tulajdonra alapított 
jogaitól – mentesnek kell lennie.

(1) Annak érdekében, hogy a digitális 
tartalmat szerződésszerűen lehessen 
használni, a digitális tartalom vagy 
szolgáltatás fogyasztónak történő 
szolgáltatásakor a digitális tartalomnak 
vagy szolgáltatásnak harmadik felek 
jogaitól – többek között szellemi tulajdonra 
alapított jogaitól – mentesnek kell lennie.

Or. it



AM\1117404HU.docx 157/175 PE599.502v02-00

HU

Módosítás 620
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak érdekében, hogy a digitális 
tartalmat szerződésszerűen lehessen 
használni, a digitális tartalom fogyasztónak 
történő szolgáltatásakor a digitális 
tartalomnak harmadik felek jogaitól –
többek között szellemi tulajdonra alapított 
jogaitól – mentesnek kell lennie.

(1) Annak érdekében, hogy a digitális 
tartalmat szerződésszerűen lehessen 
használni, a digitális tartalom fogyasztónak 
történő szolgáltatásakor nem sértheti
harmadik felek jogait, többek között 
szellemi tulajdonra alapított jogait.
.

Or. en

Módosítás 621
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak érdekében, hogy a digitális 
tartalmat szerződésszerűen lehessen 
használni, a digitális tartalom fogyasztónak 
történő szolgáltatásakor a digitális 
tartalomnak harmadik felek jogaitól –
többek között szellemi tulajdonra alapított 
jogaitól – mentesnek kell lennie.

(1) Annak érdekében, hogy a digitális 
tartalmat szerződésszerűen lehessen 
használni, a digitális tartalom fogyasztónak 
történő szolgáltatásakor a digitális tartalom 
nem sértheti a harmadik felek jogait,
többek között a szellemi tulajdonra 
alapított jogait.

Or. fr

Módosítás 622
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak érdekében, hogy a digitális 
tartalmat szerződésszerűen lehessen 

(1) Annak érdekében, hogy a digitális 
tartalmat szerződésszerűen lehessen 
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használni, a digitális tartalom fogyasztónak 
történő szolgáltatásakor a digitális 
tartalomnak harmadik felek jogaitól –
többek között szellemi tulajdonra alapított 
jogaitól – mentesnek kell lennie.

használni, a digitális tartalom fogyasztónak 
történő szolgáltatásakor a digitális 
tartalomnak tiszteletben kell tartania a
harmadik felek jogait, többek között a
szellemi tulajdonra alapított jogait.

Or. fr

Módosítás 623
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a digitális tartalom 
szolgáltatása egy adott időtartamra 
vonatkozik, annak érdekében, hogy a 
digitális tartalmat szerződésszerűen 
lehessen használni, a szolgáltató a 
fogyasztónak a digitális tartalmat az 
említett időtartam alatt harmadik felek 
jogaitól – többek között szellemi 
tulajdonra alapított jogaitól – mentesen 
szolgáltatja.

törölve

Or. en

Módosítás 624
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a digitális tartalom 
szolgáltatása egy adott időtartamra 
vonatkozik, annak érdekében, hogy a 
digitális tartalmat szerződésszerűen 
lehessen használni, a szolgáltató a 
fogyasztónak a digitális tartalmat az 
említett időtartam alatt harmadik felek 
jogaitól – többek között szellemi tulajdonra 

(2) Amennyiben a digitális tartalom 
szolgáltatása egy adott időtartamra 
vonatkozik, a szolgáltató a digitális 
tartalmat az említett időtartam alatt 
harmadik felek jogainak – többek között 
szellemi tulajdonra alapított jogainak –
tiszteletben tartásával szolgáltatja.
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alapított jogaitól – mentesen szolgáltatja.

Or. fr

Módosítás 625
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a digitális tartalom 
szolgáltatása egy adott időtartamra 
vonatkozik, annak érdekében, hogy a 
digitális tartalmat szerződésszerűen 
lehessen használni, a szolgáltató a 
fogyasztónak a digitális tartalmat az 
említett időtartam alatt harmadik felek 
jogaitól – többek között szellemi 
tulajdonra alapított jogaitól – mentesen 
szolgáltatja.

(2) Amennyiben a digitális tartalom 
szolgáltatása egy adott időtartamra 
vonatkozik, a szolgáltató a fogyasztónak a 
digitális tartalmat az említett időtartam 
alatt harmadik felek jogaitól mentesen 
szolgáltatja, ide számítva valamely licenc 
feltételeit is, amelyek 
megakadályozhatnák a digitális tartalom 
vagy digitális szolgáltatás szerződés 
szerinti használatát.

Or. en

Módosítás 626
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a digitális tartalom 
szolgáltatása egy adott időtartamra 
vonatkozik, annak érdekében, hogy a 
digitális tartalmat szerződésszerűen 
lehessen használni, a szolgáltató a 
fogyasztónak a digitális tartalmat az 
említett időtartam alatt harmadik felek 
jogaitól – többek között szellemi tulajdonra 
alapított jogaitól – mentesen szolgáltatja.

(2) Amennyiben a digitális tartalom 
szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás 
nyújtása egy adott időtartamra vonatkozik, 
annak érdekében, hogy a digitális tartalmat 
szerződésszerűen lehessen használni, a 
szolgáltató a fogyasztónak a digitális 
tartalmat vagy szolgáltatást az említett 
időtartam alatt harmadik felek jogaitól –
többek között szellemi tulajdonra alapított 
jogaitól – mentesen szolgáltatja.
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Or. it

Módosítás 627
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a digitális tartalom 
szolgáltatása egy adott időtartamra 
vonatkozik, annak érdekében, hogy a 
digitális tartalmat szerződésszerűen 
lehessen használni, a szolgáltató a 
fogyasztónak a digitális tartalmat az 
említett időtartam alatt harmadik felek 
jogaitól – többek között szellemi tulajdonra 
alapított jogaitól – mentesen szolgáltatja.

(2) Amennyiben a digitális tartalom 
szolgáltatása egy adott időtartamra 
vonatkozik, annak érdekében, hogy a 
digitális tartalmat szerződésszerűen 
lehessen használni, a szolgáltató a 
fogyasztónak a digitális tartalmat az 
említett időtartam alatt harmadik felek 
jogainak – többek között szellemi 
tulajdonra alapított jogainak –
megsértésétől mentesen szolgáltatja.

Or. en

Módosítás 628
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a digitális tartalom 
szolgáltatása egy adott időtartamra 
vonatkozik, annak érdekében, hogy a 
digitális tartalmat szerződésszerűen 
lehessen használni, a szolgáltató a 
fogyasztónak a digitális tartalmat az 
említett időtartam alatt harmadik felek 
jogaitól – többek között szellemi tulajdonra 
alapított jogaitól – mentesen szolgáltatja.

(2) Amennyiben a digitális tartalom 
szolgáltatása egy adott időtartamra 
vonatkozik, annak érdekében, hogy a 
digitális tartalmat szerződésszerűen 
lehessen használni, a szolgáltató biztosítja, 
hogy a digitális tartalom az említett 
időtartam alatt ne sértse harmadik felek 
jogait, többek között a szellemi tulajdonra 
alapított jogait.

Or. fr

Módosítás 629
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Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a digitális tartalom 
szolgáltatása egy adott időtartamra 
vonatkozik, annak érdekében, hogy a 
digitális tartalmat szerződésszerűen 
lehessen használni, a szolgáltató a 
fogyasztónak a digitális tartalmat az 
említett időtartam alatt harmadik felek 
jogaitól – többek között szellemi tulajdonra 
alapított jogaitól – mentesen szolgáltatja.

(2) Amennyiben a digitális tartalom 
szolgáltatása egy adott időtartamra 
vonatkozik, annak érdekében, hogy a 
digitális tartalmat szerződésszerűen 
lehessen használni, a szolgáltató a digitális 
tartalmat az említett időtartam alatt 
harmadik felek jogainak – többek között 
szellemi tulajdonra alapított jogainak –
tiszteletben tartásával szolgáltatja.

Or. fr

Módosítás 630
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a szolgáltató nem 
gondoskodik arról, hogy az említett 
digitális tartalom mentes legyen harmadik 
felek jogaitól, ez nem vezethet a szerződés 
megszüntetéséhez, ha a fogyasztó ebbe 
nem egyezik bele.

Or. en

Módosítás 631
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
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A szerződésszerűség megállapítására 
irányadó időpont

(1) A szolgáltató felelős minden olyan 
hibáért, amely akkor áll fenn, amikor:

a) a fogyasztó vagy a fogyasztó által 
megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik fél 
fizikai birtokába kerül a digitális tartalom 
vagy szolgáltatás, vagy

b) a digitális tartalmat vagy szolgáltatást a 
fogyasztó által választott fuvarozónak 
átadják, amennyiben a szóban forgó 
fuvarozót nem az eladó javasolta, illetve 
ha az eladó nem javasolt szállítóeszközt.

(2) Amennyiben az árut a szolgáltató 
helyezi üzembe vagy az eladó felelőssége 
alatt helyezik üzembe, az üzembe helyezés 
befejezésének időpontját kell azon 
időpontnak tekinteni, amikor a fogyasztó 
fizikailag birtokba vette az árut. 
Amennyiben a digitális tartalmat vagy 
szolgáltatást a fogyasztónak kell üzembe
helyeznie, azt az időpontot, amikor a 
fogyasztónak ésszerű ideje volt az üzembe 
helyezésre, de minden esetben legkésőbb 
az (1) bekezdésben megjelölt időpontot 
követő 30. napot kell azon időpontnak 
tekinteni, amikor a fogyasztó fizikailag 
birtokba vette az árut.

(3) Minden olyan hibáról, amely az (1) és 
(2) bekezdésben megjelölt időponttól 
számított két éven belül válik ismertté, 
vélelmezhető, hogy fennállt az (1) és (2) 
bekezdésben megjelölt időpontban, kivéve 
ha ez összeegyeztethetetlen a digitális 
tartalom vagy szolgáltatás természetével 
vagy a hiba jellegével.

Or. it

Módosítás 632
Axel Voss, Eva Maydell

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 a cikk

A szerződésszerűség megállapítására 
irányadó időpont

A szolgáltató felelős minden olyan 
hibáért, amely akkor áll fenn, amikor:

a) a fogyasztó vagy az általa megnevezett 
harmadik fél, aki nem azonos a 
szállítóval, fizikailag a birtokába vesz egy 
fizikai adathordozót, amelybe a digitális 
tartalom vagy a digitális szolgáltatás be 
van ágyazva,

b) a fogyasztó által kiválasztott szállítónak 
átadják azt a fizikai adathordozót, 
amelybe a digitális tartalom vagy a 
digitális szolgáltatás be van ágyazva, és a 
szállítót nem a szolgáltató javasolta, vagy 
a szolgáltató nem tesz javaslatot a szállítás 
módjára nézve, és ez nem érinti a 
fogyasztónak a szállítóval szemben 
fennálló jogait,

c) a fogyasztó vagy az 5. cikk 1. bekezdése 
szerinti harmadik fél ellenőrzési jogot 
szerzett a digitális tartalom vagy a digitális 
szolgáltatás felett, vagy

d) a digitális szolgáltatást vagy a digitális 
tartalmat az 5. cikk szerint nyújtották, 
amikor a digitális tartalom vagy a digitális 
szolgáltatás ellenőrzési jogát nem lehet 
megszerezni.

Or. en

Módosítás 633
Dennis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 a cikk

A szerződésszerűség megállapítására 
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irányadó időpont

(1) Az eladó felelős minden olyan hibáért, 
amely akkor áll fenn, amikor:

a) a fogyasztó vagy a fogyasztó által 
megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik 
személy fizikailag birtokba vette az árut; 
vagy

b) a termékeket átadták a fogyasztó által 
kiválasztott szállítónak, és a szállítót nem 
az eladó javasolta.

(2) Amennyiben az árut az eladó helyezi 
üzembe vagy az eladó felelőssége alatt 
helyezik üzembe, az üzembe helyezés 
befejezésének időpontját kell azon 
időpontnak tekinteni, amikor a fogyasztó 
fizikailag birtokba vette az árut. 
Amennyiben az árut a fogyasztó helyezi 
üzembe, a 30 napos időtartam 
befejezésének időpontját kell azon 
időpontnak tekinteni, amikor a fogyasztó 
fizikailag birtokba vette az árut.

Or. en

Módosítás 634
Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 a cikk

Kereskedelmi jótállás

(1) Bármilyen kereskedelmi jótállás a 
jótállásra kötelezettre nézve kötelező 
érvényű a következőkben foglalt feltételek 
szerint:

a) az eladó által a szerződéskötést 
megelőzően adott tájékoztatás, többek 
között a szerződéskötést megelőzően tett, a 
szerződés szerves részét képező 
nyilatkozat;
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b) a szerződéskötés időpontjában vagy azt 
megelőzően elérhető reklám; valamint

(c) a jótállási nyilatkozat.

(2) A világos és közérthető nyelven 
megfogalmazott jótállási nyilatkozatot 
írásban vagy más tartós adathordozón kell 
rendelkezésre bocsátani. A jótállási 
nyilatkozatnak az alábbiakat kell 
tartalmaznia:

a) a fogyasztót az ezen irányelvben 
foglaltak szerint megillető jogok 
egyértelmű feltüntetése és annak 
egyértelmű megállapítása, hogy ezeket a 
jogokat a jótállás nem befolyásolja; 
valamint

b) a fogyasztó jogain túlmenően biztosított 
kereskedelmi jótállás feltételei, a 
tartósságra, az átruházhatóságra, a 
területi hatályra és az olyan költségekre 
vonatkozó információk, amelyeket a 
fogyasztónak esetleg viselnie kell, ha a 
jótállást igénybe kívánja venni, a 
kereskedelmi jótállásra kötelezett neve és 
címe, illetve annak a személynek a neve és 
címe, akivel szemben a fogyasztó az 
igényét érvényesítheti, amennyiben az 
nem egyezik meg a jótállásra kötelezettel, 
valamint az igény érvényesítésére szolgáló 
eljárás megnevezése.

Or. en

Módosítás 635
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Nicola Danti, Virginie Rozière, Maria Grapini, 
Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
8 b cikk (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a 8. cikk b) pontja.



PE599.502v02-00 166/175 AM\1117404HU.docx

HU

Az egész élettartamra vonatkozó 
kereskedelmi jótállás

(1) Annak a műszaki terméknek a 
gyártója, amelybe a digitális tartalmat 
vagy a digitális szolgáltatást beágyazták, 
garanciát vállal a fogyasztó felé a termék 
megfelelő voltára nézve az előre látható 
minimális élettartamra, és feltünteti ennek 
az élettartamnak a hosszát. A megjelölt 
időtartam nem lehet rövidebb azon 
tagállam törvényei szerinti időtartamnál, 
amelyben a fogyasztó életvitelszerűen 
tartózkodik, és vissza kell tükröznie az 
észszerű és jellemző fogyasztói 
elvárásokat.

(2) Ha a gyártó nem teljesíti az 1. 
bekezdésben szereplő kötelezettségeit, 
akkor a szolgáltatóéval azonos 
kötelezettségei keletkeznek a fogyasztóval 
szemben.

Or. en

Módosítás 636
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9 cikk törölve

Bizonyítási teher

(1) A digitális tartalom 10. cikkben 
említett időpontban fennálló 
szerződésszerűsége tekintetében a 
bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha 
a szolgáltató bebizonyítja, hogy a 
fogyasztó digitális környezete nem 
kompatibilis a digitális tartalom 
interoperabilitási és egyéb műszaki 
követelményeivel, és ha a szolgáltató a 
szerződés megkötése előtt tájékoztatta a 



AM\1117404HU.docx 167/175 PE599.502v02-00

HU

fogyasztót ezekről a követelményekről.

(3) A fogyasztó a digitális környezetének 
meghatározásához a lehetséges és a 
szükséges mértékben együttműködik a 
szolgáltatóval. Az együttműködési 
kötelezettség a rendelkezésre álló, a 
fogyasztó szempontjából legkisebb 
beavatkozást lehetővé tevő műszaki 
megoldásokra korlátozódik. Amennyiben 
a fogyasztó nem tanúsít együttműködést, a 
szerződésszerűség hiányára vonatkozó 
bizonyítási teher a fogyasztóra hárul.

Or. de

Indokolás

A jobb áttekinthetőség érdekében a 9. és 10. cikk szabályozásai egy cikkbe vonandók össze. 
Ezt a módosítást ennek megfelelően a 10. cikkre vonatkozó módosítással együtt kell 
figyelembe venni.

Módosítás 637
Dennis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális tartalom 10. cikkben 
említett időpontban fennálló 
szerződésszerűsége tekintetében a 
bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul.

(1) A digitális tartalom 10. cikkben 
említett időpontban fennálló 
szerződésszerűsége tekintetében a 
bizonyítási teher a szolgáltatóra, vagy 
beágyazott szoftverrel ellátott fizikai 
termék esetében az eladóra hárul.
Minden olyan hibáról, amely a 8a cikk 

(1) és (2) bekezdésében megjelölt várható 
élettartamán belül válik ismertté, 
vélelmezhető, hogy fennállt a 10. cikkben
megjelölt időpontban, kivéve ha ez 
összeegyeztethetetlen az áru természetével 
vagy a hiba jellegével.

Or. en



PE599.502v02-00 168/175 AM\1117404HU.docx

HU

Módosítás 638
Dietmar Köster

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális tartalom 10. cikkben 
említett időpontban fennálló 
szerződésszerűsége tekintetében a 
bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul.

(1) Minden olyan hibáról, amely a 10. 
cikkben megjelölt időponttól számított hat 
éven belül válik ismertté, vélelmezhető, 
hogy fennállt ebben az időpontban, kivéve 
ha ez összeegyeztethetetlen az áru 
természetével vagy a hiba jellegével.

Or. en

Módosítás 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális tartalom 10. cikkben 
említett időpontban fennálló 
szerződésszerűsége tekintetében a 
bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul.

(1) A digitális tartalom 10. cikkben 
említett időpontban fennálló 
szerződésszerűsége tekintetében a digitális 
tartalom szolgáltatásának időpontjától 
számított első hat hónapon belül a 
bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul.

Or. en

Módosítás 640
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális tartalom 10. cikkben 
említett időpontban fennálló 
szerződésszerűsége tekintetében a 

(1) A digitális tartalom 10. cikkben 
említett időpontban fennálló 
szerződésszerűsége tekintetében a 
bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul a 
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bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul. szállítás utáni hat hónap során.

Or. en

Módosítás 641
Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális tartalom 10. cikkben 
említett időpontban fennálló 
szerződésszerűsége tekintetében a 
bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul.

(1) A digitális tartalom 10. cikkben 
említett időpontjában vagy időszakában 
fennálló szerződésszerűsége tekintetében a 
bizonyítási teher az első hat hónapban a 
szolgáltatóra hárul.

Or. de

Módosítás 642
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális tartalom 10. cikkben 
említett időpontjában vagy időszakában 
fennálló szerződésszerűsége tekintetében a 
bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul.

(1) A digitális tartalom 10. cikkben 
említett időpontjában fennálló 
szerződésszerűsége tekintetében a 
bizonyítási teher 6 hónapon át a 
szolgáltatóra hárul.

Or. de

Indokolás

A szolgáltatóra háruló, 6 hónapig fennálló bizonyítási teher gondoskodik a megfelelő 
fogyasztóvédelemről, de a szolgáltató érdekeit is figyelembe veszi.

Módosítás 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Irányelvre irányuló javaslat
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9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális tartalom 10. cikkben 
említett időpontban fennálló 
szerződésszerűsége tekintetében a 
bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul.

(1) A szolgáltató akkor felel, ha a 
megfelelés hibája a 10. cikkben említett 
időponttól számított két éven belül 
megnyilvánul.

Or. it

Módosítás 644
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális tartalom 10. cikkben
említett időpontban fennálló 
szerződésszerűsége tekintetében a 
bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul.

(1) A szerződésszerűség minden 
hiányáról, ha az a szállítás utáni hat 
hónap során válik ismertté, vélelmezhető, 
hogy fennállt a szállítás időpontjában.

Or. en

Módosítás 645
Antanas Guoga

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális tartalom 10. cikkben 
említett időpontban fennálló 
szerződésszerűsége tekintetében a 
bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul.

(1) A digitális tartalom 5. cikkben 
említett szállítása tekintetében a 
bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul.

Or. en

Módosítás 646
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A fogyasztó elveszíti az ebben az 
irányelvben előírt jogait, ha nem 
tájékoztatja az eladót a megfelelési hibáról 
az attól az időponttól számított két 
hónapon belül, hogy a hiba 
kimutathatóvá vált, vagy a szokásos 
körültekintő használat mellett 
kimutathatóvá vált volna.

Or. it

Módosítás 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az ellenkező bizonyításáig 
vélelmezhető, hogy a megfelelés azon 
hibái, amelyek a 10. cikkben említett 
időponttól számított hat hónapon belül 
megjelennek, már az adott időpontban is 
fennálltak.

Or. it

Módosítás 648
Angel Dzhambazki

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha a szolgáltató 
bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális 
környezete nem kompatibilis a digitális 

(2) Az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha a fogyasztó digitális 
környezete nem kompatibilis a digitális 
tartalom interoperabilitási és egyéb 
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tartalom interoperabilitási és egyéb 
műszaki követelményeivel, és ha a 
szolgáltató a szerződés megkötése előtt 
tájékoztatta a fogyasztót ezekről a 
követelményekről.

műszaki követelményeivel, és ha a 
szolgáltató a szerződés megkötése előtt 
tájékoztatta a fogyasztót ezekről a 
követelményekről. A fogyasztónak 
erkölcsi kötelessége, hogy minden 
szükséges és lehetséges lépést megtegyen a 
digitális környezet ilyen célú 
kompatibilitásának biztosítása érdekében, 
a szolgáltató által közölt követelmények 
szerint.

Or. en

Indokolás

Differenciált megközelítési módra van szükség, mivel a fogyasztónak ugyanilyen mértékben 
gondoskodnia kell saját digitális környezetének műszaki interoperabilitásáról amelyhez a 
szolgáltató nem fér hozzá, és amelyről nem rendelkezik előzetes ismeretekkel, amennyiben a 
szolgáltató a törvény szerint közölte a fogyasztóval az interoperabilitással és a műszaki 
követelményekkel kapcsolatos szükséges információkat.

Módosítás 649
Julia Reda

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha a szolgáltató 
bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális 
környezete nem kompatibilis a digitális 
tartalom interoperabilitási és egyéb 
műszaki követelményeivel, és ha a 
szolgáltató a szerződés megkötése előtt 
tájékoztatta a fogyasztót ezekről a 
követelményekről.

(2) Az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha a szolgáltató 
bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális 
környezete nem kompatibilis a digitális 
tartalom interoperabilitási és egyéb 
műszaki követelményeivel, és ha a 
szolgáltató a szerződés megkötése előtt 
könnyen érthető módon tájékoztatta a 
fogyasztót ezekről a követelményekről.

Or. en

Módosítás 650
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha a szolgáltató 
bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális 
környezete nem kompatibilis a digitális 
tartalom interoperabilitási és egyéb 
műszaki követelményeivel, és ha a 
szolgáltató a szerződés megkötése előtt 
tájékoztatta a fogyasztót ezekről a 
követelményekről.

(2) Az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha a szolgáltató 
bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális 
környezete nem kompatibilis a digitális 
tartalom vagy digitális szolgáltatás
interoperabilitási és egyéb műszaki 
követelményeivel, és ha a szolgáltató a 
szerződés megkötése előtt tájékoztatta a 
fogyasztót ezekről a követelményekről.

Or. en

Módosítás 651
Axel Voss, Eva Paunova

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha a szolgáltató 
bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális 
környezete nem kompatibilis a digitális 
tartalom interoperabilitási és egyéb 
műszaki követelményeivel, és ha a 
szolgáltató a szerződés megkötése előtt 
tájékoztatta a fogyasztót ezekről a 
követelményekről.

(2) Az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha a szolgáltató 
bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális 
környezete nem kompatibilis a digitális 
tartalom vagy digitális szolgáltatás
interoperabilitási és egyéb műszaki 
követelményeivel, és ha a szolgáltató a 
szerződés megkötése előtt tájékoztatta a 
fogyasztót ezekről a követelményekről.

Or. en

Módosítás 652
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem (2) Az (1) bekezdés nem 
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alkalmazandó, ha a szolgáltató 
bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális 
környezete nem kompatibilis a digitális 
tartalom interoperabilitási és egyéb 
műszaki követelményeivel, és ha a 
szolgáltató a szerződés megkötése előtt 
tájékoztatta a fogyasztót ezekről a 
követelményekről.

alkalmazandó, ha a szolgáltató 
bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális 
környezete nem kompatibilis a digitális 
tartalom vagy szolgáltatás
interoperabilitási és egyéb műszaki 
követelményeivel, és ha a szolgáltató a 
szerződés megkötése előtt tájékoztatta a 
fogyasztót ezekről a követelményekről.

Or. it

Módosítás 653
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha a szolgáltató 
bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális 
környezete nem kompatibilis a digitális 
tartalom interoperabilitási és egyéb
műszaki követelményeivel, és ha a 
szolgáltató a szerződés megkötése előtt 
tájékoztatta a fogyasztót ezekről a 
követelményekről.

(2) Az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha a szolgáltató 
bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális 
környezete nem kompatibilis a digitális 
tartalom műszaki követelményeivel, és ha 
a szolgáltató a szerződés megkötése előtt 
tájékoztatta a fogyasztót ezekről a 
követelményekről.

Or. fr

Módosítás 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha a szolgáltató 
bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális 
környezete nem kompatibilis a digitális 
tartalom interoperabilitási és egyéb 
műszaki követelményeivel, és ha a 
szolgáltató a szerződés megkötése előtt 
tájékoztatta a fogyasztót ezekről a 

(2) Az (1b) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha a szolgáltató 
bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális 
környezete nem kompatibilis a digitális 
tartalom interoperabilitási és egyéb 
műszaki követelményeivel, és ha a 
szolgáltató a szerződés megkötése előtt 
tájékoztatta a fogyasztót ezekről a 
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követelményekről. követelményekről.

Or. it
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