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HU Egyesülve a sokféleségben HU

14.1.2022 A9-0356/468

Módosítás 468
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0356/2021
Christel Schaldemose
A digitális szolgáltatások egységes piaca (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 
200/31/EK irányelv módosítása
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az online óriásplatformok lehetővé 
teszik a szolgáltatás igénybe vevői 
számára, hogy harmadik fél szolgáltatók 
ajánlórendszereit válasszák, amennyiben 
ilyenek rendelkezésre állnak. Az ilyen 
harmadik felek számára tisztességes és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
kell biztosítaniuk ugyanazokhoz az 
operációs rendszer-, hardver- vagy 
szoftverfunkciókhoz, amelyek a platform 
saját ajánlórendszereinek rendelkezésére 
állnak vagy amelyeket a platform saját 
ajánlórendszereihez használ, továbbá 
hozzáférést a teljesítmény- és részvételi 
mutatókhoz. Az online óriásplatformok 
nem használhatják fel kereskedelmi 
célokra a harmadik felektől előállított 
vagy kapott adatokat, és biztosítják, hogy 
az e tevékenységekhez kapcsolódó 
személyes adatok kezelése megfeleljen az 
(EU) 2016/679 rendeletnek, különösen a 
6. cikk (1) bekezdése a) pontjának és az 5. 
cikk (1) bekezdése c) pontjának. E 
platformok a harmadik felek 
ajánlórendszereihez való hozzáférést csak 
átmenetileg és kivételes körülmények 
között korlátozhatják, a technikai 
problémák kezeléséhez feltétlenül 
szükséges mértékben, ha azt az (EU) 
2020/0359 irányelv 18. cikke és az (EU) 
2016/679 rendelet 32. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti 
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kötelezettség indokolja. Az ilyen 
korlátozásokról 24 órán belül értesíteni 
kell az érintett harmadik feleket és a 
Testületet. A Testület kérheti az ilyen 
korlátozások megszüntetését vagy 
módosítását, ha többségi szavazással úgy 
határoz, hogy azok szükségtelenek vagy 
aránytalanok. 

Or. en

Indokolás

Az új 33a. cikkel összhangban és az IMCO INL (2020/2018(INL) határozat, (2) bek. 81. és 
VII. fejezet) alapján. Az interoperabilitásra vonatkozó követelményt különböző formában 
javasolták Margrethe Vestager, az Európai Bizottság alelnökének különleges tanácsadói, az 
egyesült királyságbeli Furman-jelentés és a digitálisreklámról szóló jelentés, valamint az 
amerikai Stigler-jelentés.  Az európai adatvédelmi biztos az online óriásplatformokra 
vonatkozó interoperabilitási követelmények bevezetésének megfontolását javasolja (az 
adatvédelmi biztos jelentése, 84–85. bek.) A hatalom néhány nagy közösségi médiaplatformra 
való koncentrálódása azt jelenti, hogy a felhasználóknak korlátozott a választási lehetőségük.
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14.1.2022 A9-0356/469

Módosítás 469
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0356/2021
Christel Schaldemose
A digitális szolgáltatások egységes piaca (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 
200/31/EK irányelv módosítása
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. cikk
Interoperabilitás

(1) Az online óriásplatformok 
szolgáltatásaik alapvető funkcióit 
interoperábilissá kell tenniük, hogy 
lehetővé váljon a platformok közötti 
információcsere harmadik felekkel. E 
célból az online óriásplatformok 
nyilvánosan dokumentálják az általuk 
rendelkezésre bocsátott valamennyi 
alkalmazásprogramozási felületet.
(2) Az online óriásplatformok csak 
ideiglenesen és kivételes körülmények 
között korlátozhatják az alapvető 
funkcióikhoz való hozzáférést, 
amennyiben azt az Unió egész területén 
magas szintű közös kiberbiztonságot 
biztosító intézkedésekről és az (EU) 
2016/1148 irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló [XX] irányelv 18. cikke, 
valamint az (EU) 2016/679 rendelet 32. 
cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti 
kötelezettség indokolja. Az ilyen 
korlátozásokról 24 órán belül értesíteni 
kell az érintett harmadik feleket és a 
Testületet. A Testület kérheti az ilyen 
korlátozások megszüntetését vagy 
módosítását, ha többségi szavazással úgy 
határoz, hogy azok szükségtelenek vagy 
aránytalanok.
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(3) Az online óriásplatform az 
interoperabilitási tevékenységek 
eredményeként keletkezett vagy harmadik 
felektől kapott adatokat kizárólag az e 
tevékenységek lehetővé tétele céljából 
használhatja fel kereskedelmi célra. Az 
említett tevékenységekkel kapcsolatos 
valamennyi személyesadat-kezelésnek 
meg kell felelnie az (EU) 2016/679 
rendeletnek, különösen annak 6. cikke (1) 
bekezdése a) pontjának és 5. cikke (1) 
bekezdése c) pontjának.
(4) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el, amelyekben 
meghatározza az (1) bekezdésben 
meghatározott kötelezettségek jellegét és 
hatályát, beleértve a nyílt szabványokat és 
protokollokat, így az 
alkalmazásprogramozási felületeket is.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/470

Módosítás 470
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0356/2021
Christel Schaldemose
A digitális szolgáltatások egységes piaca (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 
200/31/EK irányelv módosítása
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
34 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34a. cikk
A fenntartható fogyasztásra vonatkozó 

szabványok
A 34. cikkben megállapított szabályokkal 
összhangban a Bizottság támogatja és 
előmozdítja a megfelelő európai és 
nemzetközi szabványügyi testületek által 
az adatok elégséges volta tekintetében az 
1025/2012/EU rendelettel összhangban 
meghatározott önkéntes szabványok 
kidolgozását és végrehajtását, amelyek 
célja az adat- és különösen a forgalmi 
adatok előállításának csökkentése, 
beleértve az adatközpontok kapcsolódó 
villamosenergia-, víz- és 
hőfogyasztásának és erőforrásainak 
csökkentését.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/471

Módosítás 471
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0356/2021
Christel Schaldemose
A digitális szolgáltatások egységes piaca (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 
200/31/EK irányelv módosítása
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
A magatartási kódexek polgári közgyűlése
Minden egyes magatartási kódexhez 
létrehoznak egy európai polgári 
közgyűlést, amely figyelemmel kíséri a 
magatartási kódexek eredményeit, 
nyilvánosan megvitatja a legfontosabb 
kérdéseket, és közpolitikai ajánlásokat 
fogalmaz meg a Bizottság számára. Az 
európai polgári közgyűlések tagjait a 
Bizottság véletlenszerűen választja ki úgy, 
hogy a nem, az életkor, a lakóhely és a 
társadalmi osztály figyelembevételével 
széles körűen reprezentatív legyen az 
európai társadalomra nézve. A Bizottság 
iránymutatást adhat ki a polgári 
közgyűlések létrehozásának 
megkönnyítése érdekében.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/472

Módosítás 472
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0356/2021
Christel Schaldemose
A digitális szolgáltatások egységes piaca (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 
200/31/EK irányelv módosítása
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
50 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50a. cikk
Felügyeleti díj

A Bizottság éves felügyeleti díjat vet ki a 
25. cikkben meghatározott online 
óriásplatformokra. A díj nem haladhatja 
meg az e rendelet 25–33. cikkével 
összefüggő felügyeleti feladatokkal 
kapcsolatban felmerült költségeket. A 
Bizottság a 69. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyekben e cikk végrehajtása 
céljából meghatározza a 25. cikkben 
meghatározott egyes online 
óriásplatformokra vonatkozó konkrét díj 
megállapítására szolgáló számítási 
módszereket. Ez a cikk nem sérti az 
illetékes nemzeti hatóságok azon jogát, 
hogy a nemzeti joggal összhangban 
díjakat vessenek ki.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/473

Módosítás 473
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0356/2021
Christel Schaldemose
A digitális szolgáltatások egységes piaca (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 
200/31/EK irányelv módosítása
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Legkésőbb három évvel e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapja után a 
Bizottság a Testülettel folytatott 
konzultációt követően értékeli a Testület 
működését, és jelentést készít róla az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, 
valamint az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, figyelembe véve a rendelet 
alkalmazásának első éveit. A 
megállapítások alapján, illetve a Testület 
véleményének teljes körű 
figyelembevételével ezt a jelentést adott 
esetben a Testület felépítése tekintetében a 
rendelet módosítására vonatkozó javaslat 
kíséri.

(4) Legkésőbb három évvel e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapja után a 
Bizottság a Testülettel folytatott 
konzultációt követően elvégzi a 4. szakasz 
alkalmazásának értékelését, különös 
tekintettel a szabályok hatékonyabb és 
egységesebb végrehajtásának 
szükségességére a nagyon nagy online 
platformok esetében, és jelentést készít 
róla az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottságnak, figyelembe véve 
a rendelet alkalmazásának első éveit. A 
megállapítások alapján, illetve a Testület 
véleményének teljes körű 
figyelembevételével ezt a jelentést adott 
esetben a Testület felépítése és egy európai 
platformfelügyelet létrehozása 
tekintetében a rendelet módosítására 
vonatkozó javaslat kíséri. Ezt az értékelést 
kétévente meg kell ismételni.

Or. en


