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RÖVID INDOKOLÁS

Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes 
és átlátható feltételek előmozdításáról szóló rendeletre („P2B rendelet”) irányuló javaslat a 
Parlament által az online platformokról és a digitális egységes piacról szóló, 2017. június 15-i 
állásfoglalásában1 megfogalmazott felhívások közvetlen eredményeként született. 

A Jogi Bizottság az említett jelentéssel kapcsolatos véleményében felszólított egy olyan 
megfelelő és arányos szabályozási keret kialakítására, amely biztosítaná a felelősséget, a 
tisztességességet, a bizalmat és az átláthatóságot a platformok folyamataiban, az üzleti 
partnerekkel szembeni, többek között a szolgáltatáshoz való hozzáférés, a megfelelő és 
méltányos hivatkozás, a keresési eredmények vagy a vonatkozó alkalmazásprogramozási 
interfészek működése terén való megkülönböztetés és önkényesség elkerülése érdekében, a 
platformokra alkalmazandó interoperabilitási és megfelelőségi elvek alapján.

Az előadó üdvözli a P2B rendeletre irányuló javaslatot mint az első jogalkotói törekvést e 
terület szabályozására, és javasolja, hogy az eszközt bizonyos pontokon tegyék 
kiegyensúlyozottabbá.

A rangsorolás átláthatóságát illetően az előadó úgy véli, hogy ezt megfelelő egyensúlyba kell 
hozni a versenyszabályokkal. A platformokat tehát arra kell kötelezni, hogy a rangsorolást 
meghatározó paraméterek mögött álló elveket tegyék közzé, nem pedig magukat az 
algoritmusokat, amelyeket üzleti titoknak kell tekinteni.

Hasonlóképpen igen fontos különbséget tenni egy ügylet, illetve egy ügylet kezdeményezése 
között. A keresőprogramban egy termékre vagy szolgáltatásra való egyszerű keresés nem 
tekinthető ügylet kezdeményezésének, csupán olyan információkérésnek, amely ügylet 
kezdeményezéséhez vezethet.

Míg az előadó üdvözli az online közvetítő szolgáltatásokra vonatkozó azon követelményt, 
hogy korrekciós intézkedésként belső jogorvoslati mechanizmusokat hozzanak létre, a 
közvetítést nem lehet kötelező lépésként előírni, mielőtt az üzleti felhasználó bírósági eljárást 
indíthat.

Az előadó véleménye szerint ez a célzott eszköz üdvözlendő első lépés e terület szabályozása 
felé, de szem előtt kell tartani, hogy a jövőben még számos egyéb szempont szabályozásra 
szorul. Ezért fontos már ebben az eszközben jól kidolgozott felülvizsgálati folyamatról 
gondoskodni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

                                               
1 P8_TA(2017)0272.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az online közvetítő szolgáltatások 
és az online keresőprogramok, valamint az 
ezen szolgáltatások által ösztönzött 
kereskedelmi ügyletek eleve határokon 
átnyúló lehetőségekkel rendelkeznek, és 
különösen fontosak az Unió belső piacának 
napjaink gazdaságában való megfelelő 
működése tekintetében. Az ilyen 
szolgáltatások meghatározott nyújtóinak 
üzleti felhasználók és 
kereskedelmiweboldal-használók 
vonatkozásában potenciálisan 
tisztességtelen és káros kereskedelmi 
gyakorlatai akadályozzák e lehetőség teljes 
megvalósítását, és hátrányosan érintik a 
belső piac megfelelő működését. 
Akadályozzák továbbá e lehetőség teljes 
megvalósítását és hátrányosan érintik a 
belső piac megfelelő működését bizonyos 
tagállamok eltérő jogi szabályozásai, 
melyek különböző hatásfokkal 
szabályozzák e szolgáltatásokat, miközben 
más tagállamok éppen ilyen jogszabályok 
elfogadását fontolgatják.

(5) Az online közvetítő szolgáltatások 
és az online keresőprogramok, valamint az 
ezen szolgáltatások által ösztönzött 
ügyletek eleve határokon átnyúló 
lehetőségekkel rendelkeznek, és különösen 
fontosak az Unió belső piacának napjaink 
gazdaságában való megfelelő működése 
tekintetében. Az ilyen szolgáltatások 
meghatározott nyújtóinak üzleti 
felhasználók és kereskedelmiweboldal-
használók vonatkozásában potenciálisan 
tisztességtelen és káros kereskedelmi 
gyakorlatai akadályozzák e lehetőség teljes 
megvalósítását, és hátrányosan érintik a 
belső piac megfelelő működését. 
Akadályozzák továbbá e lehetőség teljes 
megvalósítását és hátrányosan érintik a 
belső piac megfelelő működését bizonyos 
tagállamok eltérő jogi szabályozásai, 
melyek különböző hatásfokkal 
szabályozzák e szolgáltatásokat, miközben 
más tagállamok éppen ilyen jogszabályok 
elfogadását fontolgatják.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Mivel az online közvetítő 
szolgáltatások és az online 
keresőprogramok tipikusan globális 
dimenzióval rendelkeznek, e rendelet arra 
való tekintet nélkül alkalmazandó e 
szolgáltatókra, hogy székhelyük egy 

(7) Mivel az online közvetítő 
szolgáltatások és az online 
keresőprogramok tipikusan globális 
dimenzióval rendelkeznek, e rendelet arra 
való tekintet nélkül alkalmazandó e 
szolgáltatókra, hogy székhelyük egy 
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tagállamban vagy az Unió területén kívül 
van-e, két feltétel együttes teljesülése 
esetén. Először is, az üzleti felhasználók 
vagy a kereskedelmiweboldal-használók 
székhelyének az Unióban kell lennie.
Másodszor, az üzleti felhasználók vagy 
kereskedelmiweboldal-használók e 
szolgáltatások igénybevételével legalább az 
ügylet egy része tekintetében az Unió 
területén tartózkodó fogyasztóknak 
kínálják áruikat vagy szolgáltatásaikat. Az 
ilyen fogyasztóknak az Unióban kell 
tartózkodniuk, de nem szükséges, hogy 
lakóhelyük az Unióban legyen, vagy hogy 
valamely tagállam állampolgárai legyenek. 
Ennek megfelelően e rendelet nem 
alkalmazandó olyan esetekre, amikor az 
üzleti felhasználók vagy a 
kereskedelmiweboldal-használók 
székhelye nem az Unióban van, vagy 
amennyiben az Unióban van, az online 
közvetítő szolgáltatásokat vagy az online 
keresőprogramokat arra használják, hogy 
kizárólag az Unió területén kívül 
tartózkodó fogyasztók vagy fohyasztónak
nem minősülő személyek részére 
kínáljanak árukat és szolgáltatásokat.

tagállamban vagy az Unió területén kívül 
van-e, két feltétel együttes teljesülése 
esetén. Először is, az üzleti felhasználók 
vagy a kereskedelmiweboldal-használók 
székhelyének az Unióban kell lennie. 
Másodszor, az üzleti felhasználók vagy 
kereskedelmiweboldal-használók e 
szolgáltatások igénybevételével legalább az 
ügylet egy része tekintetében az Unió 
területén tartózkodó fogyasztóknak 
kínálják áruikat vagy szolgáltatásaikat. Az 
ilyen fogyasztóknak az Unióban kell 
tartózkodniuk, de nem szükséges, hogy 
lakóhelyük az Unióban legyen, vagy hogy 
valamely tagállam állampolgárai legyenek. 
Ennek megfelelően e rendelet nem
alkalmazandó olyan esetekre, amikor az 
üzleti felhasználók vagy a 
kereskedelmiweboldal-használók 
székhelye nem az Unióban van, vagy 
amennyiben az Unióban van, az online 
közvetítő szolgáltatásokat vagy az online 
keresőprogramokat arra használják, hogy 
kizárólag az Unió területén kívül 
tartózkodó fogyasztók vagy kizárólag 
fogyasztónak nem minősülő személyek 
részére kínáljanak árukat és 
szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A lényegében azonos 
környezetépítő üzleti modellen alapuló 
többoldalú szolgáltatásokat működtető 
szolgáltatók sokféle, vállalkozások és 
fogyasztók közötti kereskedelmi 
kapcsolatot közvetítenek online. A 
vonatkozó szolgáltatások megragadása
érdekében az online közvetítő 
szolgáltatásokat pontosan és technológiai 

(8) A lényegében azonos 
környezetépítő üzleti modellen alapuló 
többoldalú szolgáltatásokat működtető 
szolgáltatók sokféle, vállalkozások és 
fogyasztók közötti kereskedelmi 
kapcsolatot közvetítenek online. A 
vonatkozó szolgáltatások körülírása
érdekében az online közvetítő 
szolgáltatásokat pontosan és technológiai 
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szempontból semleges módon kell 
meghatározni. A szolgáltatásoknak 
különösen az információs társadalom 
szolgáltatásait kell magukban foglalniuk, 
amelyeknekjellemzően az üzleti 
felhasználók és a fogyasztók közötti 
közvetlen ügyletek kezdeményezésének 
előmozdítása a célja, tekintet nélkül arra, 
hogy az ügyletekre végül online, a szóban 
forgó online közvetítő szolgáltatás 
nyújtójának vagy az üzleti felhasználónak 
az online portálján vagy offline kerül sor. 
A szolgáltatásnyújtást továbbá mind a 
szolgáltatók és az üzleti felhasználók 
között, mind a szolgáltatók és a fogyasztók 
között szerződéses jogviszony alapján kell 
végezni. Akkor áll fenn ilyen szerződéses 
jogviszony, ha mindkét érintett fél 
határozottan és igazolható módon kijelenti 
elköteleződési szándékát, de nem 
szükséges a kifejezett írásbeli 
megállapodás.

szempontból semleges módon kell 
meghatározni. A szolgáltatásoknak 
különösen az információs társadalom 
szolgáltatásait kell magukban foglalniuk, 
amelyek jellemzője, hogy az üzleti 
felhasználók és a fogyasztók közötti 
ügyleteket kezdeményeznek, tekintet 
nélkül arra, hogy az ügyletekre végül a 
szóban forgó online közvetítő 
szolgáltatónak vagy az üzleti 
felhasználónak az online portálján kerül 
sor. A szolgáltatásnyújtást továbbá a 
szolgáltatók és az üzleti felhasználók 
között fennálló szerződéses jogviszony 
alapján kell végezni, amennyiben a 
szolgáltatók a fogyasztókkal szemben 
közvetítőként járnak el. Akkor áll fenn 
ilyen szerződéses jogviszony, ha mindkét 
érintett fél határozottan és igazolható 
módon kijelenti elköteleződési szándékát, 
de nem szükséges a kifejezett írásbeli 
megállapodás.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A következetesség érdekében az 
online keresőprogram e rendeletben 
használt fogalmát összhangba kell hozni az 
(EU) 2016/1148 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben21 alkalmazott 
fogalommeghatározással.

(11) A következetesség érdekében az 
online keresőprogram e rendeletben 
használt fogalmát összhangba kell hozni az 
(EU) 2016/1148 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben21 alkalmazott 
fogalommeghatározással. Tisztázni kell 
azonban, hogy ez a fogalom magában 
foglalja az olyan hangalapú és online 
keresőprogramokat is, amelyek 
közvetlenül megadják a kért tartalomra 
vonatkozó információkat.

__________________ __________________

21Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a 

21Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a 
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hálózati és információs rendszerek 
biztonságának az egész Unióban 
egységesen magas szintjét biztosító 
intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. 
o.).

hálózati és információs rendszerek 
biztonságának az egész Unióban 
egységesen magas szintjét biztosító 
intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. 
o.).

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A közvetítő szolgáltatók a 
fogyasztóknak azonnali kárt okozó 
esetleges gyakorlatokra válaszul 
módosíthatják szerződési feltételeiket. Az 
ilyen káros gyakorlatok közé tartozhat a 
csalás, a kéretlen üzenetek, a biztonsági 
problémák, az adathalászat, a fogyasztói 
adatokkal vagy pénzügyi pozícióval való 
visszaélés stb. Tekintettel a közvetítők, 
illetve az üzleti felhasználók rajtuk 
keresztül továbbított tartalmainak 
sokféleségére, az ilyen káros 
gyakorlatokat a közvetítő szolgáltató nem 
mindig láthatja előre és szabályozhatja 
külön rendelkezésekben. Ilyen esetekben a 
közvetítő szolgáltatók mentesülnek az új 
szerződési feltételek alkalmazására előírt 
15 napos értesítési határidő betartásának 
kötelezettsége alól.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az üzleti felhasználók védelme (15) Az üzleti felhasználók védelme 
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érdekében lehetővé kell tenni az illetékes 
bíróság számára annak ex nunc hatállyal 
történő megállapítását, hogy a 
követelményeknek nem megfelelő 
szerződési feltételek nem kötelezők az 
érintett üzleti felhasználó vonatkozásában. 
Bármely ilyen bírósági megállapítás 
azonban csak a szerződési feltételek azon 
konkrét rendelkezéseire vonatkozik, 
amelyek nem felelnek meg a 
követelményeknek. A fennmaradó 
rendelkezések továbbra is érvényesek és 
végrehajthatók, amennyiben elkülöníthetők
a követelményeknek nem megfelelő 
rendelkezésektől. A meglévő szerződési 
feltételek hirtelen megváltoztatása 
jelentősen megzavarhatja az üzleti 
felhasználók működését. Az üzleti 
felhasználókat érintő ilyen negatív hatások 
korlátozása és az ilyen magatartás
megakadályozása érdekében ezért a 
konkrét értesítési határidő megállapítására 
irányuló kötelezettség megszegésével 
végrehajtott módosítás érvénytelen, vagyis 
olyannak minősül, mint amely erga omnes 
és ex tunc hatállyal soha nem létezett.

érdekében lehetővé kell tenni az illetékes 
bíróság számára annak ex nunc hatállyal 
történő megállapítását, hogy a 
követelményeknek nem megfelelő 
szerződési feltételek nem kötelezők az 
érintett üzleti felhasználó vonatkozásában. 
Bármely ilyen bírósági megállapítás 
azonban csak a szerződési feltételek azon 
konkrét rendelkezéseire vonatkozik, 
amelyek nem felelnek meg a 
követelményeknek. A fennmaradó 
rendelkezések továbbra is érvényesek és 
végrehajthatók, amennyiben elkülöníthetők 
a követelményeknek nem megfelelő 
rendelkezésektől. A meglévő szerződési 
feltételek hirtelen megváltoztatása 
jelentősen megzavarhatja az üzleti 
felhasználók működését. Az üzleti 
felhasználókat érintő ilyen negatív hatások 
korlátozása és az ilyen magatartás 
megakadályozása érdekében ezért a 
konkrét értesítési határidő megállapítására 
irányuló kötelezettség megszegésével 
végrehajtott módosítás érvénytelen, vagyis 
olyannak minősül, mint amely soha nem 
létezett, az említett értesítési határidőig 
tartó időszak folyamán.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az online közvetítő szolgáltatás 
nyújtójának jogos érdekében állhat a 
szolgáltatásnyújtás teljes körű vagy 
részleges felfüggesztésére vagy 
megszüntetésére irányuló döntés 
meghozatala valamely adott üzleti 
felhasználó tekintetében, ideértve azt is, 
amikor egy adott üzleti felhasználó egyes
áruit vagy szolgáltatásait törli a listáról 
vagy gyakorlatilag eltávolítja a keresési 

(16) Az online közvetítő szolgáltatónak
jogos érdekében állhat az üzleti 
felhasználókkal szemben korlátozások 
vagy szankciók alkalmazására, illetve 
valamely adott üzleti felhasználó 
tekintetében a szolgáltatásnyújtás teljes 
körű vagy részleges felfüggesztésére vagy 
megszüntetésére irányuló döntés 
meghozatala, ideértve azt is, amikor egy 
adott üzleti felhasználó egyes áruit vagy 
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eredményeket. Mivel azonban az ilyen 
döntések jelentősen befolyásolják az 
érintett üzleti felhasználó érdekeit, 
megfelelően tájékoztatni kell őt ennek 
okairól. Az indokolásnak lehetővé kell 
tennie az üzleti felhasználó számára annak 
megállapítását, hogy van-e lehetőség a 
döntés megváltoztatására, javítva ezzel az 
üzleti felhasználók lehetőségeit a hatékony 
jogorvoslat szükség szerinti 
igénybevételére. Összhangban az (EU) 
2018/334 bizottsági ajánlással22, az 
indokolási előírás segít továbbá az üzleti 
felhasználó által biztosított olyan online 
tartalom szándékolatlan eltávolításának 
megelőzésében vagy orvoslásában, amelyet 
a szolgáltató tévesen jogellenes 
tartalomnak minősít. Az indokolásnak 
azonosítania kell a döntés objektív okát 
vagy okait a szolgáltató által a szerződési 
feltételekben előre megállapított okok 
alapján, és arányosan hivatkoznia kell a 
döntéshez vezető lényeges konkrét 
körülményekre.

szolgáltatásait törli a listáról vagy 
gyakorlatilag eltávolítja a keresési 
eredményeket. Az ilyen esetek közé 
tartozhat a szerződési feltételek 
megszegése vagy az üzleti felhasználó 
által elkövetett olyan jogsértés, amely kárt 
okozhat a fogyasztó vagy a platformok 
számára (beleértve többek között, de nem 
kizárólag, a biztonsági problémákat, a 
csalást, az adathalászatot vagy az illegális 
és káros tartalmakat). Mivel az ilyen 
döntések jelentősen befolyásolhatják az 
érintett üzleti felhasználó érdekeit, 
valamint az üzleti felhasználót megillető 
alapvető jogok, például a vállalkozás és a 
véleménynyilvánítás szabadságának 
gyakorlását, megfelelően tájékoztatni kell
őt ennek okairól. Az indokolásnak lehetővé 
kell tennie az üzleti felhasználó számára 
annak megállapítását, hogy van-e lehetőség 
a döntés megváltoztatására, javítva ezzel az 
üzleti felhasználók lehetőségeit a hatékony 
jogorvoslat szükség szerinti 
igénybevételére. Összhangban az (EU) 
2018/334 bizottsági ajánlással22, az 
indokolási előírás segít továbbá az üzleti 
felhasználó által biztosított olyan online 
tartalom szándékolatlan eltávolításának 
megelőzésében vagy orvoslásában, amelyet 
a szolgáltató tévesen jogellenes 
tartalomnak minősít. Az indokolásnak 
azonosítania kell a döntés objektív okát 
vagy okait a szolgáltató által a szerződési 
feltételekben előre megállapított okok 
alapján, és arányosan hivatkoznia kell a 
döntéshez vezető lényeges konkrét 
körülményekre.

__________________ __________________

22A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása 
(2018. március 1.) az illegális online 
tartalom hatékony kezelésére irányuló 
intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. 
o.).

22A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása 
(2018. március 1.) az illegális online 
tartalom hatékony kezelésére irányuló 
intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. 
o.).

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Mivel a közvetítő szolgáltatók 
gyakran további forgalmazási csatornákat 
vagy tagsági programokat működtetnek, e 
tekintetben biztosítani kell az üzleti 
felhasználókkal szembeni átláthatóságot. 
Valamennyi üzleti felhasználónak 
jogában áll módosításokat eszközölni 
azokon a csatornákon, amelyeken az 
ajánlatait forgalmazzák.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) E rendelet alkalmazásában egy 
szolgáltató által nyújtott szolgáltatás 
versenyez az egyéb üzleti felhasználói által 
nyújtott szolgáltatásokkal, amennyiben az 
online közvetítő szolgáltatás fogyasztói 
ezeket – többek között a jellemzőik, áruk 
és rendeltetésük alapján – egymással 
felcserélhetőnek vagy helyettesíthetőnek 
tartják.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az adatokhoz – köztük a személyes (20) Az adatokhoz – köztük a személyes 
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adatokhoz – való hozzáférésre és azok 
kezelésére vonatkozó képesség fontos 
értékteremtést tehet lehetővé az 
onlineplatform-gazdaságban. Ennek 
megfelelően fontos, hogy az online 
közvetítő szolgáltatók egyértelműen 
bemutassák az üzleti felhasználóknak azt, 
hogy milyen mértékben, hogyan és milyen 
feltételek mellett férnek hozzá és kezelnek 
meghatározott adatkategóriákat. A 
leírásnak arányosnak kell lennie, az 
aktuális adatok vagy adatkategóriák 
kimerítő azonosítása helyett vonatkozhat 
az általános hozzáférési feltételekre, és az 
üzleti felhasználók számára egyértelművé 
kell tennie, hogy használhatják-e az 
adatokat értékteremtésük javítása 
érdekében, ideértve annak lehetőségét is, 
hogy esetlegesen megőrzik harmadik felek 
adatszolgáltatásait. A személyes adatok 
kezelésének meg kell felelnie az (EU) 
2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek24.

adatokhoz – való hozzáférésre és azok 
kezelésére vonatkozó képesség fontos 
értékteremtést tehet lehetővé az 
onlineplatform-gazdaságban. Ennek 
megfelelően fontos, hogy az online
közvetítő szolgáltatók egyértelműen 
bemutassák az üzleti felhasználóknak azt, 
hogy milyen mértékben, hogyan és milyen 
feltételek mellett férnek hozzá és kezelnek 
meghatározott adatkategóriákat. A 
leírásnak arányosnak kell lennie, az 
aktuális adatok vagy adatkategóriák 
kimerítő azonosítása helyett vonatkozhat 
az általános hozzáférési feltételekre, és az 
üzleti felhasználók számára egyértelművé 
kell tennie, hogy használhatják-e az 
adatokat értékteremtésük javítása 
érdekében, ideértve annak lehetőségét is, 
hogy esetlegesen megőrzik harmadik felek 
adatszolgáltatásait. A személyes adatok 
kezelésének meg kell felelnie az (EU) 
2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek.24Ez a rendelet nem 
kötelezheti az online közvetítő 
szolgáltatókat arra, hogy az adatvédelmi 
politikájukban előírt mértéken túlmenően 
személyes adatokat osszanak meg 
harmadik felekkel.

__________________ __________________

24Az 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 irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

24Az 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 irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az online közvetítő szolgáltatók a 
szerződési feltételekben bizonyos 
esetekben korlátozhatják az üzleti 
felhasználók lehetőségét arra, hogy az 
adott online közvetítő szolgáltatástól eltérő 
egyéb eszközökön keresztül kedvezőbb 
feltételek mellett kínáljanak a 
fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást. 
Ilyen esetekben az érintett szolgáltatóknak 
indokolniuk kell ezt az eljárást különösen a 
korlátozások fő gazdasági, kereskedelmi 
vagy jogi szempontjaival. Ezt az 
átláthatósági követelményt azonban nem 
lehet úgy értelmezni, hogy érinti a 
versenyjog és a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok területét is 
magában foglaló, más uniós jogi vagy 
uniós joggal összhangban álló tagállami 
jogi aktusok szerinti ilyen korlátozások 
jogszerűségének értékelését, valamint e 
jogok alkalmazását.

(21) Az online közvetítő szolgáltatók a 
szerződési feltételekben bizonyos 
esetekben korlátozhatják az üzleti 
felhasználók lehetőségét arra, hogy az 
adott online közvetítő szolgáltatástól eltérő 
egyéb eszközökön keresztül kedvezőbb 
feltételek mellett kínáljanak a 
fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást. 
Ilyen esetekben az érintett szolgáltatóknak 
indokolniuk kell ezt az eljárást különösen a 
korlátozások fő gazdasági, kereskedelmi 
vagy jogi szempontjaival.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az üzleti felhasználók részére 
teljes ellenőrzést kell biztosítani saját 
szellemitulajdon-jogaik felett. Az online 
közvetítő szolgáltatók e jogokat csak az 
üzleti felhasználó kifejezett 
hozzájárulásával használhatják fel. Az 
ilyen jogok használatának feltételeit 
tiszteletben kell tartani.

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a rendeletet megfelelően kell 
alkalmazni az azon üzleti felhasználóknak 
és kereskedelmiweboldal-használóknak 
nyújtott vagy igénybevételre kínált online 
közvetítő szolgáltatásokra és online 
keresőprogramokra, akiknek székhelye 
vagy lakóhelye az Unióban van, és akik 
online közvetítő szolgáltatások vagy online 
keresőmotorok segítségével kínálnak 
árukat vagy szolgáltatásokat az Unió 
területén tartózkodó fogyasztóknak, 
tekintet nélkül e szolgáltatások nyújtóinak 
székhelyére vagy lakóhelyére.

(2) Ezt a rendeletet megfelelően kell 
alkalmazni az azon üzleti felhasználóknak 
és kereskedelmiweboldal-használóknak 
nyújtott vagy igénybevételre kínált online 
közvetítő szolgáltatásokra és online 
keresőprogramokra, akiknek székhelye 
vagy telephelye az Unióban van, és akik 
online közvetítő szolgáltatások vagy online 
keresőmotorok segítségével kínálnak 
árukat vagy szolgáltatásokat az Unió 
területén tartózkodó fogyasztóknak, 
tekintet nélkül e szolgáltatások nyújtóinak 
székhelyére vagy lakóhelyére.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet nem érinti az uniós 
vagy nemzeti szinten, az uniós joggal 
összhangban tett ágazati intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára áruk és szolgáltatások 
fogyasztóknak való kínálását azzal a céllal, 

b) elsődleges célja, hogy lehetővé 
tegye az üzleti felhasználók számára áruk 
és szolgáltatások fogyasztóknak való 
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hogy előmozdítsa az üzleti felhasználók és 
a fogyasztók közötti közvetlen ügyletek 
kezdeményezését, tekintet nélkül arra, 
hogy az ügyletekre végül hol kerül sor;

kínálását az említett üzleti felhasználók és 
a fogyasztók közötti közvetlen online 
ügyletek kezdeményezése révén, amelyre a 
szóban forgó online közvetítő szolgáltató 
online portálján vagy az üzleti felhasználó 
online portáljával való közvetlen 
összeköttetés útján kerül sor.

Or. en

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) üzleti felhasználók részére nyújtják 
egyfelől a szolgáltató, másfelől az üzleti 
felhasználók és azon fogyasztók között 
létrejött szerződéses jogviszony alapján, 
akiknek az üzleti felhasználók árukat és 
szolgáltatásokat kínálnak;

c) üzleti felhasználók részére nyújtják 
az említett szolgáltatások nyújtója és olyan
üzleti felhasználók között létrejött 
szerződéses jogviszony alapján, akik a 
fogyasztók részére árukat és 
szolgáltatásokat kínálnak;

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „rangsorolás”: az üzleti 
felhasználók által online közvetítő 
szolgáltatáson keresztül fogyasztóknak 
kínált áruknak és szolgáltatásoknak, vagy 
az online keresőprogramok által 
fogyasztóknak indexált weboldalaknak 
biztosított viszonylagos kiemelés, ahogyan 
azt az online közvetítő szolgáltatók, illetve 
az online keresőprogram szolgáltatók
bemutatják, szervezik vagy kommunikálják 
az adott fogyasztók részére, tekintet nélkül
az ilyen bemutatáshoz, szervezéshez vagy 

8. „rangsorolás”: az üzleti 
felhasználók által online közvetítő 
szolgáltatáson keresztül fogyasztóknak 
kínált áruknak és szolgáltatásoknak, vagy 
az online keresőprogramok által 
fogyasztóknak indexált weboldalaknak a 
keresési eredményekben biztosított 
viszonylagos kiemelés, ahogyan azt az 
online közvetítő szolgáltatók, illetve az 
online keresőprogramok szolgáltatói
bemutatják, szervezik vagy kommunikálják 
az adott fogyasztók részére, tekintet nélkül 
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kommunikációhoz használt technológiai 
eszközökre;

az ilyen bemutatáshoz, szervezéshez vagy 
kommunikációhoz használt technológiai 
eszközökre;

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „szerződési feltételek”: 
elnevezésüktől vagy formájuktól 
függetlenül mindazon feltételek, 
záradékok és más információk, amelyek 
az online közvetítő szolgáltatók és üzleti 
felhasználóik közötti szerződéses 
jogviszonyt szabályozzák, és amelyeket az 
online közvetítő szolgáltató egyoldalúan 
határoz meg.

10. „szerződési feltételek”: azok a
feltételek és záradékok, amelyek az online 
közvetítő szolgáltatók és üzleti 
felhasználóik közötti szerződéses 
jogviszonyt szabályozzák, és amelyeket az 
online közvetítő szolgáltató egyoldalúan 
határoz meg.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) meghatározzák az online közvetítő 
szolgáltatásuk üzleti felhasználók részére 
történő nyújtásának teljes vagy részleges 
mértékű felfüggesztésére vagy 
megszüntetésére irányuló döntés objektív 
indokait.

c) meghatározzák az online közvetítő 
szolgáltatásuk üzleti felhasználók részére 
történő nyújtásának teljes vagy részleges 
mértékű felfüggesztésére vagy 
megszüntetésére irányuló döntés objektív 
indokait. Az ilyen döntések meghozatala 
során az online közvetítő szolgáltatóknak 
tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában biztosított alapvető 
jogokat, és meg kell felelniük az 
arányosság elvének.

Or. en
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az online közvetítő szolgáltatóknak 
tájékoztatniuk kell az üzleti felhasználókat 
azon további forgalmazási csatornáikról 
és esetleges tagsági programjaikról, 
amelyeken keresztül az üzleti felhasználók 
ajánlatait meg kívánják jelentetni. Az 
üzleti felhasználóknak jogot kell 
biztosítani ahhoz, hogy kérjék ezen 
ajánlatoknak az említett további 
forgalmazási csatornákról való 
eltávolítását.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online közvetítő szolgáltatók értesítik 
az érintett üzleti felhasználókat szerződési 
feltételeik bármely tervezett módosításáról.

Az online közvetítő szolgáltatók értesítik 
az érintett üzleti felhasználókat szerződési 
feltételeik bármely olyan jelentős
módosításáról, amely el nem hanyagolható 
módon fogja érinteni őket.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tervezett módosításokat nem lehet A tervezett módosításokat nem lehet 
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végrehajtani azon értesítési határidő lejárta 
előtt, amely észszerű és arányos a tervezett 
módosítás jellegéhez és mértékéhez és az 
érintett üzleti felhasználót érintő 
következményekhez képest. Ez az értesítési 
határidő legalább 15 nap attól a naptól 
számítva, amikor az online közvetítő 
szolgáltató értesíti az érintett üzleti 
felhasználókat a tervezett módosításokról.

végrehajtani azon értesítési határidő lejárta 
előtt, amely észszerű és arányos a tervezett 
módosítás jellegéhez és mértékéhez és az 
érintett üzleti felhasználót érintő 
következményekhez képest. Ez az értesítési 
határidő legalább 7 nap attól a naptól 
számítva, amikor az online közvetítő 
szolgáltató értesíti az érintett üzleti 
felhasználókat a tervezett módosításokról.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett üzleti felhasználó írásos 
nyilatkozattal vagy egyértelmű jóváhagyó 
cselekvéssel eltekinthet a második 
albekezdésben említett értesítési 
határidőtől.

Az érintett üzleti felhasználó írásos 
nyilatkozattal eltekinthet a második 
albekezdésben említett értesítési 
határidőtől. A 7 napos időszak folyamán 
az online közvetítő szolgáltatók a 
módosított szerződési feltételek 
elfogadására kérhetik az üzleti 
felhasználókat, amennyiben új árukat, 
tartalmat vagy szolgálatatásokat 
szándékoznak az online közvetítő 
szolgáltatás útján megjeleníteni.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződési feltételek online 
közvetítő szolgáltató által eszközölt, a (3) 
bekezdés rendelkezéseivel ellentétes 
módosításai érvénytelenek.

(4) A szerződési feltételek online 
közvetítő szolgáltató által eszközölt, a (3) 
bekezdés rendelkezéseivel ellentétes 
módosításai az értesítési határidőig 
fennmaradó időszak folyamán 
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érvénytelenek.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (3) bekezdés nem alkalmazandó, 
ha az online közvetítő szolgáltatóra olyan 
jogi kötelezettség hárul, amely szerint 
szerződési feltételeit oly módon kell 
módosítania, amely nem teszi lehetővé 
számára a (3) bekezdés második 
albekezdésében említett értesítési határidő 
betartását.

(5) A (3) bekezdés nem alkalmazandó, 
ha az online közvetítő szolgáltatóra olyan 
jogi kötelezettség hárul, amely szerint 
szerződési feltételeit oly módon kell 
módosítania, amely nem teszi lehetővé 
számára a (3) bekezdés második 
albekezdésében említett értesítési határidő 
betartását. A (3) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha a szerződési feltételeket 
a fogyasztók jogos érdekeinek, illetve a 
platform integritásának védelme 
érdekében módosították.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online keresőprogramok 
szolgáltatói meghatározzák a 
kereskedelmiweboldal-használók számára 
a rangsorolást meghatározó fő 
paramétereket azáltal, hogy könnyen és 
nyilvánosan hozzáférhető módon 
egyértelműen és kétséget kizáró módon 
megfogalmazott leírást helyeznek el online 
keresőprogramjaik felületén. 
Gondoskodnak e leírás frissítéséről.

(2) Az online keresőprogramok 
szolgáltatói meghatározzák a 
kereskedelmiweboldal-használók számára 
a rangsorolást meghatározó fő 
paramétereket azáltal, hogy könnyen és 
nyilvánosan hozzáférhető módon 
egyértelműen és kétséget kizáró módon 
megfogalmazott leírást helyeznek el online 
keresőprogramjaik felületén. E leírást 
folyamatosan frissítik az olyan jelentős 
változásokkal, amelyekről indokoltan 
feltételezhető, hogy el nem hanyagolható 
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módon fogják érinteni a 
kereskedelmiweboldal-használókat.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az online közvetítő szolgáltatók és 
az online keresőprogram szolgáltatók az e 
cikknek való megfelelés során nem 
kötelesek közzétenni az (EU) 2016/943 
irányelv 2. cikkének (1) bekezdése szerinti 
üzleti titkot.

(4) Az online közvetítő szolgáltatók és 
az online keresőprogramok szolgáltatói az 
e cikk követelményeinek való megfelelés 
során nem kötelesek közzétenni az olyan 
információkat, amelyek valószínűleg 
megkönnyítenék az eredmények 
manipulálását vagy a fogyasztók 
megtévesztését.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az online keresőprogramok 
szolgáltatóinak meg kell határozniuk a 
kereskedelmiweboldal-használók részére 
az általuk biztosított vagy biztosítható 
esetleges megkülönböztetett bánásmód 
leírását egyrészt az ezen online 
keresőprogram-szolgáltatáson keresztül a 
szolgáltató vagy az irányítása alatt álló 
kereskedelmiweboldal-használók által a 
fogyasztóknak kínált áruk és 
szolgáltatások, másrészt más 
kereskedelmiweboldal-használók 
tekintetében.

Or. en



PE628.386v01-00 20/27 PA\1163863HU.docx

HU

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben szereplő 
meghatározás magában foglalja adott 
esetben legalább az online közvetítő 
szolgáltató által az alábbiak bármelyike 
tekintetében különös intézkedésekkel vagy 
magatartásával biztosított 
megkülönböztetett bánásmódot:

(2) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő 
meghatározás magában foglalja adott 
esetben legalább az online közvetítő 
szolgáltató vagy az online 
keresőprogramok szolgáltatója által az 
alábbiak bármelyike tekintetében különös 
intézkedésekkel vagy magatartásával 
biztosított megkülönböztetett bánásmódot:

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) bármely, az érintett online közvetítő 
szolgáltatás igénybevételéért felszámított 
közvetlen vagy közvetett díj;

c) bármely, az érintett online közvetítő 
szolgáltatás vagy online keresőprogram-
szolgáltatás igénybevételéért felszámított 
közvetlen vagy közvetett díj;

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az üzleti felhasználók 
gondoskodnak arról, hogy áruik és 
szolgáltatásaik adatai, ezen belül 
különösen az ár valamennyi összetevője, 
amelyeket az online közvetítő 
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szolgáltatóknak továbbítanak, pontosak 
legyenek, és lehetővé tegyék számukra –
különösen a fogyasztóval szembeni –

törvényi kötelezettségeik teljesítését.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben szereplő 
kötelezettség nem érinti az online közvetítő 
szolgáltatókra vonatkozó, az uniós jogból
vagy az uniós joggal összhangban álló 
tagállami jogi aktusokból fakadó ilyen 
korlátozások megállapítása tekintetében 
fennálló bármely tilalmat vagy korlátozást.

(2) Ez a rendelet nem érinti az online 
közvetítő szolgáltatókra vonatkozó, más
uniós szabályok alkalmazásából vagy az 
uniós joggal összhangban álló nemzeti 
szabályokból fakadó ilyen korlátozások 
megállapítása tekintetében fennálló 
bármely tilalmat vagy korlátozást.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online közvetítő szolgáltatók évente 
létrehozzák és a nyilvánosság számára 
könnyen hozzáférhető módon 
rendelkezésre bocsátják a belső 
panaszkezelési rendszerük működésére és 
hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást.

Az online közvetítő szolgáltatók könnyen 
hozzáférhető leírást biztosítanak azokról a 
főbb problématípusokról, amelyekkel a 
vállalkozások az online közvetítő 
szolgáltatás használata során 
szembesülhetnek.

Or. en
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a tájékoztatás tartalmazza az összes 
benyújtott panasz számát, a panaszok 
tárgyát, a panaszkezeléshez szükséges 
időtartamot és a panaszok eldöntése során 
hozott döntést.

Ez a tájékoztatás tartalmazza az összes 
benyújtott panasz számát, a panaszok főbb 
típusait és a panaszkezeléshez szükséges 
átlagos időtartamot.

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online közvetítő szolgáltatók szerződési 
feltételeikben feltüntetnek egy vagy több 
olyan közvetítőt, akit bíróságon kívüli úton 
be kívánnak vonni az üzleti felhasználóval 
való megállapodásra irányuló törekvésbe
olyan viták során, amely az érintett online 
közvetítő szolgáltatás nyújtása tekintetében 
merül fel a szolgáltató és az üzleti 
felhasználó között, ideértve azokat a 
panaszokat is, amelyeket nem sikerült 
kezelni a 9. cikkben szereplő belső 
panaszkezelési rendszer eszközeivel.

Az online közvetítő szolgáltatóknak 
törekedniük kell arra, hogy szerződési 
feltételeikben feltüntessenek egy vagy 
több olyan közvetítőt, akit bíróságon kívüli 
úton be kívánnak vonni az üzleti 
felhasználóval való megállapodásra 
irányuló erőfeszítésekbe olyan viták során, 
amely az érintett online közvetítő 
szolgáltatás nyújtása tekintetében merül fel 
a szolgáltató és az üzleti felhasználó 
között, ideértve azokat a panaszokat is, 
amelyeket nem sikerült kezelni a 9. 
cikkben szereplő belső panaszkezelési 
rendszer eszközeivel.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés



PA\1163863HU.docx 23/27 PE628.386v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az online közvetítő szolgáltatók
jóhiszeműen vesznek részt az (1) 
bekezdéssel összhangban megjelölt 
bármely közvetítő megállapodásra irányuló 
közvetítésében azzal a céllal, hogy 
megállapodjanak a vita rendezéséről.

(3) A közvetítésben érintett felek
jóhiszeműen vesznek részt az (1) 
bekezdéssel összhangban megjelölt 
bármely közvetítő megállapodásra irányuló 
erőfeszítéseiben azzal a céllal, hogy a 
közvetítés megkezdését követő legfeljebb 
25 napon belül megállapodjanak a vita 
rendezéséről, kivéve, ha e határidő 
betartása a vitás ügy összetettségéből 
adódóan észszerűtlen mértékű terhet 
jelentene. Ebben az esetben a 
megállapodásra nyitva álló idő legfeljebb 
90 nap.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az online közvetítő szolgáltatók az 
egyedi ügyek teljes közvetítési költségének 
észszerű hányadát viselik. Az említett 
teljes költség észszerű hányadát a közvetítő 
javaslata alapján úgy kell megállapítani, 
hogy figyelembe kell venni a szóban forgó 
ügy valamennyi lényeges elemét, 
különösen a vitában részt vevő felek 
érveinek viszonylagos megalapozottságát, 
a felek magatartását, valamint a felek 
egymáshoz viszonyított méretét és 
pénzügyi erejét. Az online közvetítő 
szolgáltatóknak azonban minden esetben 
viselni kell a teljes költség legalább felét.

(4) Az online közvetítő szolgáltatók és 
az üzleti felhasználók az egyedi ügyek 
teljes közvetítési költségének észszerű 
hányadát viselik. Az említett teljes költség 
észszerű hányadát a közvetítő javaslata 
alapján úgy kell megállapítani, hogy 
figyelembe kell venni a szóban forgó ügy 
valamennyi lényeges elemét, különösen a 
vitában részt vevő felek érveinek 
viszonylagos megalapozottságát, a felek 
magatartását, valamint a felek egymáshoz 
viszonyított méretét és pénzügyi erejét. 
Amennyiben a közvetítő azt állapítja meg, 
hogy az üzleti felhasználó rosszhiszeműen 
jár el vagy vissza próbál élni a közvetítési 
folyamattal, úgy határozhat, hogy az üzleti 
felhasználónak a teljes költség több mint
felét kell viselnie.

Or. en
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vitarendezésre e cikkel 
összhangban közvetítés útján tett bármely 
kísérlet nem érinti az online közvetítő 
szolgáltatók és az érintett üzleti 
felhasználók arra vonatkozó jogát, hogy a 
közvetítési folyamat alatt vagy azt 
követően bírósági eljárást indítsanak.

(5) A vitarendezésre e cikkel 
összhangban közvetítés útján tett bármely 
kísérlet nem érinti az online közvetítő 
szolgáltatók és az érintett üzleti 
felhasználók arra vonatkozó jogát, hogy a 
közvetítési folyamat alatt vagy azt 
követően bírósági eljárást indítsanak. A 
bírósági eljárás indításának nem feltétele 
a közvetítési folyamat kezdeményezése.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az online közvetítő szolgáltatók 
évente létrehozzák és a nyilvánosság 
számára könnyen hozzáférhető módon 
rendelkezésre bocsátják a 
tevékenységekkel kapcsolatos közvetítés 
működésére és hatékonyságára vonatkozó 
tájékoztatást. Ezek a jelentések 
tartalmazzák legalább a közvetítési ügyek 
teljes számára, a panaszok tárgyára, a 
panaszkezeléshez szükséges időtartamra 
és a panasszal kapcsolatban hozott 
döntésre vonatkozó információkat.

Or. en
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az üzleti felhasználók vagy 
kereskedelmiweboldal-használók jogos 
érdekeit képviselő szervezetek és 
egyesületek, valamint a tagállamokban 
létrehozott közjogi szervek jogosultak az 
Unió területén eljárást indítani a nemzeti 
bíróságok előtt az eljárásindítás helye 
szerinti tagállam jogszabályaival 
összhangban annak érdekében, hogy
megakadályozzák vagy az online közvetítő 
szolgáltatók vagy online keresőprogramok 
számára megtiltsák a rendelet 
rendelkezéseiben szereplő vonatkozó
követelményeknek való meg nem felelést.

(1) Az üzleti felhasználókat vagy 
kereskedelmiweboldal-használókat jogos 
érdekből képviselő szervezetek és 
egyesületek, valamint a tagállamokban 
létrehozott közjogi szervek jogosultak az 
Unió területén eljárást indítani a nemzeti 
bíróságok előtt az eljárásindítás helye 
szerinti tagállam jogszabályaival 
összhangban annak érdekében, hogy 
megakadályozzák vagy az online közvetítő 
szolgáltatók vagy online keresőprogramok 
szolgáltatói számára megtiltsák az e 
rendeletben a tájékoztatásra, a 
megkülönböztetésmentességre és az 
adatokhoz való hozzáférésre vonatkozóan 
meghatározott követelményeknek való 
meg nem felelést.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervezetek vagy egyesületek csak akkor 
rendelkeznek az (1) bekezdésben szereplő 
joggal, ha az eljárásindítás időpontjában 
megfelelnek valamennyi alábbi 
követelménynek:

A szervezetek vagy egyesületek csak akkor 
rendelkeznek az (1) bekezdésben szereplő 
joggal, ha az eljárásindítás időpontjában és 
az eljárás időtartama alatt folyamatosan 
megfelelnek valamennyi alábbi 
követelménynek:

Or. en
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok megtilthatják, hogy 
harmadik fél magánfinanszírozók a peres 
eljárás vagy a határozat révén közvetlen 
vagy közvetett pénzügyi előnyt 
szerezzenek;

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A [dátum: a hatálybalépést követő 
három év elteltével] és azt követően 
háromévente a Bizottság értékeli e 
rendeletet, és jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(1) A [dátum: a hatálybalépést követő 
két év elteltével] és azt követően kétévente
a Bizottság értékeli e rendeletet, és 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak. Adott esetben a 
Bizottság jogalkotási javaslatot nyújt be e 
rendelet módosítására, különösen a (2) 
bekezdésben meghatározott célkitűzések 
teljesülése céljából.

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet első értékelését 
különösen az 5., 6., 7. és 8. cikkben 
szereplő kötelezettségeknek való 
megfelelésre és azok onlineplatform-

(2) A felülvizsgálatnak legalább a 
következők értékelését kell tartalmaznia: 
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gazdaságra gyakorolt hatása tekintetében 
kell elvégezni, valamint azzal 
kapcsolatban, hogy a tisztességes, 
kiszámítható, fenntartható és megbízható 
online üzleti környezet belső piacon való 
biztosítása igényel-e további szabályokat, 
ideértve a végrehajtást is.

i. e rendelet hatékonysága, beleértve az 1. 
cikk (4)–(6) bekezdésében meghatározott 
küszöbértékeket; 

ii. a tisztességesség és az átláthatóság 
javítása érdekében kidolgozott 
magatartási kódexek hatékonysága; 

iii. az online keresőprogramok és azok 
üzleti felhasználói közötti kereskedelmi 
ügyletek során előforduló potenciálisan 
káros gyakorlatok hatékonyabb 
kezelésének szükségessége, különös 
tekintettel az onlineplatform-gazdasági 
megfigyelőközpont szakértői csoportjának 
felállításáról szóló C(2018)2393 bizottsági 
határozat 2. cikkének b) pontjában 
meghatározott ügyekre; 

iv. a potenciálisan káros gyakorlatok 
fogyasztókra gyakorolt lehetséges hatásai; 

v. az operációs rendszerek e rendelet 
hatálya alá vonásának szükségessége;

vi. egy, a tisztességtelen gyakorlatokat 
tartalmazó nem kimerítő jellegű lista 
meghatározásának szükségessége.
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