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Módosítás 111
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális szolgáltatások és ezeken 
belül különösen az online platformok egyre 
fontosabb szerepet játszanak a 
gazdaságban – főként a belső piacon –, 
mivel új üzleti lehetőségeket biztosítanak 
az Unión belül, és elősegítik a határokon 
átnyúló kereskedelmet.

(1) A digitális szolgáltatások és ezeken 
belül különösen az online platformok egyre 
fontosabb szerepet játszanak a 
gazdaságban – főként a belső piacon –, 
mivel új üzleti lehetőségeket biztosítanak 
az Unión belül, és elősegítik a határokon 
átnyúló kereskedelmet. A kritikus 
infrastruktúrákhoz való hozzáférés 
biztosítása révén a digitális gazdaság 
alapvető eszközeiként szolgálnak. 
Ezenkívül fontos szerepet játszhatnak a 
média szabadságának és pluralizmusának 
védelmében, többek között a hírek 
terjesztésével és a nyilvános vita 
elősegítésével.

Or. en

Módosítás 112
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális szolgáltatások és ezeken 
belül különösen az online platformok egyre 
fontosabb szerepet játszanak a 
gazdaságban – főként a belső piacon –, 
mivel új üzleti lehetőségeket biztosítanak 
az Unión belül, és elősegítik a határokon 
átnyúló kereskedelmet.

(1) A digitális szolgáltatások és ezeken 
belül különösen az online platformok egyre 
fontosabb szerepet játszanak a 
gazdaságban – főként a belső piacon –, 
mivel új üzleti lehetőségeket biztosítanak 
az Unión belül, és elősegítik a határokon 
átnyúló kereskedelmet, ugyanakkor a 
fogyasztók számára is előnyösek, mivel 
nagyobb választékot biztosítanak a kínált 
termékek és szolgáltatások terén.
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Or. en

Módosítás 113
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alapvető platformszolgáltatások 
ugyanakkor számos olyan jellemzővel 
rendelkeznek, amelyeket az ilyen 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
kihasználhatnak. Az alapvető 
platformszolgáltatások e jellemzői közé 
tartoznak például a szélsőséges 
méretgazdaságosság, amely gyakran abból 
ered, hogy az üzleti felhasználók vagy 
végfelhasználók hozzáadása szinte zéró 
határköltséggel jár. Az alapvető 
platformszolgáltatások további jellemzői az 
igen erős hálózati hatás, a szóban forgó 
szolgáltatások többoldalúságának 
köszönhetően számos üzleti felhasználót 
lehet számos végfelhasználóval összekötni, 
az üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
egyaránt jelentős mértékben függnek a 
szolgáltatótól, a vevőfogvatartási hatás, a 
végfelhasználók általi, ugyanazon célra 
történő többkapcsolatos használat (multi-
homing) hiánya, a függőleges irányú 
integráció és az adatvezérelt előnyök. 
Mindezek a jellemzők az említett 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 
tisztességtelen magatartásával kombinálva 
olyan hatást válthatnak ki, amellyel 
jelentős mértékben aláássák az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, valamint 
befolyásolják az ilyen szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók, valamint üzleti 
felhasználóik és végfelhasználóik közötti 
kereskedelmi kapcsolat tisztességes 
jellegét, ami a gyakorlatban gyorsan és 
potenciálisan jelentős mértékben 

(2) Az alapvető platformszolgáltatások 
ugyanakkor számos olyan jellemzővel 
rendelkeznek, amelyeket az ilyen 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
kihasználhatnak. Az alapvető 
platformszolgáltatások e jellemzői közé 
tartoznak például a szélsőséges 
méretgazdaságosság, amely gyakran abból 
ered, hogy az üzleti felhasználók vagy 
végfelhasználók hozzáadása szinte zéró 
határköltséggel jár. Az alapvető 
platformszolgáltatások további jellemzői az 
igen erős hálózati hatás, a szóban forgó 
szolgáltatások többoldalúságának 
köszönhetően számos üzleti felhasználót 
lehet számos végfelhasználóval összekötni, 
az üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
egyaránt jelentős mértékben függnek a 
szolgáltatótól, a vevőfogvatartási hatás, a 
végfelhasználók általi, ugyanazon célra 
történő többkapcsolatos használat (multi-
homing) hiánya, a függőleges irányú 
integráció és az adatvezérelt előnyök. 
Mindezek a jellemzők az említett 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 
tisztességtelen magatartásával kombinálva 
olyan hatást válthatnak ki, amellyel 
jelentős mértékben aláássák az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, valamint 
befolyásolják az ilyen szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók, valamint üzleti 
felhasználóik és végfelhasználóik közötti 
kereskedelmi kapcsolat tisztességes 
jellegét, ami a gyakorlatban gyorsan és 
potenciálisan jelentős mértékben 
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csökkentheti az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók választási lehetőségeit, és 
ezért az ilyen szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatókat úgynevezett kapuőri 
pozícióba sorolja.

csökkentheti az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók választási lehetőségeit, 
gyengítve a fogyasztóvédelmi normákat, és 
ezért az ilyen szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatókat úgynevezett kapuőri 
pozícióba sorolja. A végfelhasználókat 
hasonlóképpen érintik a kapuőrök 
tisztességtelen gyakorlatai, és az ő 
érdekeiket is figyelembe kell venni az e 
rendelet értelmében előírt kötelezettségek 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 114
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A felhasználó és a szolgáltató 
között egyértelmű és átlátható 
információcserének kell megvalósulnia, 
hogy a közvetlenül megadott, a harmadik 
félnek továbbított vagy a reklámcélokra és 
személyre szabott ajánlatok 
kidolgozásához használt adatokat a 
felhasználó, a szolgáltató erre szakosodott 
részlegei, valamint adott esetben valamely 
tagállami vagy európai szintű hatóság 
hatékonyan ellenőrizhesse, 
megvizsgálhassa és szűrhesse.

Or. ro

Módosítás 115
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3) Korlátozott számú nagy alapvető 
platformszolgáltató jelentős gazdasági 
erőre tett szert. Jellemző képességük, hogy 
szolgáltatásaikon keresztül sok üzleti 
felhasználót tudnak összekapcsolni sok 
végfelhasználóval, ami viszont lehetővé 
teszi számukra, hogy az előnyeiket – mint 
például a nagy mennyiségű adatokhoz való 
hozzáférés – az egyik tevékenységi 
területükről új tevékenységekre is átvigyék. 
E szolgáltatók közül néhány a digitális 
gazdaságban teljes platform-ökoszisztémák 
felett gyakorol irányítást, és strukturális 
szempontból rendkívül nehezen tudnak 
velük versenyre kelni vagy piacukat 
megtámadni új piaci szereplők, 
bármennyire innovatívak és hatékonyak 
legyenek is. A megtámadhatóság 
különösen korlátozott a belépés vagy 
kilépés útjában álló igen jelentős akadályok 
miatt, a magas beruházási költségeket – 
amelyeket kilépés esetén nem vagy csak 
nehezen lehet visszanyerni –, valamint a 
digitális gazdaság néhány kulcsfontosságú 
inputjának, például az adatoknak a hiányát 
(vagy az azokhoz való korlátozott 
hozzáférést) is beleértve. Ennek 
eredményeképpen nő annak a 
valószínűsége, hogy a mögöttes piacok 
nem működnek jól – vagy hogy hamarosan 
elkezdenek nem jól működni.

(3) Korlátozott számú nagy alapvető 
platformszolgáltató jelentős gazdasági 
erőre tett szert. Jellemző képességük, hogy 
szolgáltatásaikon keresztül sok üzleti 
felhasználót tudnak összekapcsolni sok 
végfelhasználóval, ami viszont lehetővé 
teszi számukra, hogy az előnyeiket – mint 
például a nagy mennyiségű adatokhoz való 
hozzáférés – az egyik tevékenységi 
területükről új tevékenységekre is átvigyék. 
E szolgáltatók közül néhány a digitális 
gazdaságban teljes platform-ökoszisztémák 
felett gyakorol irányítást, és strukturális 
szempontból rendkívül nehezen tudnak 
velük versenyre kelni vagy piacukat 
megtámadni új piaci szereplők, 
bármennyire innovatívak és hatékonyak 
legyenek is. A megtámadhatóság 
különösen korlátozott a belépés vagy 
kilépés útjában álló igen jelentős akadályok 
miatt, a magas beruházási költségeket – 
amelyeket kilépés esetén nem vagy csak 
nehezen lehet visszanyerni –, valamint a 
digitális gazdaság néhány kulcsfontosságú 
inputjának, például az adatoknak a hiányát 
(vagy az azokhoz való korlátozott 
hozzáférést) is beleértve. Ennek 
eredményeképpen nő annak a 
valószínűsége, hogy a mögöttes piacok 
nem működnek jól – vagy hogy hamarosan 
elkezdenek nem jól működni. Emellett a 
digitális platformok indokolatlan 
előnyöket élveznek olyan konstrukciók 
formájában is, amelyek a nyereségadók 
megfizetésének és a platform-
munkavállaló foglalkoztatási feltételeinek 
kijátszására irányulnak, ami tovább 
torzítja a versenyt.

Or. en

Módosítás 116
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az egyenlő bánásmód európai 
szintű fenntartása és az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében a 
kapuőrök számára közös ellenőrzési, 
nyomonkövetési és felügyeleti előírásokat 
kell megállapítani. 

Or. ro

Módosítás 117
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A platformok által gyűjtött, majd 
anonimizált és védett adatok egyedi, 
átlátható szabályokkal összhangban 
továbbíthatók az illetékes hatóságoknak és 
kutatóintézeteknek, amelyek ezeket az 
információkat kizárólag közszolgálati 
célokra használják fel az Európai Unió 
Alapjogi Chartája, valamint az 
adatvédelemre és a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra vonatkozó 
rendelkezések által megszabott kereteken 
belül.

Or. ro

Módosítás 118
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kapuőrök e jellemzőinek 
kombinációja valószínűsíthetően számos 
esetben a tárgyalási pozíció terén súlyos 

(4) A kapuőrök e jellemzőinek 
kombinációja valószínűsíthetően számos 
esetben a tárgyalási pozíció terén súlyos 
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egyensúlyhiányt, következésképpen pedig 
a kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások üzleti felhasználói 
és végfelhasználói számára tisztességtelen 
gyakorlatokat és feltételeket eredményez, 
aminek az ár, a minőség, a választék és az 
innováció látja kárát.

egyensúlyhiányt, következésképpen pedig 
a kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások üzleti felhasználói 
és végfelhasználói számára tisztességtelen 
gyakorlatokat és feltételeket eredményez, 
aminek az ár, a minőség, az adatvédelmi és 
adatbiztonsági standardok, a választék és 
az innováció látja kárát.

Or. en

Módosítás 119
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kapuőrök jelentős hatást 
gyakorolnak a belső piacra, az Unióban 
mindenhol és egyéb piacokon is nagy 
számú üzleti felhasználó számára 
biztosítanak kaput a végfelhasználók 
eléréséhez. A belső piacon a tisztességtelen 
gyakorlatok káros hatása és különösen az 
alapvető platformszolgáltatások piacán 
mutatkozó elégtelen megtámadhatóság, 
beleértve annak hátrányos társadalmi és 
gazdasági vonatkozásait, intézkedésre 
késztette a nemzeti jogalkotókat és ágazati 
szabályozókat. Számos nemzeti szintű 
szabályozási megoldást fogadtak már el, 
vagy tettek rá javaslatot, hogy kezelni 
tudják a tisztességtelen gyakorlatokat és a 
digitális szolgáltatások terén mutatkozó 
megtámadhatóságot, legalábbis néhány 
digitális szolgáltatás tekintetében. Emiatt 
felmerül az eltérő szabályozási 
megoldások, következésképpen pedig a 
belső piac széttagoltságának kockázata, 
ami fokozza az eltérő nemzeti szabályozási 
követelményekből fakadó, megnövekedett 
költségek kockázatát.

(6) A kapuőrök jelentős hatást 
gyakorolnak a belső piacra, az Unióban 
mindenhol és egyéb piacokon is nagy 
számú üzleti felhasználó számára 
biztosítanak kaput a végfelhasználók 
eléréséhez. A belső piacon a tisztességtelen 
gyakorlatok káros hatása és különösen az 
alapvető platformszolgáltatások piacán 
mutatkozó elégtelen megtámadhatóság, 
beleértve annak hátrányos társadalmi és 
gazdasági vonatkozásait, intézkedésre 
késztette a nemzeti jogalkotókat és ágazati 
szabályozókat. Számos nemzeti szintű 
szabályozási megoldást fogadtak már el, 
vagy tettek rá javaslatot, hogy kezelni 
tudják a tisztességtelen gyakorlatokat és a 
digitális szolgáltatások terén mutatkozó 
megtámadhatóságot, legalábbis néhány 
digitális szolgáltatás tekintetében. Emiatt 
eltérő szabályozási megoldások alakulnak 
ki, következésképpen pedig széttagolódik a 
belső piac, ami fokozza az eltérő nemzeti 
szabályozási követelményekből fakadó, 
megnövekedett költségek kockázatát.

Or. en
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Módosítás 120
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezért a kapuőrök által nyújtott 
alapvető platformszolgáltatások üzleti 
felhasználói és végfelhasználói számára 
Unió-szerte megfelelő szabályozási 
garanciákat kell biztosítani a kapuőrök 
tisztességtelen magatartásával szemben, 
egyrészt az Unión belüli, határokon 
átnyúló üzleti tevékenység megkönnyítése 
érdekében, így törekedve a belső piac 
megfelelőbb működésére, másrészt az e 
rendelet által szabályozott egyes 
területeken meglévő vagy valószínűleg 
bekövetkező széttagoltság problémájának 
megoldására. Továbbá míg a kapuőrök 
jellemzően globális vagy legalábbis 
összeurópai üzleti modelleket és 
algoritmus-struktúrákat alkalmaznak, a 
különböző tagállamokban eltérő üzleti 
feltételeket és gyakorlatokat vezethetnek 
be – és néhány esetben már be is vezettek –
, ami eltéréseket eredményez a 
versenyfeltételek terén a kapuőrök által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
felhasználói számára, ennek pedig a belső 
piaci integráció látja kárát.

(7) Ezért e rendelet célja, hogy 
hozzájáruljon a belső piac megfelelő 
működéséhez azáltal, hogy növeli a 
fogyasztóvédelem szintjét, és olyan 
szabályokat állapít meg, amelyek 
biztosítják a megtámadhatóságot és a 
méltányosságot általában a digitális 
szektorban, és különösen a kapuőrök által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
üzleti felhasználói és végfelhasználói 
számára. A kapuőrök által nyújtott 
alapvető platformszolgáltatások üzleti 
felhasználói és végfelhasználói számára 
Unió-szerte megfelelő szabályozási 
garanciákat kell biztosítani a kapuőrök 
tisztességtelen magatartásával szemben, 
egyrészt az Unión belüli, határokon 
átnyúló üzleti tevékenység megkönnyítése 
érdekében, így törekedve a belső piac 
megfelelőbb működésére, másrészt az e 
rendelet által szabályozott egyes 
területeken meglévő vagy valószínűleg 
bekövetkező széttagoltság problémájának 
megoldására. Továbbá míg a kapuőrök 
jellemzően globális vagy legalábbis 
összeurópai üzleti modelleket és 
algoritmus-struktúrákat alkalmaznak, a 
különböző tagállamokban eltérő üzleti 
feltételeket és gyakorlatokat vezethetnek 
be – és néhány esetben már be is vezettek –
, ami eltéréseket eredményez a 
versenyfeltételek terén a kapuőrök által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
felhasználói számára, ennek pedig a belső 
piaci integráció látja kárát.

Or. en
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Módosítás 121
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezért a kapuőrök által nyújtott 
alapvető platformszolgáltatások üzleti 
felhasználói és végfelhasználói számára 
Unió-szerte megfelelő szabályozási 
garanciákat kell biztosítani a kapuőrök 
tisztességtelen magatartásával szemben, 
egyrészt az Unión belüli, határokon 
átnyúló üzleti tevékenység megkönnyítése 
érdekében, így törekedve a belső piac 
megfelelőbb működésére, másrészt az e 
rendelet által szabályozott egyes 
területeken meglévő vagy valószínűleg 
bekövetkező széttagoltság problémájának 
megoldására. Továbbá míg a kapuőrök 
jellemzően globális vagy legalábbis 
összeurópai üzleti modelleket és 
algoritmus-struktúrákat alkalmaznak, a 
különböző tagállamokban eltérő üzleti 
feltételeket és gyakorlatokat vezethetnek 
be – és néhány esetben már be is vezettek –
, ami eltéréseket eredményez a 
versenyfeltételek terén a kapuőrök által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
felhasználói számára, ennek pedig a belső 
piaci integráció látja kárát.

(7) Ezért a kapuőrök által nyújtott 
alapvető platformszolgáltatások üzleti 
felhasználói és végfelhasználói számára 
Unió-szerte megfelelő szabályozási 
garanciákat kell biztosítani a kapuőrök 
tisztességtelen magatartásával szemben, 
egyrészt az Unión belüli, határokon 
átnyúló üzleti tevékenység megkönnyítése 
érdekében, így törekedve a belső piac 
megfelelőbb működésére, másrészt az e 
rendelet által szabályozott egyes 
területeken meglévő vagy valószínűleg 
bekövetkező széttagoltság problémájának 
megoldására, egy olyan záradék 
belefoglalásával, amely alapján a 
felhasználók jogaik sérülése esetén 
kártérítésre lesznek jogosultak. Továbbá 
míg a kapuőrök jellemzően globális vagy 
legalábbis összeurópai üzleti modelleket és 
algoritmus-struktúrákat alkalmaznak, a 
különböző tagállamokban eltérő üzleti 
feltételeket és gyakorlatokat vezethetnek 
be – és néhány esetben már be is vezettek –
, ami eltéréseket eredményez a 
versenyfeltételek terén a kapuőrök által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
felhasználói számára, ennek pedig a belső 
piaci integráció látja kárát.

Or. ro

Módosítás 122
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AM\1238608HU.docx 11/175 PE696.537v01-00

HU

(8) A különféle nemzeti jogszabályok 
közelítésével a belső piacon a 
szolgáltatások, többek között a 
kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtásának 
és igénybevételének szabadságát korlátozó 
akadályok megszűnnek. A belső piacon a 
kapuőrök jelenléte által jellemzett, 
megtámadható és méltányos digitális 
piacok biztosítása érdekében célszerű uniós 
szinten célzott harmonizált, kötelező 
szabályokat megállapítani.

(8) A különféle nemzeti jogszabályok 
közelítésével a belső piacon a 
szolgáltatások, többek között a 
kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtásának 
és igénybevételének szabadságát korlátozó 
akadályok megszűnnek. A belső piacon a 
megtámadható, fenntartható és méltányos 
digitális piacok biztosítása érdekében 
célszerű uniós szinten célzott harmonizált, 
kötelező szabályokat megállapítani.

Or. en

Módosítás 123
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A különféle nemzeti jogszabályok 
közelítésével a belső piacon a 
szolgáltatások, többek között a 
kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtásának 
és igénybevételének szabadságát korlátozó 
akadályok megszűnnek. A belső piacon a 
kapuőrök jelenléte által jellemzett, 
megtámadható és méltányos digitális 
piacok biztosítása érdekében célszerű uniós 
szinten célzott harmonizált, kötelező 
szabályokat megállapítani.

(8) A különféle nemzeti jogszabályok 
közelítésével a belső piacon a 
szolgáltatások, többek között a 
kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtásának 
és igénybevételének szabadságát korlátozó 
akadályok megszűnnek. A belső piacon a 
kapuőrök jelenléte által jellemzett, 
megtámadható és méltányos digitális 
piacok biztosítása érdekében célszerű uniós 
szinten célzott harmonizált szabályokat 
megállapítani.

Or. en

Módosítás 124
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A belső piac széttagoltságát csak (9) Jelen rendelet egyetlen eleme sem 
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akkor lehet eredményesen elkerülni, ha a 
tagállamoknak nincs módjuk arra, hogy 
olyan nemzeti szabályokat alkalmazzanak, 
amelyek a jelen rendelet hatálya alá 
tartozó vállalkozástípusokra és 
szolgáltatásokra vonatkoznak. 
Ugyanakkor mivel e rendelet célja a 
versenyjog érvényesítésének kiegészítése, 
megemlítendő, hogy ez a rendelet nem sérti 
az EUMSZ 101. és 102. cikkét, a 
vonatkozó nemzeti versenyjogi szabályokat 
és az egyoldalú magatartásra vonatkozó 
egyéb nemzeti versenyjogi szabályokat, 
amelyek a piaci pozíció és magatartás 
egyedi értékelésén alapulnak, beleértve 
annak valószínűsíthető hatásait és a tiltott 
magatartás pontos körét, és amelyek 
rendelkeznek annak lehetőségéről, hogy a 
vállalkozások hatékonysági és objektív 
indokló érvekkel igazolják a szóban forgó 
magatartást. Az utóbbi szabályok 
alkalmazása azonban nem befolyásolhatja 
a kapuőrökre e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeket, valamint azok egységes 
és hatékony alkalmazását a belső piacon.

zárja ki, hogy a tagállamok az uniós 
jognak megfelelő ugyanolyan, még 
szigorúbb kötelezettségeket írjanak elő a 
vállalkozások részére a jogos közérdekek 
érvényesítése érdekében. Ilyen jogos 
közérdek lehet többek között a 
fogyasztóvédelem, a tisztességtelen 
verseny elleni küzdelem vagy a szabadság 
és a sokszínűség védelme. Konkrétabban, 
a jelen rendeletben semmi sem zárja ki, 
hogy a tagállamok e jogos közérdekek 
érvényesítése céljából kötelezettségeket 
írjanak elő a jelen rendelet értelmében 
kapuőri státusszal rendelkező 
vállalkozások számára. Mivel e rendelet 
célja a versenyjog érvényesítésének 
kiegészítése, megemlítendő, hogy ez a 
rendelet nem sérti az EUMSZ 101. és 102. 
cikkét, a vonatkozó nemzeti versenyjogi 
szabályokat és az egyoldalú magatartásra 
vonatkozó egyéb nemzeti versenyjogi 
szabályokat, amelyek a piaci pozíció és 
magatartás egyedi értékelésén alapulnak, 
beleértve annak valószínűsíthető hatásait és 
a tiltott magatartás pontos körét, és 
amelyek rendelkeznek annak lehetőségéről, 
hogy a vállalkozások hatékonysági és 
objektív indokló érvekkel igazolják a 
szóban forgó magatartást.

Or. fr

Módosítás 125
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A belső piac széttagoltságát csak 
akkor lehet eredményesen elkerülni, ha a 
tagállamoknak nincs módjuk arra, hogy 
olyan nemzeti szabályokat alkalmazzanak, 
amelyek a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
vállalkozástípusokra és szolgáltatásokra 
vonatkoznak. Ugyanakkor mivel e rendelet 

(9) A belső piac széttagoltságát csak 
akkor lehet eredményesen elkerülni, ha a 
tagállamoknak nincs módjuk arra, hogy 
olyan nemzeti szabályokat alkalmazzanak, 
amelyek a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
vállalkozástípusokra és szolgáltatásokra 
vonatkoznak. Ugyanakkor mivel e rendelet 
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célja a versenyjog érvényesítésének 
kiegészítése, megemlítendő, hogy ez a 
rendelet nem sérti az EUMSZ 101. és 102. 
cikkét, a vonatkozó nemzeti versenyjogi 
szabályokat és az egyoldalú magatartásra 
vonatkozó egyéb nemzeti versenyjogi 
szabályokat, amelyek a piaci pozíció és 
magatartás egyedi értékelésén alapulnak, 
beleértve annak valószínűsíthető hatásait és 
a tiltott magatartás pontos körét, és 
amelyek rendelkeznek annak lehetőségéről, 
hogy a vállalkozások hatékonysági és 
objektív indokló érvekkel igazolják a 
szóban forgó magatartást. Az utóbbi 
szabályok alkalmazása azonban nem 
befolyásolhatja a kapuőrökre e rendeletben 
meghatározott kötelezettségeket, valamint 
azok egységes és hatékony alkalmazását a 
belső piacon.

célja a versenyjog érvényesítésének 
kiegészítése, megemlítendő, hogy ez a 
rendelet nem sérti az EUMSZ 101. és 102. 
cikkét, a vonatkozó nemzeti versenyjogi 
szabályokat és az egyoldalú magatartásra 
vonatkozó egyéb nemzeti versenyjogi 
szabályokat, amelyek a piaci pozíció és 
magatartás egyedi értékelésén alapulnak, 
beleértve annak valószínűsíthető hatásait és 
a tiltott magatartás pontos körét, és 
amelyek rendelkeznek annak lehetőségéről, 
hogy a vállalkozások hatékonysági és 
objektív indokló érvekkel igazolják a 
szóban forgó magatartást. Az utóbbi 
szabályok alkalmazása azonban nem 
befolyásolhatja a kapuőrökre e rendeletben 
meghatározott kötelezettségeket és 
tilalmakat, valamint azok egységes és 
hatékony alkalmazását a belső piacon.

Or. en

Módosítás 126
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A belső piac széttagoltságát csak 
akkor lehet eredményesen elkerülni, ha a 
tagállamoknak nincs módjuk arra, hogy 
olyan nemzeti szabályokat alkalmazzanak, 
amelyek a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
vállalkozástípusokra és szolgáltatásokra 
vonatkoznak. Ugyanakkor mivel e rendelet 
célja a versenyjog érvényesítésének 
kiegészítése, megemlítendő, hogy ez a 
rendelet nem sérti az EUMSZ 101. és 102. 
cikkét, a vonatkozó nemzeti versenyjogi 
szabályokat és az egyoldalú magatartásra 
vonatkozó egyéb nemzeti versenyjogi 
szabályokat, amelyek a piaci pozíció és 
magatartás egyedi értékelésén alapulnak, 
beleértve annak valószínűsíthető hatásait és 
a tiltott magatartás pontos körét, és 

(9) A belső piac széttagoltságát csak 
akkor lehet eredményesen elkerülni, ha a 
tagállamoknak nincs módjuk arra, hogy 
olyan nemzeti szabályokat alkalmazzanak, 
amelyek a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
szolgáltatástípusokra és azok 
szolgáltatóira vonatkoznak. Ugyanakkor 
mivel e rendelet célja a versenyjog 
érvényesítésének kiegészítése, 
megemlítendő, hogy ez a rendelet nem sérti 
az EUMSZ 101. és 102. cikkét, a 
vonatkozó nemzeti versenyjogi szabályokat 
és az egyoldalú magatartásra vonatkozó 
egyéb nemzeti versenyjogi szabályokat, 
amelyek a piaci pozíció és magatartás 
egyedi értékelésén alapulnak, beleértve 
annak valószínűsíthető hatásait és a tiltott 
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amelyek rendelkeznek annak lehetőségéről, 
hogy a vállalkozások hatékonysági és 
objektív indokló érvekkel igazolják a 
szóban forgó magatartást. Az utóbbi 
szabályok alkalmazása azonban nem 
befolyásolhatja a kapuőrökre e rendeletben 
meghatározott kötelezettségeket, valamint 
azok egységes és hatékony alkalmazását a 
belső piacon.

magatartás pontos körét, és amelyek 
rendelkeznek annak lehetőségéről, hogy a 
vállalkozások hatékonysági és objektív 
indokló érvekkel igazolják a szóban forgó 
magatartást. Az utóbbi szabályok 
alkalmazása azonban nem befolyásolhatja 
a kapuőrökre e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeket, valamint azok egységes 
és hatékony alkalmazását a belső piacon.

Or. en

Módosítás 127
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A belső piac széttagoltságát csak 
akkor lehet eredményesen elkerülni, ha a 
tagállamoknak nincs módjuk arra, hogy 
olyan nemzeti szabályokat alkalmazzanak, 
amelyek a jelen rendelet hatálya alá 
tartozó vállalkozástípusokra és 
szolgáltatásokra vonatkoznak. 
Ugyanakkor mivel e rendelet célja a 
versenyjog érvényesítésének kiegészítése, 
megemlítendő, hogy ez a rendelet nem sérti 
az EUMSZ 101. és 102. cikkét, a 
vonatkozó nemzeti versenyjogi szabályokat 
és az egyoldalú magatartásra vonatkozó 
egyéb nemzeti versenyjogi szabályokat, 
amelyek a piaci pozíció és magatartás 
egyedi értékelésén alapulnak, beleértve 
annak valószínűsíthető hatásait és a tiltott 
magatartás pontos körét, és amelyek 
rendelkeznek annak lehetőségéről, hogy a 
vállalkozások hatékonysági és objektív 
indokló érvekkel igazolják a szóban forgó 
magatartást. Az utóbbi szabályok 
alkalmazása azonban nem befolyásolhatja 
a kapuőrökre e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeket, valamint azok egységes 
és hatékony alkalmazását a belső piacon.

(9) A belső piac széttagoltságát csak 
akkor lehet eredményesen elkerülni, ha a 
tagállamoknak nincs módjuk arra, hogy 
olyan nemzeti szabályokat alkalmazzanak, 
amelyek a jelen rendelet alkalmazási 
körébe tartoznak. Ugyanakkor mivel e 
rendelet célja a versenyjog 
érvényesítésének kiegészítése, 
megemlítendő, hogy ez a rendelet nem sérti 
az EUMSZ 101. és 102. cikkét, a 
vonatkozó nemzeti versenyjogi szabályokat 
és az egyoldalú magatartásra vonatkozó 
egyéb nemzeti versenyjogi szabályokat 
kizárólag nemzeti összefüggésben, 
amelyek a piaci pozíció és magatartás 
egyedi értékelésén alapulnak, beleértve 
annak valószínűsíthető hatásait és a tiltott 
magatartás pontos körét, és amelyek 
rendelkeznek annak lehetőségéről, hogy a 
vállalkozások hatékonysági és objektív 
indokló érvekkel igazolják a szóban forgó 
magatartást. Az utóbbi szabályok 
alkalmazása azonban nem befolyásolhatja 
a kapuőrökre e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeket, valamint azok egységes 
és hatékony alkalmazását a belső piacon.
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Or. en

Módosítás 128
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az EUMSZ 101. és 102. cikke, 
valamint a versenyellenes, többoldalú és 
egyoldalú magatartásra, továbbá az 
összefonódás-ellenőrzésre vonatkozó 
nemzeti versenyjogi szabályok célja a 
torzulásoktól mentes verseny védelme a 
piacon. E rendelet célja kiegészíti a 
versenyjogi szempontból meghatározott, 
bármely adott piacon a torzulásoktól 
mentes verseny védelmének célját, de eltér 
attól, mivel azt kívánja biztosítani, hogy 
azok a piacok, amelyeken a kapuőrök jelen 
vannak, megtámadható és méltányos 
piacok legyenek és maradjanak, 
függetlenül a tényleges, valószínű vagy 
vélelmezett hatásoktól, amelyeket egy 
adott, a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
kapuőr magatartása egy adott piacra 
gyakorolhat. E rendelet célja tehát az 
említett szabályoktól eltérő jogi érdek 
védelme, és nem sértheti e szabályok 
alkalmazását.

(10) Az EUMSZ 101. és 102. cikke, 
valamint a versenyellenes, többoldalú és 
egyoldalú magatartásra, továbbá az 
összefonódás-ellenőrzésre vonatkozó 
nemzeti versenyjogi szabályok célja a 
torzulásoktól mentes verseny védelme a 
piacon. E rendelet célja kiegészíti a 
versenyjogi szempontból meghatározott, 
bármely adott piacon a torzulásoktól 
mentes verseny védelmének célját, de eltér 
attól, mivel azt kívánja biztosítani, hogy 
azok a piacok, amelyeken a kapuőrök jelen 
vannak, megtámadható és méltányos 
piacok legyenek és maradjanak, valamint 
védeni kívánja az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók vonatkozó jogait, 
függetlenül a tényleges, valószínű vagy 
vélelmezett hatásoktól, amelyeket egy 
adott, a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
kapuőr magatartása egy adott piacra 
gyakorolhat. E rendelet célja tehát az 
említett szabályoktól eltérő jogi érdek 
védelme, és nem sértheti e szabályok 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 129
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az EUMSZ 101. és 102. cikke, 
valamint a versenyellenes, többoldalú és 
egyoldalú magatartásra, továbbá az 
összefonódás-ellenőrzésre vonatkozó 
nemzeti versenyjogi szabályok célja a 
torzulásoktól mentes verseny védelme a 
piacon. E rendelet célja kiegészíti a 
versenyjogi szempontból meghatározott, 
bármely adott piacon a torzulásoktól 
mentes verseny védelmének célját, de eltér 
attól, mivel azt kívánja biztosítani, hogy 
azok a piacok, amelyeken a kapuőrök jelen 
vannak, megtámadható és méltányos 
piacok legyenek és maradjanak, 
függetlenül a tényleges, valószínű vagy 
vélelmezett hatásoktól, amelyeket egy 
adott, a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
kapuőr magatartása egy adott piacra 
gyakorolhat. E rendelet célja tehát az 
említett szabályoktól eltérő jogi érdek 
védelme, és nem sértheti e szabályok 
alkalmazását.

(10) Az EUMSZ 101. és 102. cikke, 
valamint a versenyellenes, többoldalú és 
egyoldalú magatartásra, továbbá az 
összefonódás-ellenőrzésre vonatkozó 
nemzeti versenyjogi szabályok célja a 
torzulásoktól mentes verseny védelme a 
piacon. E rendelet célja kiegészíti a 
versenyjogi szempontból meghatározott, 
bármely adott piacon a torzulásoktól 
mentes verseny védelmének célját, de eltér 
attól, mivel azt kívánja biztosítani, hogy 
azok a piacok, amelyeken a kapuőrök jelen 
vannak, megtámadható és méltányos 
piacok legyenek és maradjanak, 
függetlenül a tényleges, valószínű vagy 
vélelmezett hatásoktól, amelyeket egy 
adott, a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
kapuőr magatartása egy adott piacra 
gyakorolhat. E rendelet célja tehát az 
említett szabályoktól eltérő jogi érdek 
védelme és alkalmazásuk kiegészítése.

Or. en

Módosítás 130
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A platformok által gyűjtött, majd 
anonimizált és védett adatok egyedi, 
átlátható szabályokkal összhangban 
továbbíthatók az illetékes hatóságoknak és 
kutatóintézeteknek, amelyek ezeket az 
információkat kizárólag közszolgálati 
célokra használják fel az Európai Unió 
Alapjogi Chartája, valamint az 
adatvédelemre és a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra vonatkozó 
rendelkezések által megszabott kereteken 
belül.



AM\1238608HU.docx 17/175 PE696.537v01-00

HU

Or. ro

Módosítás 131
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) E rendelet továbbá – alkalmazásuk 
sérelme nélkül – kiegészíti az egyéb uniós 
jogi aktusokból eredő szabályokat, 
amelyek a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
szolgáltatások nyújtásának bizonyos 
vonatkozásait szabályozzák, különös 
tekintettel az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2019/1150 rendeletére26, az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) xx/xx 
[DSA, digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabály] rendeletére27, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletére28, az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2019/790 irányelvére29, az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/2366 irányelvére30, valamint az 
Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU 
irányelvére31, továbbá az említett uniós 
jogszabályok érvényesítésére vagy adott 
esetben végrehajtására irányuló nemzeti 
szabályokra.

(11) E rendelet továbbá – alkalmazásuk 
sérelme nélkül – kiegészíti az egyéb uniós 
jogi aktusokból eredő szabályokat, 
amelyek a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
szolgáltatások nyújtásának bizonyos 
vonatkozásait szabályozzák, különös 
tekintettel az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2019/1150 rendeletére26, az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) xx/xx 
[DSA, digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabály] rendeletére27, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletére28, a 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre28a, az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/790 irányelvére29, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 
irányelvére30, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács 2010/13/EU 
irányelvére31, továbbá az említett uniós 
jogszabályok érvényesítésére vagy adott 
esetben végrehajtására irányuló nemzeti 
szabályokra. A rendelet nem részletezi és 
nem helyettesíti az (EU) 2016/679 rendelet 
és a 2002/58/EK irányelv szerinti, az 
alapvető platformszolgáltatásokra 
vonatkozó kötelezettségeket.

_________________ _________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1150 rendelete (2019. június 20.) az 
online közvetítő szolgáltatások üzleti 
felhasználói tekintetében alkalmazandó 
tisztességes és átlátható feltételek 
előmozdításáról (HL L 186., 2019.7.11., 
57. o.). Javaslat:

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1150 rendelete (2019. június 20.) az 
online közvetítő szolgáltatások üzleti 
felhasználói tekintetében alkalmazandó 
tisztességes és átlátható feltételek 
előmozdításáról (HL L 186., 2019.7.11., 
57. o.). Javaslat:

27 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 27 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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…/... rendelete a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról és a 2000/31/EK 
irányelv módosításáról (digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály).

…/... rendelete a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról és a 2000/31/EK 
irányelv módosításáról (digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály).

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

28 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 irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).
28a Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/790 irányelve (2019. április 17.) a 
digitális egységes piacon a szerzői és 
szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK 
és a 2001/29/EK irányelv módosításáról 
(HL L 130., 2019.5.17., 92. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/790 irányelve (2019. április 17.) a 
digitális egységes piacon a szerzői és 
szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK 
és a 2001/29/EK irányelv módosításáról 
(HL L 130., 2019.5.17., 92. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/2366 irányelve (2015. november 25.) 
a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 337., 
2015.12.23., 35. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/2366 irányelve (2015. november 25.) 
a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 337., 
2015.12.23., 35. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) 
a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról (Audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL 
L 95., 2010.4.15., 1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) 
a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról (Audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL 
L 95., 2010.4.15., 1. o.).

Or. en
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Módosítás 132
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) E rendelet továbbá – alkalmazásuk 
sérelme nélkül – kiegészíti az egyéb uniós 
jogi aktusokból eredő szabályokat, 
amelyek a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
szolgáltatások nyújtásának bizonyos 
vonatkozásait szabályozzák, különös 
tekintettel az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2019/1150 rendeletére26, az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) xx/xx 
[DSA, digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabály] rendeletére27, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletére28, az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2019/790 irányelvére29, az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/2366 irányelvére30, valamint az 
Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU 
irányelvére31, továbbá az említett uniós 
jogszabályok érvényesítésére vagy adott 
esetben végrehajtására irányuló nemzeti 
szabályokra.

(11) E rendelet továbbá – alkalmazásuk 
sérelme nélkül – kiegészíti az egyéb uniós 
jogi aktusokból eredő szabályokat, 
amelyek a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
szolgáltatások nyújtásának bizonyos 
vonatkozásait szabályozzák, különös 
tekintettel az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2019/1150 rendeletére26, az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) xx/xx 
[DSA, digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabály] rendeletére27, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletére28, a 2002/58/EK irányelvre28a, 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/790 irányelvére29, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 
irányelvére30, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács 2010/13/EU 
irányelvére31, továbbá az említett uniós 
jogszabályok érvényesítésére vagy adott 
esetben végrehajtására irányuló nemzeti 
szabályokra.

_________________ _________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1150 rendelete (2019. június 20.) az 
online közvetítő szolgáltatások üzleti 
felhasználói tekintetében alkalmazandó 
tisztességes és átlátható feltételek 
előmozdításáról (HL L 186., 2019.7.11., 
57. o.). Javaslat:

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1150 rendelete (2019. június 20.) az 
online közvetítő szolgáltatások üzleti 
felhasználói tekintetében alkalmazandó 
tisztességes és átlátható feltételek 
előmozdításáról (HL L 186., 2019.7.11., 
57. o.). Javaslat:

27 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/... rendelete a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról és a 2000/31/EK 
irányelv módosításáról (digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály).

27 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/... rendelete a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról és a 2000/31/EK 
irányelv módosításáról (digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály).

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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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.).

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.).
28a Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/790 irányelve (2019. április 17.) a 
digitális egységes piacon a szerzői és 
szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK 
és a 2001/29/EK irányelv módosításáról 
(HL L 130., 2019.5.17., 92. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/790 irányelve (2019. április 17.) a 
digitális egységes piacon a szerzői és 
szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK 
és a 2001/29/EK irányelv módosításáról 
(HL L 130., 2019.5.17., 92. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/2366 irányelve (2015. november 25.) 
a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 337., 
2015.12.23., 35. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/2366 irányelve (2015. november 25.) 
a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 337., 
2015.12.23., 35. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) 
a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról (Audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL 
L 95., 2010.4.15., 1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) 
a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról (Audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL 
L 95., 2010.4.15., 1. o.).

Or. en

Módosítás 133
Victor Negrescu
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Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A digitális ágazatban a piac 
korlátozott megtámadhatósága és a 
tisztességtelen gyakorlatok sokkal 
gyakoribbak és hangsúlyosabbak egyes 
digitális szolgáltatások esetében, mint 
másoknál. Különösen jellemző ez a széles 
körben elterjedt és sokak által használt 
digitális szolgáltatások esetében, amelyek 
főként közvetlenül az üzleti felhasználók és 
a végfelhasználók között közvetítenek, és 
ahol az olyan jellemzők, mint például a 
szélsőséges méretgazdaságosság, az igen 
erős hálózati hatás, az a képesség, hogy a 
szóban forgó szolgáltatások 
többoldalúságának köszönhetően számos 
üzleti felhasználót lehet számos 
végfelhasználóval összekötni, a 
vevőfogvatartási hatások, a 
többkapcsolatos használat (multi-homing) 
hiánya és a függőleges irányú integráció a 
leghangsúlyosabbak. Gyakran e digitális 
szolgáltatásokat csak egyetlen vagy igen 
kevés nagy szolgáltató nyújtja. Ezen 
alapvető platformszolgáltatók a 
leggyakrabban kiterjedt hatást gyakorló 
kapuőrként jelennek meg az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók számára, 
így képesek arra, hogy könnyen, egyoldalú 
és az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók számára káros módon 
határozzák meg a kereskedelmi 
feltételeket. Ennek megfelelően csak 
azokra a digitális szolgáltatásokra kell 
összpontosítani, amelyeket az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók a 
legszélesebb körben használnak, és ahol a 
jelenlegi piaci feltételek alapján a 
korlátozott megtámadhatósággal és a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatokkal összefüggő aggályok a 
belső piac szempontjából nyilvánvalóbbak 
és sürgetőbbek.

(12) A digitális ágazatban a piac 
korlátozott megtámadhatósága és a 
tisztességtelen gyakorlatok sokkal 
gyakoribbak és hangsúlyosabbak egyes 
digitális szolgáltatások esetében, mint 
másoknál. Különösen jellemző ez a széles 
körben elterjedt és sokak által használt 
digitális szolgáltatások esetében, amelyek 
főként közvetlenül az üzleti felhasználók és 
a végfelhasználók között közvetítenek, és 
ahol az olyan jellemzők, mint például a 
szélsőséges méretgazdaságosság, az igen 
erős hálózati hatás, az a képesség, hogy a 
szóban forgó szolgáltatások 
többoldalúságának köszönhetően számos 
üzleti felhasználót lehet számos 
végfelhasználóval összekötni, a 
vevőfogvatartási hatások, a 
többkapcsolatos használat (multi-homing) 
hiánya és a függőleges irányú integráció a 
leghangsúlyosabbak. Gyakran e digitális 
szolgáltatásokat csak egyetlen vagy igen 
kevés nagy szolgáltató nyújtja. Ezen 
alapvető platformszolgáltatók a 
leggyakrabban kiterjedt hatást gyakorló 
kapuőrként jelennek meg az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók számára, 
így képesek arra, hogy könnyen, egyoldalú 
és az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók számára káros módon 
határozzák meg a kereskedelmi 
feltételeket, különösen a bankszektorban 
és az egészségügyi ágazatban. Ennek 
megfelelően csak azokra a digitális 
szolgáltatásokra kell összpontosítani, 
amelyeket az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók a legszélesebb körben 
használnak, és ahol a jelenlegi piaci 
feltételek alapján a korlátozott 
megtámadhatósággal és a kapuőrök által 
folytatott tisztességtelen gyakorlatokkal 
összefüggő aggályok a belső piac 
szempontjából nyilvánvalóbbak és 
sürgetőbbek.
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Or. ro

Módosítás 134
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A digitális ágazatban a piac 
korlátozott megtámadhatósága és a 
tisztességtelen gyakorlatok sokkal 
gyakoribbak és hangsúlyosabbak egyes 
digitális szolgáltatások esetében, mint 
másoknál. Különösen jellemző ez a széles 
körben elterjedt és sokak által használt 
digitális szolgáltatások esetében, amelyek 
főként közvetlenül az üzleti felhasználók és 
a végfelhasználók között közvetítenek, és 
ahol az olyan jellemzők, mint például a 
szélsőséges méretgazdaságosság, az igen 
erős hálózati hatás, az a képesség, hogy a 
szóban forgó szolgáltatások 
többoldalúságának köszönhetően számos 
üzleti felhasználót lehet számos 
végfelhasználóval összekötni, a 
vevőfogvatartási hatások, a 
többkapcsolatos használat (multi-homing) 
hiánya és a függőleges irányú integráció a 
leghangsúlyosabbak. Gyakran e digitális 
szolgáltatásokat csak egyetlen vagy igen 
kevés nagy szolgáltató nyújtja. Ezen 
alapvető platformszolgáltatók a 
leggyakrabban kiterjedt hatást gyakorló 
kapuőrként jelennek meg az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók számára, 
így képesek arra, hogy könnyen, egyoldalú 
és az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók számára káros módon 
határozzák meg a kereskedelmi 
feltételeket. Ennek megfelelően csak 
azokra a digitális szolgáltatásokra kell 
összpontosítani, amelyeket az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók a 
legszélesebb körben használnak, és ahol a 

(12) A digitális ágazatban a piac 
korlátozott megtámadhatósága és a 
tisztességtelen gyakorlatok sokkal 
gyakoribbak és hangsúlyosabbak egyes 
digitális szolgáltatások esetében, mint 
másoknál. Különösen jellemző ez a széles 
körben elterjedt és sokak által használt 
digitális szolgáltatások esetében, amelyek 
főként közvetlenül az üzleti felhasználók és 
a végfelhasználók között közvetítenek, és 
ahol az olyan jellemzők, mint például a 
szélsőséges méretgazdaságosság, az igen 
erős hálózati hatás, az a képesség, hogy a 
szóban forgó szolgáltatások 
többoldalúságának köszönhetően számos 
üzleti felhasználót lehet számos 
végfelhasználóval összekötni, a 
vevőfogvatartási hatások, a 
többkapcsolatos használat (multi-homing) 
hiánya és a függőleges irányú integráció a 
leghangsúlyosabbak. Gyakran e digitális 
szolgáltatásokat csak egyetlen vagy igen 
kevés nagy szolgáltató nyújtja. Ezen 
alapvető platformszolgáltatók a 
leggyakrabban kiterjedt hatást gyakorló 
kapuőrként jelennek meg az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók számára, 
így képesek arra, hogy könnyen, egyoldalú 
és az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók számára káros módon 
határozzák meg a kereskedelmi 
feltételeket. Ennek megfelelően 
mindazokra a digitális szolgáltatásokra 
kell összpontosítani, amelyeket az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók a 
leginkább használnak, és ahol a jelenlegi 
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jelenlegi piaci feltételek alapján a 
korlátozott megtámadhatósággal és a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatokkal összefüggő aggályok a 
belső piac szempontjából nyilvánvalóbbak 
és sürgetőbbek.

piaci feltételek alapján a korlátozott 
megtámadhatósággal és a kapuőrök által 
folytatott tisztességtelen gyakorlatokkal 
összefüggő aggályok a belső piac 
szempontjából sürgetőek.

Or. en

Módosítás 135
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Főként az online közvetítő 
szolgáltatások, online keresőprogramok, 
operációs rendszerek, online közösségi 
hálózatok, videomegosztóplatform-
szolgáltatások, számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások, 
felhőszolgáltatások és online hirdetési 
szolgáltatások mind képesek arra, hogy 
nagy számú végfelhasználót és üzleti 
felhasználót befolyásoljanak, ami a 
tisztességtelen üzleti gyakorlatok 
kockázatát hordozza magában. Ezért 
fontos, hogy e szolgáltatások szerepeljenek 
az alapvető platformszolgáltatások 
fogalommeghatározásában, és e rendelet 
hatálya alá tartozzanak. Az online 
közvetítő szolgáltatások a pénzügyi 
szolgáltatások terén is működhetnek, 
továbbá közvetíthetnek ilyen, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 
irányelvének II. mellékletében nem 
kimerítő jelleggel felsorolt 
szolgáltatásokat, vagy felhasználhatók 
ilyen szolgáltatások nyújtására32. Bizonyos 
körülmények között a végfelhasználók 
fogalmának olyan felhasználókra is ki kell 
terjednie, amelyek hagyományosan üzleti 
felhasználónak minősülnek, de egy adott 
helyzetben nem arra használják az alapvető 
platformszolgáltatásokat, hogy árukat vagy 

(13) Főként az online közvetítő 
szolgáltatások, online közösségi hálózatok, 
számfüggetlen személyközi hírközlési 
szolgáltatások, online keresőmotorok, 
operációs rendszerek, webböngészők, 
online hirdetési szolgáltatások, 
felhőszolgáltatások, mobilfizetési 
szolgáltatások, digitális 
hangasszisztensek, integrált 
hangasszisztens technológiákat alkalmazó 
platformok, videomegosztó platformok és 
online lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatások és audio 
médiaszolgáltatások mind képesek arra, 
hogy nagy számú végfelhasználót és üzleti 
felhasználót befolyásoljanak, ami a 
tisztességtelen üzleti gyakorlatok 
kockázatát hordozza magában. Ezért 
fontos, hogy e szolgáltatások szerepeljenek 
az alapvető platformszolgáltatások 
fogalommeghatározásában, és e rendelet 
hatálya alá tartozzanak. Az online 
közvetítő szolgáltatások a pénzügyi 
szolgáltatások terén is működhetnek, 
továbbá közvetíthetnek ilyen, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 
irányelvének II. mellékletében nem 
kimerítő jelleggel felsorolt 
szolgáltatásokat, vagy felhasználhatók 
ilyen szolgáltatások nyújtására32. Bizonyos 
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szolgáltatásokat kínáljanak más 
végfelhasználóknak, ilyenek például a saját 
céljaikra felhőszolgáltatást igénybe vevő 
vállalkozások.

körülmények között a végfelhasználók 
fogalmának olyan felhasználókra is ki kell 
terjednie, amelyek hagyományosan üzleti 
felhasználónak minősülnek, de egy adott 
helyzetben nem arra használják az alapvető 
platformszolgáltatásokat, hogy árukat vagy 
szolgáltatásokat kínáljanak más 
végfelhasználóknak, ilyenek például a saját 
céljaikra felhőszolgáltatást igénybe vevő 
vállalkozások.

_________________ _________________
32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) 
a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 
1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) 
a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 136
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Főként az online közvetítő 
szolgáltatások, online keresőprogramok, 
operációs rendszerek, online közösségi 
hálózatok, videomegosztóplatform-
szolgáltatások, számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások, 
felhőszolgáltatások és online hirdetési 
szolgáltatások mind képesek arra, hogy 
nagy számú végfelhasználót és üzleti 
felhasználót befolyásoljanak, ami a 
tisztességtelen üzleti gyakorlatok 
kockázatát hordozza magában. Ezért 
fontos, hogy e szolgáltatások szerepeljenek 
az alapvető platformszolgáltatások 
fogalommeghatározásában, és e rendelet 

(13) Főként az online közvetítő 
szolgáltatások, online keresőprogramok, 
operációs rendszerek, online közösségi 
hálózatok, videomegosztóplatform-
szolgáltatások, számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások, 
felhőszolgáltatások, beleértve az üzleti 
felhőszolgáltatásokat, online hirdetési 
szolgáltatások, járművekbe beágyazott 
digitális szolgáltatások, böngészők, 
hangasszisztensek, csatlakoztatott tv-k és a 
megosztásalapú gazdaság szolgáltatásai 
mind képesek arra, hogy nagy számú 
végfelhasználót és üzleti felhasználót 
befolyásoljanak, ami a tisztességtelen 
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hatálya alá tartozzanak. Az online 
közvetítő szolgáltatások a pénzügyi 
szolgáltatások terén is működhetnek, 
továbbá közvetíthetnek ilyen, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 
irányelvének II. mellékletében nem 
kimerítő jelleggel felsorolt 
szolgáltatásokat, vagy felhasználhatók 
ilyen szolgáltatások nyújtására32. Bizonyos 
körülmények között a végfelhasználók 
fogalmának olyan felhasználókra is ki kell 
terjednie, amelyek hagyományosan üzleti 
felhasználónak minősülnek, de egy adott 
helyzetben nem arra használják az alapvető 
platformszolgáltatásokat, hogy árukat vagy 
szolgáltatásokat kínáljanak más 
végfelhasználóknak, ilyenek például a saját 
céljaikra felhőszolgáltatást igénybe vevő 
vállalkozások.

üzleti gyakorlatok kockázatát hordozza 
magában. Ezért fontos, hogy e 
szolgáltatások szerepeljenek az alapvető 
platformszolgáltatások 
fogalommeghatározásában, és e rendelet 
hatálya alá tartozzanak. Az online 
közvetítő szolgáltatások a pénzügyi 
szolgáltatások terén is működhetnek, 
továbbá közvetíthetnek ilyen, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 
irányelvének II. mellékletében nem 
kimerítő jelleggel felsorolt 
szolgáltatásokat, vagy felhasználhatók 
ilyen szolgáltatások nyújtására32. Bizonyos 
körülmények között a végfelhasználók 
fogalmának olyan felhasználókra is ki kell 
terjednie, amelyek hagyományosan üzleti 
felhasználónak minősülnek, de egy adott 
helyzetben nem arra használják az alapvető 
platformszolgáltatásokat, hogy árukat vagy 
szolgáltatásokat kínáljanak más 
végfelhasználóknak, ilyenek például a saját 
céljaikra felhőszolgáltatást igénybe vevő 
vállalkozások.

_________________ _________________
32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) 
a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 
1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) 
a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 137
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Főként az online közvetítő 
szolgáltatások, online keresőprogramok, 

(13) Főként az online közvetítő 
szolgáltatások, online keresőprogramok, 



PE696.537v01-00 26/175 AM\1238608HU.docx

HU

operációs rendszerek, online közösségi 
hálózatok, videomegosztóplatform-
szolgáltatások, számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások, 
felhőszolgáltatások és online hirdetési 
szolgáltatások mind képesek arra, hogy 
nagy számú végfelhasználót és üzleti 
felhasználót befolyásoljanak, ami a 
tisztességtelen üzleti gyakorlatok 
kockázatát hordozza magában. Ezért 
fontos, hogy e szolgáltatások szerepeljenek 
az alapvető platformszolgáltatások 
fogalommeghatározásában, és e rendelet 
hatálya alá tartozzanak. Az online 
közvetítő szolgáltatások a pénzügyi 
szolgáltatások terén is működhetnek, 
továbbá közvetíthetnek ilyen, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 
irányelvének II. mellékletében nem 
kimerítő jelleggel felsorolt 
szolgáltatásokat, vagy felhasználhatók 
ilyen szolgáltatások nyújtására32. Bizonyos 
körülmények között a végfelhasználók 
fogalmának olyan felhasználókra is ki kell 
terjednie, amelyek hagyományosan üzleti 
felhasználónak minősülnek, de egy adott 
helyzetben nem arra használják az alapvető 
platformszolgáltatásokat, hogy árukat vagy 
szolgáltatásokat kínáljanak más 
végfelhasználóknak, ilyenek például a saját 
céljaikra felhőszolgáltatást igénybe vevő 
vállalkozások.

operációs rendszerek (amelyek magukban 
foglalják a hangalapú digitális 
asszisztenseket, a csatlakoztatott tv-ket és 
a járművekbe beépített infotainment 
rendszereket), online közösségi hálózatok, 
videomegosztóplatform-szolgáltatások, 
számfüggetlen személyközi hírközlési 
szolgáltatások, felhőszolgáltatások, 
webböngészők és online hirdetési 
szolgáltatások mind képesek arra, hogy 
nagy számú végfelhasználót és üzleti 
felhasználót befolyásoljanak, ami a 
tisztességtelen üzleti gyakorlatok 
kockázatát hordozza magában. Ezért 
fontos, hogy e szolgáltatások szerepeljenek 
az alapvető platformszolgáltatások 
fogalommeghatározásában, és e rendelet 
hatálya alá tartozzanak. Az online 
közvetítő szolgáltatások a pénzügyi 
szolgáltatások terén is működhetnek, 
továbbá közvetíthetnek ilyen, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 
irányelvének II. mellékletében nem 
kimerítő jelleggel felsorolt 
szolgáltatásokat, vagy felhasználhatók 
ilyen szolgáltatások nyújtására32. Bizonyos 
körülmények között a végfelhasználók 
fogalmának olyan felhasználókra is ki kell 
terjednie, amelyek hagyományosan üzleti 
felhasználónak minősülnek, de egy adott 
helyzetben nem arra használják az alapvető 
platformszolgáltatásokat, hogy árukat vagy 
szolgáltatásokat kínáljanak más 
végfelhasználóknak, ilyenek például a saját 
céljaikra felhőszolgáltatást igénybe vevő 
vállalkozások.

_________________ _________________
32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) 
a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 
1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) 
a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 
1. o.).

Or. en
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Módosítás 138
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Főként az online közvetítő 
szolgáltatások, online keresőprogramok, 
operációs rendszerek, online közösségi 
hálózatok, videomegosztóplatform-
szolgáltatások, számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások, 
felhőszolgáltatások és online hirdetési 
szolgáltatások mind képesek arra, hogy 
nagy számú végfelhasználót és üzleti 
felhasználót befolyásoljanak, ami a 
tisztességtelen üzleti gyakorlatok 
kockázatát hordozza magában. Ezért 
fontos, hogy e szolgáltatások szerepeljenek 
az alapvető platformszolgáltatások 
fogalommeghatározásában, és e rendelet 
hatálya alá tartozzanak. Az online 
közvetítő szolgáltatások a pénzügyi 
szolgáltatások terén is működhetnek, 
továbbá közvetíthetnek ilyen, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 
irányelvének II. mellékletében nem 
kimerítő jelleggel felsorolt 
szolgáltatásokat, vagy felhasználhatók 
ilyen szolgáltatások nyújtására32. Bizonyos 
körülmények között a végfelhasználók 
fogalmának olyan felhasználókra is ki kell 
terjednie, amelyek hagyományosan üzleti 
felhasználónak minősülnek, de egy adott 
helyzetben nem arra használják az alapvető 
platformszolgáltatásokat, hogy árukat vagy 
szolgáltatásokat kínáljanak más 
végfelhasználóknak, ilyenek például a saját 
céljaikra felhőszolgáltatást igénybe vevő 
vállalkozások.

(13) Főként az online közvetítő 
szolgáltatások, online keresőprogramok, 
online böngészők, operációs rendszerek, 
online közösségi hálózatok, 
videomegosztóplatform-szolgáltatások, 
streaming szolgáltatások, számfüggetlen 
személyközi hírközlési szolgáltatások, 
felhőszolgáltatások, hangvezérelt virtuális 
asszisztensek és online hirdetési 
szolgáltatások mind képesek arra, hogy 
nagy számú végfelhasználót és üzleti 
felhasználót befolyásoljanak, ami a 
tisztességtelen üzleti gyakorlatok 
kockázatát hordozza magában. Ezért 
fontos, hogy e szolgáltatások szerepeljenek 
az alapvető platformszolgáltatások 
fogalommeghatározásában, és e rendelet 
hatálya alá tartozzanak. Az online 
közvetítő szolgáltatások a pénzügyi 
szolgáltatások terén is működhetnek, 
továbbá közvetíthetnek ilyen, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 
irányelvének II. mellékletében nem 
kimerítő jelleggel felsorolt 
szolgáltatásokat, vagy felhasználhatók 
ilyen szolgáltatások nyújtására32. Bizonyos 
körülmények között a végfelhasználók 
fogalmának olyan felhasználókra is ki kell 
terjednie, amelyek hagyományosan üzleti 
felhasználónak minősülnek, de egy adott 
helyzetben nem arra használják az alapvető 
platformszolgáltatásokat, hogy árukat vagy 
szolgáltatásokat kínáljanak más 
végfelhasználóknak, ilyenek például a saját 
céljaikra felhőszolgáltatást igénybe vevő 
vállalkozások.

_________________ _________________
32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) 
a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 
1. o.).

2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) 
a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 139
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Főként az online közvetítő 
szolgáltatások, online keresőprogramok, 
operációs rendszerek, online közösségi 
hálózatok, videomegosztóplatform-
szolgáltatások, számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások, 
felhőszolgáltatások és online hirdetési 
szolgáltatások mind képesek arra, hogy 
nagy számú végfelhasználót és üzleti 
felhasználót befolyásoljanak, ami a 
tisztességtelen üzleti gyakorlatok 
kockázatát hordozza magában. Ezért 
fontos, hogy e szolgáltatások szerepeljenek 
az alapvető platformszolgáltatások 
fogalommeghatározásában, és e rendelet 
hatálya alá tartozzanak. Az online 
közvetítő szolgáltatások a pénzügyi 
szolgáltatások terén is működhetnek, 
továbbá közvetíthetnek ilyen, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 
irányelvének II. mellékletében nem 
kimerítő jelleggel felsorolt 
szolgáltatásokat, vagy felhasználhatók 
ilyen szolgáltatások nyújtására32. Bizonyos 
körülmények között a végfelhasználók 
fogalmának olyan felhasználókra is ki kell 
terjednie, amelyek hagyományosan üzleti 
felhasználónak minősülnek, de egy adott 
helyzetben nem arra használják az alapvető 

(13) Főként az online közvetítő 
szolgáltatások, online keresőprogramok, 
operációs rendszerek, online közösségi 
hálózatok, videomegosztóplatform-
szolgáltatások, számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások, 
felhőszolgáltatások, virtuális asszisztensek 
és online hirdetési szolgáltatások mind 
képesek arra, hogy nagy számú 
végfelhasználót és üzleti felhasználót 
befolyásoljanak, ami a tisztességtelen 
üzleti gyakorlatok kockázatát hordozza 
magában. Ezért fontos, hogy e 
szolgáltatások szerepeljenek az alapvető 
platformszolgáltatások 
fogalommeghatározásában, és e rendelet 
hatálya alá tartozzanak. Az online 
közvetítő szolgáltatások a pénzügyi 
szolgáltatások terén is működhetnek, 
továbbá közvetíthetnek ilyen, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 
irányelvének II. mellékletében nem 
kimerítő jelleggel felsorolt 
szolgáltatásokat, vagy felhasználhatók 
ilyen szolgáltatások nyújtására32. Bizonyos 
körülmények között a végfelhasználók 
fogalmának olyan felhasználókra is ki kell 
terjednie, amelyek hagyományosan üzleti 
felhasználónak minősülnek, de egy adott 
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platformszolgáltatásokat, hogy árukat vagy 
szolgáltatásokat kínáljanak más 
végfelhasználóknak, ilyenek például a saját 
céljaikra felhőszolgáltatást igénybe vevő 
vállalkozások.

helyzetben nem arra használják az alapvető 
platformszolgáltatásokat, hogy árukat vagy 
szolgáltatásokat kínáljanak más 
végfelhasználóknak, ilyenek például a saját 
céljaikra felhőszolgáltatást igénybe vevő 
vállalkozások.

_________________ _________________
32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) 
a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 
1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) 
a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 140
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Ha egy kapuőrnek több alapvető 
platformszolgáltatása van, mindegyikhez 
biztosítania kell a külön 
felhasználóazonosítás, például más-más 
felhasználói fiók létrehozásának a 
lehetőségét. Az üzleti felhasználók vagy a 
végfelhasználók fiókjait nem lehet 
kötelező módon megosztani és összekötni.

Or. fr

Módosítás 141
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A kapuőrök a végfelhasználóknak 
szánt egyéb kiegészítő szolgáltatásokat is 
nyújthatnak az alapszolgáltatásaik mellett 
és különbségtétel nélkül az 
átlagfelhasználó számára. Az ilyen 
kiegészítő szolgáltatások versenyre 
kelhetnek az alap platformszolgáltatások 
üzleti felhasználóival, ami jelentősen 
felboríthatja egy adott piac egyensúlyát, és 
indokolatlanul nagy hatalmat adhat a 
kapuőrnek akár a kereskedelmi 
partnereivel szemben is, például az ettől a 
kiegészítő szolgáltatástól függő eladókkal 
vagy szolgáltatókkal szemben. Ahhoz, 
hogy a kapuőrök ne élhessenek vissza a 
kiegészítő szolgáltatások profitnövelő 
hatásával, ezekre a kiegészítő 
szolgáltatásokra is ki kellene terjeszteni az 
alapvető platformszolgáltatásokra 
érvényes kötelezettségeket.

Or. fr

Módosítás 142
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tény, hogy egy digitális 
szolgáltatás széles körben elterjedt és 
általános használata, valamint az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók 
összekapcsolása szempontjából betöltött 
fontossága miatt alapvető 
platformszolgáltatásnak minősül, 
önmagában nem ad okot a 
megtámadhatósággal és a tisztességtelen 
gyakorlatokkal kapcsolatos kellően súlyos 
aggályoknak. Csak akkor merülnek fel 
ilyen aggályok, ha az alapvető 
platformszolgáltatás fontos kapuként 

(15) A tény, hogy egy digitális 
szolgáltatás széles körben elterjedt és 
általános használata, valamint az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók 
összekapcsolása szempontjából betöltött 
fontossága miatt alapvető 
platformszolgáltatásnak minősül, 
önmagában nem ad okot a 
megtámadhatósággal és a tisztességtelen 
gyakorlatokkal kapcsolatos kellően súlyos 
aggályoknak. Csak akkor merülnek fel 
ilyen aggályok, ha az alapvető 
platformszolgáltatás fontos kapuként 
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működik, és azt a belső piacra jelentős 
hatást gyakorló, állandósult és tartós 
pozícióval rendelkező szolgáltató vagy 
olyan szolgáltató üzemelteti, amely a 
közeljövőben várhatóan ilyen pozícióval 
fog rendelkezni. Ennek megfelelően a jelen 
rendeletben meghatározott harmonizált 
szabályok célirányos csomagja csak e 
három objektív kritérium alapján minősített 
vállalkozásokra vonatkozik, és e 
szabályokat csak azokra az alapvető 
platformszolgáltatásokra kell alkalmazni, 
amelyek külön-külön fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez.

működik, és azt a belső piacra jelentős 
hatást gyakorló, állandósult és tartós 
pozícióval rendelkező szolgáltató vagy 
olyan szolgáltató üzemelteti, amely a 
közeljövőben várhatóan ilyen pozícióval 
fog rendelkezni, és amelyet a 12. cikkel 
összhangban benyújtott bejelentés alapján 
piaci vizsgálatnak vagy a Bizottság által 
végzett értékelésnek kell alávetni. Ennek 
megfelelően a jelen rendeletben 
meghatározott harmonizált szabályok 
célirányos csomagja csak e három objektív 
kritérium alapján minősített 
vállalkozásokra vonatkozik, és e 
szabályokat csak azokra az alapvető 
platformszolgáltatásokra kell alkalmazni, 
amelyek külön-külön fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez.

Or. en

Módosítás 143
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tény, hogy egy digitális 
szolgáltatás széles körben elterjedt és 
általános használata, valamint az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók 
összekapcsolása szempontjából betöltött 
fontossága miatt alapvető 
platformszolgáltatásnak minősül, 
önmagában nem ad okot a 
megtámadhatósággal és a tisztességtelen 
gyakorlatokkal kapcsolatos kellően súlyos 
aggályoknak. Csak akkor merülnek fel 
ilyen aggályok, ha az alapvető 
platformszolgáltatás fontos kapuként 
működik, és azt a belső piacra jelentős 
hatást gyakorló, állandósult és tartós 
pozícióval rendelkező szolgáltató vagy 
olyan szolgáltató üzemelteti, amely a 

(15) A tény, hogy egy digitális 
szolgáltatás széles körben elterjedt és 
általános használata, valamint az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók 
összekapcsolása szempontjából betöltött 
fontossága miatt alapvető 
platformszolgáltatásnak minősül, 
önmagában nem ad okot a 
megtámadhatósággal és a tisztességtelen 
gyakorlatokkal kapcsolatos kellően súlyos 
aggályoknak. Csak akkor merülnek fel 
ilyen aggályok, ha az alapvető 
platformszolgáltatás fontos kapuként 
működik, és azt a belső piacra jelentős 
hatást gyakorló, állandósult és tartós 
pozícióval rendelkező szolgáltató vagy 
olyan szolgáltató üzemelteti, amely a 
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közeljövőben várhatóan ilyen pozícióval 
fog rendelkezni. Ennek megfelelően a jelen 
rendeletben meghatározott harmonizált 
szabályok célirányos csomagja csak e 
három objektív kritérium alapján minősített 
vállalkozásokra vonatkozik, és e 
szabályokat csak azokra az alapvető 
platformszolgáltatásokra kell alkalmazni, 
amelyek külön-külön fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára 
a végfelhasználók eléréséhez.

közeljövőben várhatóan ilyen pozícióval 
fog rendelkezni. Ennek megfelelően a jelen 
rendeletben meghatározott harmonizált 
szabályok célirányos csomagja e három 
objektív kritérium közül kettő alapján 
minősített vállalkozásokra vonatkozik.

Or. en

Módosítás 144
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tény, hogy egy digitális 
szolgáltatás széles körben elterjedt és 
általános használata, valamint az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók 
összekapcsolása szempontjából betöltött 
fontossága miatt alapvető 
platformszolgáltatásnak minősül, 
önmagában nem ad okot a 
megtámadhatósággal és a tisztességtelen 
gyakorlatokkal kapcsolatos kellően súlyos 
aggályoknak. Csak akkor merülnek fel 
ilyen aggályok, ha az alapvető 
platformszolgáltatás fontos kapuként 
működik, és azt a belső piacra jelentős 
hatást gyakorló, állandósult és tartós 
pozícióval rendelkező szolgáltató vagy 
olyan szolgáltató üzemelteti, amely a 
közeljövőben várhatóan ilyen pozícióval 
fog rendelkezni. Ennek megfelelően a jelen 
rendeletben meghatározott harmonizált 
szabályok célirányos csomagja csak e 
három objektív kritérium alapján 
minősített vállalkozásokra vonatkozik, és e 
szabályokat csak azokra az alapvető 
platformszolgáltatásokra kell alkalmazni, 

(15) A tény, hogy egy digitális 
szolgáltatás széles körben elterjedt és 
általános használata, valamint az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók 
összekapcsolása szempontjából betöltött 
fontossága miatt alapvető 
platformszolgáltatásnak minősül, 
önmagában nem ad okot a 
megtámadhatósággal és a tisztességtelen 
gyakorlatokkal kapcsolatos kellően súlyos 
aggályoknak. Csak akkor merülnek fel 
ilyen aggályok, ha az alapvető 
platformszolgáltatás fontos kapuként 
működik, és azt a belső piacra jelentős 
hatást gyakorló, állandósult és tartós 
pozícióval rendelkező szolgáltató vagy 
olyan szolgáltató üzemelteti, amely a 
közeljövőben várhatóan ilyen pozícióval 
fog rendelkezni. Ennek megfelelően a jelen 
rendeletben meghatározott harmonizált 
szabályok célirányos csomagja csak az e 
három objektív kritériumnak megfelelő 
vagy azok alapján minősített 
vállalkozásokra vonatkozik, és e 
szabályokat csak azokra az alapvető 
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amelyek külön-külön fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez.

platformszolgáltatásokra kell alkalmazni, 
amelyek külön-külön fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez.

Or. en

Módosítás 145
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tény, hogy egy digitális 
szolgáltatás széles körben elterjedt és 
általános használata, valamint az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók 
összekapcsolása szempontjából betöltött 
fontossága miatt alapvető 
platformszolgáltatásnak minősül, 
önmagában nem ad okot a 
megtámadhatósággal és a tisztességtelen 
gyakorlatokkal kapcsolatos kellően súlyos 
aggályoknak. Csak akkor merülnek fel 
ilyen aggályok, ha az alapvető 
platformszolgáltatás fontos kapuként 
működik, és azt a belső piacra jelentős 
hatást gyakorló, állandósult és tartós 
pozícióval rendelkező szolgáltató vagy 
olyan szolgáltató üzemelteti, amely a 
közeljövőben várhatóan ilyen pozícióval 
fog rendelkezni. Ennek megfelelően a jelen 
rendeletben meghatározott harmonizált 
szabályok célirányos csomagja csak e 
három objektív kritérium alapján minősített 
vállalkozásokra vonatkozik, és e 
szabályokat csak azokra az alapvető 
platformszolgáltatásokra kell alkalmazni, 
amelyek külön-külön fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez.

(15) A tény, hogy egy digitális 
szolgáltatás széles körben elterjedt és 
általános használata, valamint az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók 
összekapcsolása szempontjából betöltött 
fontossága miatt alapvető 
platformszolgáltatásnak minősül, 
önmagában nem ad okot a 
megtámadhatósággal és a tisztességtelen 
gyakorlatokkal kapcsolatos kellően súlyos 
aggályoknak. Csak akkor merülnek fel 
ilyen aggályok, ha az alapvető 
platformszolgáltatás fontos kapuként 
működik, és azt a belső piacra jelentős 
hatást gyakorló, állandósult és tartós 
pozícióval rendelkező szolgáltató vagy 
olyan szolgáltató üzemelteti, amely a 
közeljövőben várhatóan ilyen pozícióval 
fog rendelkezni. Ennek megfelelően a jelen 
rendeletben meghatározott harmonizált 
szabályok célirányos csomagja csak e 
három objektív kritérium alapján minősített 
alapvető platformszolgáltatókra 
vonatkozik, és e szabályokat csak azokra 
az alapvető platformszolgáltatásokra kell 
alkalmazni, amelyek külön-külön fontos 
kapuként szolgálnak az üzleti felhasználók 
számára a végfelhasználók eléréséhez.

Or. en
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Módosítás 146
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
e rendelet ténylegesen azokra az alapvető 
platformszolgáltatókra vonatkozzon, 
amelyeknél a legvalószínűbb, hogy 
megfelelnek ezen objektív 
követelményeknek, és amelyek esetében a 
megtámadhatóságot korlátozó 
tisztességtelen magatartás a 
legnyilvánvalóbb és a legnagyobb hatással 
bír, a Bizottságnak közvetlenül is képesnek 
kell lennie arra, hogy kapuőrnek minősítse 
azokat az alapvető platformszolgáltatókat, 
amelyek bizonyos mennyiségi 
küszöbértékeknek megfelelnek. Az ilyen 
vállalkozásoknak minden esetben gyors 
minősítési eljáráson kell átesniük, amelyet 
e rendelet hatálybalépésekor meg kell 
kezdeni.

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
e rendelet ténylegesen azokra az alapvető 
platformszolgáltatókra vonatkozzon, 
amelyeknél a legvalószínűbb, hogy 
megfelelnek ezen objektív 
követelményeknek, és amelyek esetében a 
megtámadhatóságot korlátozó 
tisztességtelen magatartás a 
legnyilvánvalóbb és a legnagyobb hatással 
bír, a Bizottságnak közvetlenül is képesnek 
kell lennie arra, hogy kapuőrnek minősítse 
azokat az alapvető platformszolgáltatókat, 
amelyek bizonyos mennyiségi 
küszöbértékeknek megfelelnek. Az ilyen 
alapvető platformszolgáltatóknak minden 
esetben gyors minősítési eljáráson kell 
átesniük, amelyet e rendelet 
hatálybalépésekor meg kell kezdeni.

Or. en

Módosítás 147
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
e rendelet ténylegesen azokra az alapvető 
platformszolgáltatókra vonatkozzon, 
amelyeknél a legvalószínűbb, hogy 
megfelelnek ezen objektív 
követelményeknek, és amelyek esetében a 
megtámadhatóságot korlátozó 
tisztességtelen magatartás a 
legnyilvánvalóbb és a legnagyobb hatással 
bír, a Bizottságnak közvetlenül is 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
e rendelet ténylegesen azokra az alapvető 
platformszolgáltatókra vonatkozzon, 
amelyeknél a legvalószínűbb, hogy 
megfelelnek ezen objektív 
követelményeknek, és amelyek esetében a 
megtámadhatóságot korlátozó 
tisztességtelen magatartás a 
legnyilvánvalóbb és a legnagyobb hatással 
bír, automatikusan kapuőrnek kell 
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képesnek kell lennie arra, hogy kapuőrnek 
minősítse azokat az alapvető 
platformszolgáltatókat, amelyek bizonyos 
mennyiségi küszöbértékeknek 
megfelelnek. Az ilyen vállalkozásoknak 
minden esetben gyors minősítési eljáráson 
kell átesniük, amelyet e rendelet 
hatálybalépésekor meg kell kezdeni.

tekinteni azokat az alapvető 
platformszolgáltatókat, amelyek bizonyos 
mennyiségi küszöbértékeknek 
megfelelnek. Mivel a mennyiségi 
küszöbértékek objektív követelmények, 
nincs szükség a Bizottság által végzett 
további minősítésre.

Or. en

Módosítás 148
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Unióban bonyolított igen 
jelentős forgalom, valamint a legalább 
három tagállamban nyújtott alapvető 
platformszolgáltatás kényszerítő jelzése 
annak, hogy az alapvető 
platformszolgáltató jelentős hatást 
gyakorol a belső piacra. Ez abban az 
esetben is igaz, ha a legalább három 
tagállamban alapvető 
platformszolgáltatást nyújtó 
szolgáltatónak igen jelentős tőkepiaci 
értéke vagy ezzel egyenértékű valós piaci 
értéke van. Ezért egy alapvető 
platformszolgáltató esetében vélelmezhető 
a belső piacra gyakorolt jelentős hatás, ha 
legalább három tagállamban nyújt 
alapvető platformszolgáltatást, és ha a 
vállalatcsoport EGT-ben elért forgalma 
megegyezik egy bizonyos magas 
küszöbértékkel vagy meghaladja azt, 
illetve ha a vállalatcsoport tőkepiaci értéke 
megegyezik egy bizonyos magas 
abszolútértékkel vagy meghaladja azt. 
Azon alapvető platformszolgáltatók 
esetében, amelyek tőzsdén nem jegyzett 
vállalkozásokhoz tartoznak, egy bizonyos 
magas abszolútértéket meghaladó 
ekvivalens valós piaci értéket kell 

(17) Az Unióban bonyolított igen 
jelentős forgalom kényszerítő jelzése 
annak, hogy az alapvető 
platformszolgáltató jelentős hatást 
gyakorol a belső piacra vagy annak egy 
jelentős ágazatára. Ezért egy alapvető 
platformszolgáltató esetében vélelmezhető 
a belső piacra vagy annak egy jelentős 
ágazatára gyakorolt jelentős hatás, ha a 
vállalatcsoport EGT-ben elért forgalma 
megegyezik egy bizonyos magas 
küszöbértékkel vagy meghaladja azt, 
illetve ha a vállalatcsoport tőkepiaci értéke 
megegyezik egy bizonyos magas 
abszolútértékkel vagy meghaladja azt. 
Azon alapvető platformszolgáltatók 
esetében, amelyek tőzsdén nem jegyzett 
vállalkozásokhoz tartoznak, egy bizonyos 
magas abszolútértéket meghaladó 
ekvivalens valós piaci értéket kell 
figyelembe venni. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskörét arra kell 
felhasználnia, hogy a nevezett érték 
kiszámításához objektív módszertant 
dolgozzon ki. Ha a vállalatcsoportnak az 
EGT-n belül magas a forgalma, továbbá az 
alapvető platformszolgáltatások Unión 
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figyelembe venni. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskörét arra kell 
felhasználnia, hogy a nevezett érték 
kiszámításához objektív módszertant 
dolgozzon ki. Ha a vállalatcsoportnak az 
EGT-n belül magas a forgalma, továbbá az 
alapvető platformszolgáltatások Unión 
belüli felhasználóira vonatkozó 
küszöbértéket is meghaladja, az a szóban 
forgó felhasználók monetizálására 
irányuló, viszonylag erős képességet jelez. 
Az uniós felhasználók számából álló 
ugyanazon küszöbértékhez viszonyított 
magas tőkepiaci érték a szóban forgó 
felhasználók közeljövőben történő 
monetizálására irányuló relatíve jelentős 
potenciált tükrözi. Ez a monetizálási 
potenciál viszont elvben az érintett 
vállalkozások kapuőri pozícióját tükrözi. 
Ezenkívül mindkét mutató a vállalkozások 
pénzügyi kapacitását tükrözi, beleértve 
azon képességüket, hogy a pénzügyi 
piacokhoz való hozzáférésüket a 
pozíciójuk megerősítésére használják. Erre 
például akkor kerülhet sor, amikor ezt a 
magas szintű hozzáférést más 
vállalkozások felvásárlására használják, 
amely képesség potenciálisan negatív 
hatással van az innovációra. A tőkepiaci 
érték az érintett szolgáltatók várható 
jövőbeli pozícióját és a belső piacra 
gyakorolt hatásukat is tükrözheti, még 
akkor is, ha jelenleg potenciálisan 
viszonylag alacsony forgalmat generálnak. 
A tőkepiaci érték olyan szint alapján 
határozható meg, amely egy megfelelő 
időszakban az Unióban tőzsdén jegyzett 
legnagyobb vállalkozások átlagos tőkepiaci 
értékét tükrözi.

belüli felhasználóira vonatkozó 
küszöbértéket is meghaladja, az a szóban 
forgó felhasználók monetizálására 
irányuló, viszonylag erős képességet jelez. 
Az uniós felhasználók számából álló 
ugyanazon küszöbértékhez viszonyított 
magas tőkepiaci érték a szóban forgó 
felhasználók közeljövőben történő 
monetizálására irányuló relatíve jelentős 
potenciált tükrözi. Ez a monetizálási 
potenciál viszont elvben az érintett 
vállalkozások kapuőri pozícióját tükrözi. 
Ezenkívül mindkét mutató a vállalkozások 
pénzügyi kapacitását tükrözi, beleértve 
azon képességüket, hogy a pénzügyi 
piacokhoz való hozzáférésüket a 
pozíciójuk megerősítésére használják. Erre 
például akkor kerülhet sor, amikor ezt a 
magas szintű hozzáférést más 
vállalkozások felvásárlására használják, 
amely képesség potenciálisan negatív 
hatással van az innovációra. A tőkepiaci 
érték az érintett szolgáltatók várható 
jövőbeli pozícióját és a belső piacra 
gyakorolt hatásukat is tükrözheti, még 
akkor is, ha jelenleg potenciálisan 
viszonylag alacsony forgalmat generálnak. 
A tőkepiaci érték olyan szint alapján 
határozható meg, amely egy megfelelő 
időszakban az Unióban tőzsdén jegyzett 
legnagyobb vállalkozások átlagos tőkepiaci 
értékét tükrözi.

Or. en

Módosítás 149
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
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17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Unióban bonyolított igen 
jelentős forgalom, valamint a legalább 
három tagállamban nyújtott alapvető 
platformszolgáltatás kényszerítő jelzése 
annak, hogy az alapvető 
platformszolgáltató jelentős hatást 
gyakorol a belső piacra. Ez abban az 
esetben is igaz, ha a legalább három 
tagállamban alapvető platformszolgáltatást 
nyújtó szolgáltatónak igen jelentős 
tőkepiaci értéke vagy ezzel egyenértékű 
valós piaci értéke van. Ezért egy alapvető 
platformszolgáltató esetében vélelmezhető 
a belső piacra gyakorolt jelentős hatás, ha 
legalább három tagállamban nyújt alapvető 
platformszolgáltatást, és ha a 
vállalatcsoport EGT-ben elért forgalma 
megegyezik egy bizonyos magas 
küszöbértékkel vagy meghaladja azt, 
illetve ha a vállalatcsoport tőkepiaci értéke 
megegyezik egy bizonyos magas 
abszolútértékkel vagy meghaladja azt. 
Azon alapvető platformszolgáltatók 
esetében, amelyek tőzsdén nem jegyzett 
vállalkozásokhoz tartoznak, egy bizonyos 
magas abszolútértéket meghaladó 
ekvivalens valós piaci értéket kell 
figyelembe venni. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskörét arra kell 
felhasználnia, hogy a nevezett érték 
kiszámításához objektív módszertant 
dolgozzon ki. Ha a vállalatcsoportnak az 
EGT-n belül magas a forgalma, továbbá az 
alapvető platformszolgáltatások Unión 
belüli felhasználóira vonatkozó 
küszöbértéket is meghaladja, az a szóban 
forgó felhasználók monetizálására 
irányuló, viszonylag erős képességet jelez. 
Az uniós felhasználók számából álló 
ugyanazon küszöbértékhez viszonyított 
magas tőkepiaci érték a szóban forgó 
felhasználók közeljövőben történő 
monetizálására irányuló relatíve jelentős 
potenciált tükrözi. Ez a monetizálási 

(17) Az Unióban bonyolított igen 
jelentős forgalom, valamint a legalább 
három tagállamban nyújtott alapvető 
platformszolgáltatás kényszerítő jelzése 
annak, hogy az alapvető 
platformszolgáltató jelentős hatást 
gyakorol a belső piacra. Ez abban az 
esetben is igaz, ha a legalább három 
tagállamban alapvető platformszolgáltatást 
nyújtó szolgáltatónak igen jelentős 
tőkepiaci értéke vagy ezzel egyenértékű 
valós piaci értéke van. Ezért egy alapvető 
platformszolgáltató esetében vélelmezhető 
a belső piacra gyakorolt jelentős hatás, ha 
legalább három tagállamban nyújt alapvető 
platformszolgáltatást, és ha a 
vállalatcsoport EGT-ben elért forgalma 
megegyezik egy bizonyos magas 
küszöbértékkel vagy meghaladja azt, 
illetve ha a vállalatcsoport tőkepiaci értéke 
megegyezik egy bizonyos magas 
abszolútértékkel vagy meghaladja azt. A 
tőzsdén nem jegyzett alapvető 
platformszolgáltatók esetében egy 
bizonyos magas abszolútértéket meghaladó 
ekvivalens valós piaci értéket kell 
figyelembe venni. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskörét arra kell 
felhasználnia, hogy a nevezett érték 
kiszámításához objektív módszertant 
dolgozzon ki. Ha a vállalatcsoportnak az 
EGT-n belül magas a forgalma, továbbá az 
alapvető platformszolgáltatások Unión 
belüli felhasználóira vonatkozó 
küszöbértéket is meghaladja, az a szóban 
forgó felhasználók monetizálására 
irányuló, viszonylag erős képességet jelez. 
Az uniós felhasználók számából álló 
ugyanazon küszöbértékhez viszonyított 
magas tőkepiaci érték a szóban forgó 
felhasználók közeljövőben történő 
monetizálására irányuló relatíve jelentős 
potenciált tükrözi. Ez a monetizálási 
potenciál viszont elvben az érintett 
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potenciál viszont elvben az érintett 
vállalkozások kapuőri pozícióját tükrözi. 
Ezenkívül mindkét mutató a vállalkozások 
pénzügyi kapacitását tükrözi, beleértve 
azon képességüket, hogy a pénzügyi 
piacokhoz való hozzáférésüket a 
pozíciójuk megerősítésére használják. Erre 
például akkor kerülhet sor, amikor ezt a 
magas szintű hozzáférést más 
vállalkozások felvásárlására használják, 
amely képesség potenciálisan negatív 
hatással van az innovációra. A tőkepiaci 
érték az érintett szolgáltatók várható 
jövőbeli pozícióját és a belső piacra 
gyakorolt hatásukat is tükrözheti, még 
akkor is, ha jelenleg potenciálisan 
viszonylag alacsony forgalmat generálnak. 
A tőkepiaci érték olyan szint alapján 
határozható meg, amely egy megfelelő 
időszakban az Unióban tőzsdén jegyzett 
legnagyobb vállalkozások átlagos tőkepiaci 
értékét tükrözi.

vállalkozások kapuőri pozícióját tükrözi. 
Ezenkívül mindkét mutató a vállalkozások 
pénzügyi kapacitását tükrözi, beleértve 
azon képességüket, hogy a pénzügyi 
piacokhoz való hozzáférésüket a 
pozíciójuk megerősítésére használják. Erre 
például akkor kerülhet sor, amikor ezt a 
magas szintű hozzáférést más alapvető 
platformszolgáltatók felvásárlására 
használják, amely képesség potenciálisan 
negatív hatással van az innovációra. A 
tőkepiaci érték az érintett szolgáltatók 
várható jövőbeli pozícióját és a belső 
piacra gyakorolt hatásukat is tükrözheti, 
még akkor is, ha jelenleg potenciálisan 
viszonylag alacsony forgalmat generálnak. 
A tőkepiaci érték olyan szint alapján 
határozható meg, amely egy megfelelő 
időszakban az Unióban tőzsdén jegyzett 
legnagyobb alapvető platformszolgáltatók 
átlagos tőkepiaci értékét tükrözi.

Or. en

Módosítás 150
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Unióban bonyolított igen 
jelentős forgalom, valamint a legalább 
három tagállamban nyújtott alapvető 
platformszolgáltatás kényszerítő jelzése 
annak, hogy az alapvető 
platformszolgáltató jelentős hatást 
gyakorol a belső piacra. Ez abban az 
esetben is igaz, ha a legalább három 
tagállamban alapvető platformszolgáltatást 
nyújtó szolgáltatónak igen jelentős 
tőkepiaci értéke vagy ezzel egyenértékű 
valós piaci értéke van. Ezért egy alapvető 
platformszolgáltató esetében vélelmezhető 
a belső piacra gyakorolt jelentős hatás, ha 

(17) Az Unióban bonyolított igen 
jelentős forgalom, valamint a legalább egy 
tagállamban nyújtott alapvető 
platformszolgáltatás kényszerítő jelzése 
annak, hogy az alapvető 
platformszolgáltató jelentős hatást 
gyakorol a belső piacra. Ez abban az 
esetben is igaz, ha a legalább egy 
tagállamban alapvető platformszolgáltatást 
nyújtó szolgáltatónak igen jelentős 
tőkepiaci értéke vagy ezzel egyenértékű 
valós piaci értéke van. Ezért egy alapvető 
platformszolgáltató esetében a belső piacra 
gyakorolt jelentős hatásnak tekintendő, ha 
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legalább három tagállamban nyújt alapvető 
platformszolgáltatást, és ha a 
vállalatcsoport EGT-ben elért forgalma 
megegyezik egy bizonyos magas 
küszöbértékkel vagy meghaladja azt, 
illetve ha a vállalatcsoport tőkepiaci értéke 
megegyezik egy bizonyos magas 
abszolútértékkel vagy meghaladja azt. 
Azon alapvető platformszolgáltatók 
esetében, amelyek tőzsdén nem jegyzett 
vállalkozásokhoz tartoznak, egy bizonyos 
magas abszolútértéket meghaladó 
ekvivalens valós piaci értéket kell 
figyelembe venni. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskörét arra kell 
felhasználnia, hogy a nevezett érték 
kiszámításához objektív módszertant 
dolgozzon ki. Ha a vállalatcsoportnak az 
EGT-n belül magas a forgalma, továbbá az 
alapvető platformszolgáltatások Unión 
belüli felhasználóira vonatkozó 
küszöbértéket is meghaladja, az a szóban 
forgó felhasználók monetizálására 
irányuló, viszonylag erős képességet jelez. 
Az uniós felhasználók számából álló 
ugyanazon küszöbértékhez viszonyított 
magas tőkepiaci érték a szóban forgó 
felhasználók közeljövőben történő 
monetizálására irányuló relatíve jelentős 
potenciált tükrözi. Ez a monetizálási 
potenciál viszont elvben az érintett 
vállalkozások kapuőri pozícióját tükrözi. 
Ezenkívül mindkét mutató a vállalkozások 
pénzügyi kapacitását tükrözi, beleértve 
azon képességüket, hogy a pénzügyi 
piacokhoz való hozzáférésüket a 
pozíciójuk megerősítésére használják. Erre 
például akkor kerülhet sor, amikor ezt a 
magas szintű hozzáférést más 
vállalkozások felvásárlására használják, 
amely képesség potenciálisan negatív 
hatással van az innovációra. A tőkepiaci 
érték az érintett szolgáltatók várható 
jövőbeli pozícióját és a belső piacra 
gyakorolt hatásukat is tükrözheti, még 
akkor is, ha jelenleg potenciálisan 
viszonylag alacsony forgalmat generálnak. 
A tőkepiaci érték olyan szint alapján 

legalább egy tagállamban nyújt alapvető 
platformszolgáltatást, és ha a 
vállalatcsoport EGT-ben elért forgalma 
megegyezik egy bizonyos magas 
küszöbértékkel vagy meghaladja azt, 
illetve ha a vállalatcsoport tőkepiaci értéke 
megegyezik egy bizonyos magas 
abszolútértékkel vagy meghaladja azt. 
Azon alapvető platformszolgáltatók 
esetében, amelyek tőzsdén nem jegyzett 
vállalkozásokhoz tartoznak, egy bizonyos 
magas abszolútértéket meghaladó 
ekvivalens valós piaci értéket kell 
figyelembe venni. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskörét arra kell 
felhasználnia, hogy a nevezett érték 
kiszámításához objektív módszertant 
dolgozzon ki. Ha a vállalatcsoportnak az 
EGT-n belül magas a forgalma, továbbá az 
alapvető platformszolgáltatások Unión 
belüli felhasználóira vonatkozó 
küszöbértéket is meghaladja, az a szóban 
forgó felhasználók monetizálására 
irányuló, viszonylag erős képességet jelez. 
Az uniós felhasználók számából álló 
ugyanazon küszöbértékhez viszonyított 
magas tőkepiaci érték a szóban forgó 
felhasználók közeljövőben történő 
monetizálására irányuló relatíve jelentős 
potenciált tükrözi. Ez a monetizálási 
potenciál viszont elvben az érintett 
vállalkozások kapuőri pozícióját tükrözi. 
Ezenkívül mindkét mutató a vállalkozások 
pénzügyi kapacitását tükrözi, beleértve 
azon képességüket, hogy a pénzügyi 
piacokhoz való hozzáférésüket a 
pozíciójuk megerősítésére használják. Erre 
például akkor kerülhet sor, amikor ezt a 
magas szintű hozzáférést más 
vállalkozások felvásárlására használják, 
amely képesség potenciálisan negatív 
hatással van az innovációra. A tőkepiaci 
érték az érintett szolgáltatók várható 
jövőbeli pozícióját és a belső piacra 
gyakorolt hatásukat is tükrözheti, még 
akkor is, ha jelenleg potenciálisan 
viszonylag alacsony forgalmat generálnak. 
A tőkepiaci érték olyan szint alapján 
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határozható meg, amely egy megfelelő 
időszakban az Unióban tőzsdén jegyzett 
legnagyobb vállalkozások átlagos tőkepiaci 
értékét tükrözi.

határozható meg, amely egy megfelelő 
időszakban az Unióban tőzsdén jegyzett 
legnagyobb vállalkozások átlagos tőkepiaci 
értékét tükrözi.

Or. en

Módosítás 151
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ha az alapvető platformszolgáltató 
tartós tőkepiaci értéke három vagy több 
éven át eléri vagy meghaladja a 
küszöbértéket, azt úgy kell tekinteni, hogy 
megerősíti azt a vélelmet, amely szerint az 
alapvető platformszolgáltató jelentős hatást 
gyakorol a belső piacra.

(18) Ha az alapvető platformszolgáltató 
tartós tőkepiaci értéke két éven át eléri 
vagy meghaladja a küszöbértéket, azt úgy 
kell tekinteni, hogy megerősíti azt a 
vélelmet, amely szerint az alapvető 
platformszolgáltató jelentős hatást 
gyakorol a belső piacra.

Or. en

Módosítás 152
Paul Tang, Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az alapvető platformszolgáltató 
állandósult és tartós pozíciója a műveletei 
során, vagy ha a jövőben várhatóan ilyen 
pozícióra tesz szert, elsősorban akkor 
fordul elő, amikor az alapvető 
platformszolgáltató pozíciójának 
megtámadhatósága korlátozott. 
Valószínűsíthetően ez a helyzet akkor, 
amikor a szolgáltató legalább három 
tagállamban nyújtott alapvető 
platformszolgáltatást jelentős számú üzleti 
felhasználó és végfelhasználó részére 

(21) Az alapvető platformszolgáltató 
állandósult és tartós pozíciója a műveletei 
során, vagy ha a jövőben várhatóan ilyen 
pozícióra tesz szert, elsősorban akkor 
fordul elő, amikor az alapvető 
platformszolgáltató pozíciójának 
megtámadhatósága korlátozott. 
Valószínűsíthetően ez a helyzet akkor, 
amikor a szolgáltató legalább egy 
tagállamban nyújtott alapvető 
platformszolgáltatást jelentős számú üzleti 
felhasználó és végfelhasználó részére 
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legalább az elmúlt három évben. legalább az elmúlt két évben.

Or. en

Módosítás 153
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az alapvető platformszolgáltató 
állandósult és tartós pozíciója a műveletei 
során, vagy ha a jövőben várhatóan ilyen 
pozícióra tesz szert, elsősorban akkor 
fordul elő, amikor az alapvető 
platformszolgáltató pozíciójának 
megtámadhatósága korlátozott. 
Valószínűsíthetően ez a helyzet akkor, 
amikor a szolgáltató legalább három 
tagállamban nyújtott alapvető 
platformszolgáltatást jelentős számú üzleti 
felhasználó és végfelhasználó részére 
legalább az elmúlt három évben.

(21) Az alapvető platformszolgáltató 
állandósult és tartós pozíciója a műveletei 
során, vagy ha a jövőben várhatóan ilyen 
pozícióra tesz szert, elsősorban akkor 
fordul elő, amikor az alapvető 
platformszolgáltató pozíciójának 
megtámadhatósága korlátozott. 
Valószínűsíthetően ez a helyzet akkor, 
amikor a szolgáltató alapvető 
platformszolgáltatást nyújtott jelentős 
számú üzleti felhasználó és végfelhasználó 
részére legalább az elmúlt két évben.

Or. en

Módosítás 154
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az alapvető platformszolgáltató 
állandósult és tartós pozíciója a műveletei 
során, vagy ha a jövőben várhatóan ilyen 
pozícióra tesz szert, elsősorban akkor 
fordul elő, amikor az alapvető 
platformszolgáltató pozíciójának 
megtámadhatósága korlátozott. 
Valószínűsíthetően ez a helyzet akkor, 
amikor a szolgáltató legalább három 

(21) Az alapvető platformszolgáltató 
állandósult és tartós pozíciója a műveletei 
során, vagy ha a jövőben várhatóan ilyen 
pozícióra tesz szert, elsősorban akkor 
fordul elő, amikor az alapvető 
platformszolgáltató pozíciójának 
megtámadhatósága korlátozott. 
Valószínűsíthetően ez a helyzet akkor, 
amikor a szolgáltató legalább három 
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tagállamban nyújtott alapvető 
platformszolgáltatást jelentős számú üzleti 
felhasználó és végfelhasználó részére 
legalább az elmúlt három évben.

tagállamban nyújtott alapvető 
platformszolgáltatást jelentős számú üzleti 
felhasználó és végfelhasználó részére 
legalább az elmúlt két évben.

Or. en

Módosítás 155
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A Bizottságnak kulcsfontosságú – 
de nem túlzott – szerepet kell játszania a 
digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 
irányításában; noha az Unión belüli 
online üzleti tevékenységekre vonatkozó 
új szabályok elengedhetetlenek, a 
Bizottság nem válhat olyan jogalkotó 
szervvé, amely ebben az összefüggésben 
jogi lépéseket tehet.

Or. ro

Módosítás 156
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Azon alapvető 
platformszolgáltatók, amelyek 
megfelelnek ugyan a mennyiségi 
küszöbértékeknek, de kellően 
megalapozott érvekkel tudják igazolni, 
hogy azon körülmények esetében, amely 
körülmények között a releváns alapvető 
platformszolgáltatásuk működik, nem 
felelnek meg a kapuőrökre vonatkozó 
objektív követelményeknek, nem 

törölve
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minősülnek közvetlenül kapuőrnek, 
hanem csupán későbbi vizsgálat tárgyát 
képezik. Az érintett szolgáltatót terheli 
azon bizonyítékok bemutatásának terhe, 
amelyek igazolják, hogy a mennyiségi 
küszöbértékek teljesítéséből származó 
vélelem nem vonatkozik az érintett 
szolgáltatóra. A Bizottságnak az értékelés 
során csak azokat az elemeket kell 
figyelembe vennie, amelyek közvetlenül a 
kapuőri minősítéshez fűződő 
követelményekre vonatkoznak, azaz hogy 
a szolgáltató olyan fontos kapuként 
működik-e, amelyet a belső piacra jelentős 
hatást gyakorló, állandósult és tartós – 
akár jelenlegi, akár előrelátható – 
pozícióval rendelkező szolgáltató 
üzemeltet. El kell vetni az olyan gazdasági 
alapú indokolást, amely az alapvető 
platformszolgáltató által folytatott sajátos 
magatartástípusból származó 
hatékonyságokat kívánja igazolni, mivel 
az a kapuőri minősítés szempontjából nem 
releváns. A Bizottságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy a mennyiségi 
küszöbértékekre támaszkodva hozzon 
határozatot, amennyiben a szolgáltató 
jelentős mértékben akadályozza a 
vizsgálatot azáltal, hogy nem felel meg a 
Bizottság által hozott nyomozati 
intézkedéseknek.

Or. en

Módosítás 157
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Azon alapvető 
platformszolgáltatók, amelyek megfelelnek 
ugyan a mennyiségi küszöbértékeknek, de 
kellően megalapozott érvekkel tudják 

(23) Azon alapvető 
platformszolgáltatókat, amelyek 
megfelelnek ugyan a mennyiségi 
küszöbértékeknek, de kellően 
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igazolni, hogy azon körülmények esetében, 
amely körülmények között a releváns 
alapvető platformszolgáltatásuk működik, 
nem felelnek meg a kapuőrökre vonatkozó 
objektív követelményeknek, nem 
minősülnek közvetlenül kapuőrnek, 
hanem csupán későbbi vizsgálat tárgyát 
képezik. Az érintett szolgáltatót terheli 
azon bizonyítékok bemutatásának terhe, 
amelyek igazolják, hogy a mennyiségi 
küszöbértékek teljesítéséből származó 
vélelem nem vonatkozik az érintett 
szolgáltatóra. A Bizottságnak az értékelés 
során csak azokat az elemeket kell 
figyelembe vennie, amelyek közvetlenül a 
kapuőri minősítéshez fűződő 
követelményekre vonatkoznak, azaz hogy a 
szolgáltató olyan fontos kapuként 
működik-e, amelyet a belső piacra jelentős 
hatást gyakorló, állandósult és tartós – akár 
jelenlegi, akár előrelátható – pozícióval 
rendelkező szolgáltató üzemeltet. El kell 
vetni az olyan gazdasági alapú indokolást, 
amely az alapvető platformszolgáltató által 
folytatott sajátos magatartástípusból 
származó hatékonyságokat kívánja 
igazolni, mivel az a kapuőri minősítés 
szempontjából nem releváns. A 
Bizottságnak képesnek kell lennie arra, 
hogy a mennyiségi küszöbértékekre 
támaszkodva hozzon határozatot, 
amennyiben a szolgáltató jelentős 
mértékben akadályozza a vizsgálatot 
azáltal, hogy nem felel meg a Bizottság 
által hozott nyomozati intézkedéseknek.

megalapozott érvekkel tudják igazolni, 
hogy azon körülmények esetében, amely 
körülmények között a releváns alapvető 
platformszolgáltatásuk működik, nem 
felelnek meg a kapuőrökre vonatkozó 
objektív követelményeknek, a Bizottság 
által végzett értékelésnek kell alávetni, 
hogy az előadott érvek alapján kapuőrnek 
minősülnek-e vagy sem. Ezt az értékelést 
meghatározott határidőn belül kell 
elvégezni, és az nem okozhat indokolatlan 
késedelmet az alapvető 
platformszolgáltató kapuőrnek való 
minősítésében. Az érintett szolgáltatót 
terheli azon bizonyítékok bemutatásának 
terhe, amelyek igazolják, hogy a 
mennyiségi küszöbértékek teljesítéséből 
származó vélelem nem vonatkozik az 
érintett szolgáltatóra. A Bizottságnak az 
értékelés során csak azokat az elemeket 
kell figyelembe vennie, amelyek 
közvetlenül a kapuőri minősítéshez fűződő 
követelményekre vonatkoznak, azaz hogy a 
szolgáltató olyan fontos kapuként 
működik-e, amelyet a belső piacra jelentős 
hatást gyakorló, állandósult és tartós – akár 
jelenlegi, akár előrelátható – pozícióval 
rendelkező szolgáltató üzemeltet. El kell 
vetni az olyan gazdasági alapú indokolást, 
amely az alapvető platformszolgáltató által 
folytatott sajátos magatartástípusból 
származó hatékonyságokat kívánja 
igazolni, mivel az a kapuőri minősítés 
szempontjából nem releváns. A 
Bizottságnak képesnek kell lennie arra, 
hogy a mennyiségi küszöbértékekre 
támaszkodva hozzon határozatot, 
amennyiben a szolgáltató jelentős 
mértékben akadályozza a vizsgálatot 
azáltal, hogy nem felel meg a Bizottság 
által hozott nyomozati intézkedéseknek.

Or. en

Módosítás 158
Victor Negrescu



AM\1238608HU.docx 45/175 PE696.537v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Azon alapvető 
platformszolgáltatók, amelyek megfelelnek 
ugyan a mennyiségi küszöbértékeknek, de 
kellően megalapozott érvekkel tudják 
igazolni, hogy azon körülmények esetében, 
amely körülmények között a releváns 
alapvető platformszolgáltatásuk működik, 
nem felelnek meg a kapuőrökre vonatkozó 
objektív követelményeknek, nem 
minősülnek közvetlenül kapuőrnek, hanem 
csupán későbbi vizsgálat tárgyát képezik. 
Az érintett szolgáltatót terheli azon 
bizonyítékok bemutatásának terhe, 
amelyek igazolják, hogy a mennyiségi 
küszöbértékek teljesítéséből származó 
vélelem nem vonatkozik az érintett 
szolgáltatóra. A Bizottságnak az értékelés 
során csak azokat az elemeket kell 
figyelembe vennie, amelyek közvetlenül a 
kapuőri minősítéshez fűződő 
követelményekre vonatkoznak, azaz hogy a 
szolgáltató olyan fontos kapuként 
működik-e, amelyet a belső piacra jelentős 
hatást gyakorló, állandósult és tartós – akár 
jelenlegi, akár előrelátható – pozícióval 
rendelkező szolgáltató üzemeltet. El kell 
vetni az olyan gazdasági alapú indokolást, 
amely az alapvető platformszolgáltató által 
folytatott sajátos magatartástípusból 
származó hatékonyságokat kívánja 
igazolni, mivel az a kapuőri minősítés 
szempontjából nem releváns. A 
Bizottságnak képesnek kell lennie arra, 
hogy a mennyiségi küszöbértékekre 
támaszkodva hozzon határozatot, 
amennyiben a szolgáltató jelentős 
mértékben akadályozza a vizsgálatot 
azáltal, hogy nem felel meg a Bizottság 
által hozott nyomozati intézkedéseknek.

(23) Azon alapvető 
platformszolgáltatók, amelyek megfelelnek 
ugyan a mennyiségi küszöbértékeknek, de 
kellően megalapozott érvekkel tudják 
igazolni, hogy azon körülmények esetében, 
amely körülmények között a releváns 
alapvető platformszolgáltatásuk működik, 
nem felelnek meg a kapuőrökre vonatkozó 
objektív követelményeknek, nem 
minősülnek közvetlenül kapuőrnek, hanem 
csupán későbbi vizsgálat tárgyát képezik. 
Az érintett szolgáltatót terheli az olyan, 
európai értékekkel és szabályokkal 
összhangban lévő, meggyőző bizonyítékok 
bemutatásának terhe, amelyek igazolják, 
hogy a mennyiségi küszöbértékek 
teljesítéséből származó vélelem nem 
vonatkozik az érintett szolgáltatóra. A 
Bizottságnak az értékelés során csak azokat 
az elemeket kell figyelembe vennie, 
amelyek közvetlenül a kapuőri 
minősítéshez fűződő követelményekre 
vonatkoznak, azaz hogy a szolgáltató olyan 
fontos kapuként működik-e, amelyet a 
belső piacra jelentős hatást gyakorló, 
állandósult és tartós – akár jelenlegi, akár 
előrelátható – pozícióval rendelkező 
szolgáltató üzemeltet. El kell vetni az olyan 
gazdasági alapú indokolást, amely az 
alapvető platformszolgáltató által folytatott 
sajátos magatartástípusból származó 
hatékonyságokat kívánja igazolni, mivel az 
a kapuőri minősítés szempontjából nem 
releváns. A Bizottságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy a mennyiségi 
küszöbértékekre támaszkodva hozzon 
határozatot, amennyiben a szolgáltató 
jelentős mértékben akadályozza a 
vizsgálatot azáltal, hogy nem felel meg a 
Bizottság által hozott nyomozati 
intézkedéseknek.

Or. ro
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Módosítás 159
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Azon alapvető 
platformszolgáltatók, amelyek megfelelnek 
ugyan a mennyiségi küszöbértékeknek, de 
kellően megalapozott érvekkel tudják 
igazolni, hogy azon körülmények esetében, 
amely körülmények között a releváns 
alapvető platformszolgáltatásuk működik, 
nem felelnek meg a kapuőrökre vonatkozó 
objektív követelményeknek, nem 
minősülnek közvetlenül kapuőrnek, hanem 
csupán későbbi vizsgálat tárgyát képezik. 
Az érintett szolgáltatót terheli azon 
bizonyítékok bemutatásának terhe, 
amelyek igazolják, hogy a mennyiségi 
küszöbértékek teljesítéséből származó 
vélelem nem vonatkozik az érintett 
szolgáltatóra. A Bizottságnak az értékelés 
során csak azokat az elemeket kell 
figyelembe vennie, amelyek közvetlenül a 
kapuőri minősítéshez fűződő 
követelményekre vonatkoznak, azaz hogy a 
szolgáltató olyan fontos kapuként 
működik-e, amelyet a belső piacra jelentős 
hatást gyakorló, állandósult és tartós – akár 
jelenlegi, akár előrelátható – pozícióval 
rendelkező szolgáltató üzemeltet. El kell 
vetni az olyan gazdasági alapú indokolást, 
amely az alapvető platformszolgáltató által 
folytatott sajátos magatartástípusból 
származó hatékonyságokat kívánja 
igazolni, mivel az a kapuőri minősítés 
szempontjából nem releváns. A 
Bizottságnak képesnek kell lennie arra, 
hogy a mennyiségi küszöbértékekre 
támaszkodva hozzon határozatot, 
amennyiben a szolgáltató jelentős 
mértékben akadályozza a vizsgálatot 
azáltal, hogy nem felel meg a Bizottság 
által hozott nyomozati intézkedéseknek.

(23) Azon alapvető 
platformszolgáltatók, amelyek megfelelnek 
ugyan a mennyiségi küszöbértékeknek, de 
kellően megalapozott érvekkel tudják 
igazolni, hogy azon körülmények esetében, 
amely körülmények között a releváns 
alapvető platformszolgáltatásuk működik, 
nem felelnek meg a kapuőrökre vonatkozó 
objektív követelményeknek, nem 
minősülnek közvetlenül kapuőrnek, hanem 
csupán későbbi vizsgálat tárgyát képezik. 
Az érintett szolgáltatót terheli azon 
bizonyítékok bemutatásának terhe, 
amelyek igazolják, hogy a mennyiségi 
küszöbértékek teljesítéséből származó 
vélelem nem vonatkozik az érintett 
szolgáltatóra. A Bizottságnak az értékelés 
során csak azokat az elemeket kell 
figyelembe vennie, amelyek közvetlenül a 
kapuőri minősítéshez fűződő 
követelményekre vonatkoznak, azaz hogy a 
szolgáltató olyan fontos kapuként 
működik-e, amelyet a belső piacra jelentős 
hatást gyakorló, állandósult és tartós – akár 
jelenlegi, akár előrelátható – pozícióval 
rendelkező szolgáltató üzemeltet. El kell 
vetni az olyan gazdasági alapú indokolást, 
amely az alapvető platformszolgáltató által 
folytatott sajátos magatartástípusból 
származó hatékonyságokat kívánja 
igazolni, mivel az a kapuőri minősítés 
szempontjából nem releváns. A 
Bizottságnak ki kell jelölnie a kapuőrt, 
amennyiben a szolgáltató jelentős 
mértékben akadályozza a vizsgálatot 
azáltal, hogy nem felel meg a Bizottság 
által hozott nyomozati intézkedéseknek.
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Or. en

Módosítás 160
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Gondoskodni kell továbbá azon 
alapvető platformszolgáltatók kapuőri 
szerepének értékeléséről, amelyek nem 
teljesítik az összes mennyiségi 
küszöbértéket, az olyan általános objektív 
kritériumok figyelembevételével, amelyek 
szerint jelentős hatást gyakorolnak a belső 
piacra, fontos kapuként szolgálnak az 
üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez, továbbá 
műveleteik során tartós és állandósult 
pozíciót élveznek, vagy várható, hogy a 
jövőben ilyen pozícióra tesznek szert.

(24) Gondoskodni kell azon alapvető 
platformszolgáltatók kapuőri szerepének 
értékeléséről, amelyek nem teljesítik az 
összes mennyiségi küszöbértéket, az olyan 
általános objektív kritériumok 
figyelembevételével, amelyek szerint 
jelentős hatást gyakorolnak a belső piacra, 
fontos kapuként szolgálnak az üzleti 
felhasználók számára a végfelhasználók 
eléréséhez, továbbá műveleteik során tartós 
és állandósult pozíciót élveznek, vagy 
várható, hogy a jövőben ilyen pozícióra 
tesznek szert, illetve az érintett piacon való 
piaci részesedésük fényében.

Or. en

Módosítás 161
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Külön szabályokat kell alkalmazni 
azokra az alapvető platformszolgáltatókra, 
amelyek a közeljövőben várhatóan 
állandósult és tartós pozícióba kerülnek. 
Az alapvető platformszolgáltatások 
ugyanazon sajátos jellemzői teszik azokat 
hajlamossá az átbillenésre: amint egy 
szolgáltató bizonyos előnyre tett szert 
riválisaival vagy esetleges kihívóival 
szemben a méret vagy a közvetítési erő 

törölve
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tekintetében, pozíciója megdönthetetlenné 
válhat, és a helyzet egészen addig a pontig 
fejlődhet, amikor már valószínű, hogy a 
pozíció a közeljövőben tartóssá és 
állandósulttá válik. A vállalkozások 
megpróbálhatják elősegíteni ezt az 
átbillenést és kapuőrré válni azáltal, hogy 
a jelen rendeletben szabályozott 
tisztességtelen feltételek és gyakorlatok 
közül alkalmaznak néhányat. Ilyen 
helyzetben helyénvalónak tűnik 
beavatkozni még azelőtt, hogy a piac 
visszafordíthatatlan módon átbillenne.

Or. en

Módosítás 162
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Külön szabályokat kell alkalmazni 
azokra az alapvető platformszolgáltatókra, 
amelyek a közeljövőben várhatóan 
állandósult és tartós pozícióba kerülnek. 
Az alapvető platformszolgáltatások 
ugyanazon sajátos jellemzői teszik azokat 
hajlamossá az átbillenésre: amint egy 
szolgáltató bizonyos előnyre tett szert 
riválisaival vagy esetleges kihívóival 
szemben a méret vagy a közvetítési erő 
tekintetében, pozíciója megdönthetetlenné 
válhat, és a helyzet egészen addig a pontig 
fejlődhet, amikor már valószínű, hogy a 
pozíció a közeljövőben tartóssá és 
állandósulttá válik. A vállalkozások 
megpróbálhatják elősegíteni ezt az 
átbillenést és kapuőrré válni azáltal, hogy a 
jelen rendeletben szabályozott 
tisztességtelen feltételek és gyakorlatok 
közül alkalmaznak néhányat. Ilyen 
helyzetben helyénvalónak tűnik 
beavatkozni még azelőtt, hogy a piac 

(26) Külön szabályokat kell alkalmazni 
azokra az alapvető platformszolgáltatókra, 
amelyek a közeljövőben várhatóan 
állandósult és tartós pozícióba kerülnek, 
például azért, mert a Bizottság a 12. cikk 
(1) bekezdésével összhangban bejelentést 
kapott egy tervezett összefonódásról, és 
értékelte annak hatását a digitális piacok 
megtámadhatóságára. Az alapvető 
platformszolgáltatások ugyanazon sajátos 
jellemzői teszik azokat hajlamossá az 
átbillenésre: amint egy szolgáltató 
bizonyos előnyre tett szert riválisaival vagy 
esetleges kihívóival szemben a méret vagy 
a közvetítési erő tekintetében, pozíciója 
megdönthetetlenné válhat, és a helyzet 
egészen addig a pontig fejlődhet, amikor 
már valószínű, hogy a pozíció a 
közeljövőben tartóssá és állandósulttá 
válik. A vállalkozások megpróbálhatják 
elősegíteni ezt az átbillenést és kapuőrré 
válni azáltal, hogy a jelen rendeletben 
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visszafordíthatatlan módon átbillenne. szabályozott tisztességtelen feltételek és 
gyakorlatok közül alkalmaznak néhányat. 
Ilyen helyzetben helyénvalónak tűnik 
beavatkozni még azelőtt, hogy a piac 
visszafordíthatatlan módon átbillenne.

Or. en

Módosítás 163
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Külön szabályokat kell alkalmazni 
azokra az alapvető platformszolgáltatókra, 
amelyek a közeljövőben várhatóan 
állandósult és tartós pozícióba kerülnek. 
Az alapvető platformszolgáltatások 
ugyanazon sajátos jellemzői teszik azokat 
hajlamossá az átbillenésre: amint egy 
szolgáltató bizonyos előnyre tett szert 
riválisaival vagy esetleges kihívóival 
szemben a méret vagy a közvetítési erő 
tekintetében, pozíciója megdönthetetlenné 
válhat, és a helyzet egészen addig a pontig 
fejlődhet, amikor már valószínű, hogy a 
pozíció a közeljövőben tartóssá és 
állandósulttá válik. A vállalkozások 
megpróbálhatják elősegíteni ezt az 
átbillenést és kapuőrré válni azáltal, hogy a 
jelen rendeletben szabályozott 
tisztességtelen feltételek és gyakorlatok 
közül alkalmaznak néhányat. Ilyen 
helyzetben helyénvalónak tűnik 
beavatkozni még azelőtt, hogy a piac 
visszafordíthatatlan módon átbillenne.

(26) Külön szabályokat kell alkalmazni 
azokra az alapvető platformszolgáltatókra, 
amelyek a közeljövőben várhatóan 
állandósult és tartós pozícióba kerülnek. 
Az alapvető platformszolgáltatások 
ugyanazon sajátos jellemzői teszik azokat 
hajlamossá az átbillenésre: amint egy 
szolgáltató bizonyos előnyre tett szert 
riválisaival vagy esetleges kihívóival 
szemben a méret vagy a közvetítési erő 
tekintetében, pozíciója megdönthetetlenné 
válhat, és a helyzet egészen addig a pontig 
fejlődhet, amikor már valószínű, hogy a 
pozíció a közeljövőben tartóssá és 
állandósulttá válik. A vállalkozások 
megpróbálhatják elősegíteni ezt az 
átbillenést és kapuőrré válni azáltal, hogy a 
jelen rendeletben szabályozott 
tisztességtelen feltételek és gyakorlatok 
közül alkalmaznak néhányat. Ilyen 
helyzetben helyénvaló lenne 
kiszámíthatóságot biztosítani és még 
azelőtt beavatkozni, hogy a piac 
visszafordíthatatlan módon átbillenne.

Or. ro

Módosítás 164
Ondřej Kovařík
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Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Külön szabályokat kell alkalmazni 
azokra az alapvető platformszolgáltatókra, 
amelyek a közeljövőben várhatóan 
állandósult és tartós pozícióba kerülnek. 
Az alapvető platformszolgáltatások 
ugyanazon sajátos jellemzői teszik azokat 
hajlamossá az átbillenésre: amint egy 
szolgáltató bizonyos előnyre tett szert 
riválisaival vagy esetleges kihívóival 
szemben a méret vagy a közvetítési erő 
tekintetében, pozíciója megdönthetetlenné 
válhat, és a helyzet egészen addig a pontig 
fejlődhet, amikor már valószínű, hogy a 
pozíció a közeljövőben tartóssá és 
állandósulttá válik. A vállalkozások 
megpróbálhatják elősegíteni ezt az 
átbillenést és kapuőrré válni azáltal, hogy a 
jelen rendeletben szabályozott 
tisztességtelen feltételek és gyakorlatok 
közül alkalmaznak néhányat. Ilyen 
helyzetben helyénvalónak tűnik 
beavatkozni még azelőtt, hogy a piac 
visszafordíthatatlan módon átbillenne.

(26) Külön szabályokat kell alkalmazni 
azokra az alapvető platformszolgáltatókra, 
amelyek a közeljövőben várhatóan 
állandósult és tartós pozícióba kerülnek. 
Az alapvető platformszolgáltatások 
ugyanazon sajátos jellemzői teszik azokat 
hajlamossá az átbillenésre: amint egy 
szolgáltató bizonyos előnyre tett szert 
riválisaival vagy esetleges kihívóival 
szemben a méret vagy a közvetítési erő 
tekintetében, pozíciója megdönthetetlenné 
válhat, és a helyzet egészen addig a pontig 
fejlődhet, amikor már valószínű, hogy a 
pozíció a közeljövőben tartóssá és 
állandósulttá válik. Az alapvető 
platformszolgáltatások nyújtói 
megpróbálhatják elősegíteni ezt az 
átbillenést és kapuőrré válni azáltal, hogy a 
jelen rendeletben szabályozott 
tisztességtelen feltételek és gyakorlatok 
közül alkalmaznak néhányat. Ilyen 
helyzetben helyénvalónak tűnik 
beavatkozni még azelőtt, hogy a piac 
visszafordíthatatlan módon átbillenne.

Or. en

Módosítás 165
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Egy ilyen korai beavatkozást 
azonban csak azon kötelezettségek 
meghatározására szabad korlátozni, 
amelyek szükségesek és helyénvalóak a 
szóban forgó szolgáltatások folyamatos 
megtámadhatóságának biztosításához, és 

törölve
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ahhoz, hogy a tisztességtelen feltételek és 
gyakorlatok minősített kockázata 
elkerülhető legyen. Azok a 
kötelezettségek, amelyek megakadályozzák 
az érintett alapvető platformszolgáltatót 
abban, hogy műveletei során állandósult 
és tartós pozícióra tegyen szert, mint 
például a tisztességtelen multiplikátor 
hatást megakadályozó kötelezettség, 
valamint a szolgáltatóváltást és a 
többkapcsolatos használatot elősegítő 
kötelezettségek közvetlenebbül szolgálják 
ezt a célt. Az arányosság biztosítása 
érdekében a Bizottságnak továbbá e 
kötelezettségek közül csak azokat kell 
alkalmaznia, amelyek a jelen rendelet 
céljainak eléréséhez szükségesek és 
arányosak, és rendszeresen felül kell 
vizsgálnia, hogy e kötelezettségeket 
érdemes-e fenntartani, megszüntetni vagy 
kiigazítani.

Or. en

Módosítás 166
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ez lehetővé teszi a Bizottság 
számára, hogy időben és eredményesen 
avatkozzon be, miközben teljes mértékben 
tiszteletben tartja a vizsgált intézkedések 
arányosságát. Biztosítania kell továbbá a 
jelenlegi vagy potenciális piaci szereplőket 
az érintett szolgáltatások méltányos és 
megtámadható jellegéről.

törölve

Or. en

Módosítás 167
Victor Negrescu
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Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Az Európában platformokat 
biztosító és szolgáltatásokat nyújtó 
harmadik országbeli cégeket optimális 
módon és rendszeresen ellenőrizni kell 
annak biztosítása érdekében, hogy pontos 
és átlátható információkat nyújtsanak be.

Or. ro

Módosítás 168
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A minősített kapuőröknek a 
vonatkozó minősítő határozatban felsorolt 
minden egyes alapvető 
platformszolgáltatás tekintetében 
teljesíteniük kell az ebben a rendeletben 
meghatározott kötelezettségeket. A 
kötelező szabályokat adott esetben a 
kapuőrök konglomerátum-pozíciójának 
figyelembevételével kell alkalmazni. 
Továbbá eredményesen kell kialakítani 
azon végrehajtási intézkedéseket, 
amelyeket a Bizottság szabályozási 
párbeszédet követően, határozat útján 
határoz meg a kapuőr számára, 
figyelemmel az alapvető 
platformszolgáltatások jellemzőire, 
valamint a megkerülés esetleges 
kockázataira, továbbá az arányosság 
elvének és az érintett vállalkozások, 
valamint a harmadik felek alapvető 
jogainak tiszteletben tartása mellett.

(29) A minősített kapuőröknek a 
vonatkozó minősítő határozatban felsorolt 
minden egyes alapvető 
platformszolgáltatás tekintetében 
teljesíteniük kell az ebben a rendeletben 
meghatározott kötelezettségeket. A 
kötelező szabályokat adott esetben a 
kapuőrök konglomerátum-pozíciójának 
figyelembevételével kell alkalmazni azon 
vállalkozáson belül, amelynek részei. 
Továbbá eredményesen kell kialakítani 
azon végrehajtási intézkedéseket, 
amelyeket a Bizottság szabályozási 
párbeszédet követően, határozat útján 
határoz meg a kapuőr számára, 
figyelemmel az alapvető 
platformszolgáltatások jellemzőire, 
valamint a megkerülés esetleges 
kockázataira, továbbá az arányosság 
elvének és az érintett vállalkozások, 
valamint a harmadik felek alapvető 
jogainak tiszteletben tartása mellett.

Or. en
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Módosítás 169
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A minősített kapuőröknek a 
vonatkozó minősítő határozatban felsorolt 
minden egyes alapvető 
platformszolgáltatás tekintetében 
teljesíteniük kell az ebben a rendeletben 
meghatározott kötelezettségeket. A 
kötelező szabályokat adott esetben a 
kapuőrök konglomerátum-pozíciójának 
figyelembevételével kell alkalmazni. 
Továbbá eredményesen kell kialakítani 
azon végrehajtási intézkedéseket, 
amelyeket a Bizottság szabályozási 
párbeszédet követően, határozat útján 
határoz meg a kapuőr számára, 
figyelemmel az alapvető 
platformszolgáltatások jellemzőire, 
valamint a megkerülés esetleges 
kockázataira, továbbá az arányosság 
elvének és az érintett vállalkozások, 
valamint a harmadik felek alapvető 
jogainak tiszteletben tartása mellett.

(29) A kapuőröknek minden egyes 
alapvető platformszolgáltatás tekintetében 
teljesíteniük kell az ebben a rendeletben 
meghatározott kötelezettségeket. A 
kötelező szabályokat adott esetben a 
kapuőrök konglomerátum-pozíciójának 
figyelembevételével kell alkalmazni. 
Továbbá eredményesen kell kialakítani 
azon végrehajtási intézkedéseket, 
amelyeket a Bizottság szabályozási 
párbeszédet követően, határozat útján 
határoz meg a kapuőr számára, 
figyelemmel az alapvető 
platformszolgáltatások jellemzőire, 
valamint a megkerülés esetleges 
kockázataira, továbbá az arányosság 
elvének és az érintett vállalkozások, 
valamint a harmadik felek alapvető 
jogainak tiszteletben tartása mellett.

Or. en

Módosítás 170
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az alapvető platformszolgáltatások 
igen gyorsan változó és összetett 
technológiai jellege a kapuőrök státuszának 
rendszeres felülvizsgálatát igényli, 
beleértve azokat is, akik a közeljövőben 

(30) Az alapvető platformszolgáltatások 
igen gyorsan változó és összetett 
technológiai jellege a kapuőrök státuszának 
rendszeres felülvizsgálatát igényli, 
beleértve azokat is, akik a közeljövőben 
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tehetnek szert tartós és állandósult 
pozícióra a műveleteik során. Annak 
érdekében, hogy valamennyi piaci szereplő 
– a kapuőröket is beleértve – rendelkezzen 
a szükséges bizonyossággal az 
alkalmazandó jogi kötelezettségeket 
illetően, meg kell határozni a rendszeres 
felülvizsgálatok határidejét. Fontos 
továbbá ezeket a felülvizsgálatokat 
rendszeres időközönként, legalább 
kétévente lefolytatni.

tehetnek szert tartós és állandósult 
pozícióra a műveleteik során. Annak 
érdekében, hogy valamennyi piaci szereplő 
– a kapuőröket is beleértve – rendelkezzen 
a szükséges bizonyossággal az 
alkalmazandó jogi kötelezettségeket 
illetően, meg kell határozni a rendszeres 
felülvizsgálatok határidejét. Fontos 
továbbá ezeket a felülvizsgálatokat 
rendszeres időközönként, legalább 
négyévente lefolytatni a kijelölt kapuőrök 
esetében annak értékelése céljából, hogy 
továbbra is megfelelnek-e a 
követelményeknek, illetve legalább évente 
annak értékelése céljából, hogy az 
alapvető platformszolgáltatások új 
szolgáltatói megfelelnek-e ezeknek a 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 171
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A kapuőr státusz 
felülvizsgálatának eredményességét, 
valamint a kapuőr által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások jegyzéke 
kiigazításának lehetőségét biztosítandó, a 
kapuőröknek értesíteniük kell a Bizottságot 
az egyéb platformszolgáltatók vagy a 
digitális ágazatban működő egyéb 
szolgáltatók tervezett és megvalósult 
felvásárlásáról. Ez az információ nem 
csupán a fentiekben említett, az egyes 
kapuőrök státuszával kapcsolatos 
felülvizsgálati folyamatot szolgálja, hanem 
olyan információt is jelent, amely 
kulcsfontosságú a digitális ágazatban a piac 
általánosabb megtámadhatósági 
trendjeinek nyomon követése 
szempontjából, így hasznos megfontolandó 

(31) Tekintettel arra, hogy az adatok 
fontos szerepet játszanak a versenyben, 
külön eljárást kell bevezetni az alapvető 
platformszolgáltatásokat vagy a digitális 
ágazaton keresztül biztosított egyéb 
szolgáltatásokat nyújtó más szolgáltatók 
részvételével tervezett, a 139/2004/EK 
rendelet 3. cikke szerinti 
összefonódásokra. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a belső piacon ne 
torzuljon a verseny, hogy a kapuőr státusz 
felülvizsgálata eredményes legyen, 
valamint hogy a kapuőr által nyújtott 
alapvető platformszolgáltatások 
jegyzékének kiigazítása lehetséges legyen, 
a kapuőröknek ehhez értesíteniük kell a 
Bizottságot az egyéb platformszolgáltatók 
vagy a digitális ágazatban működő egyéb 
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tényező lehet a jelen rendeletben 
előirányzott piaci vizsgálatok 
összefüggésében.

szolgáltatók tervezett és megvalósult 
felvásárlásáról. Az ilyen tervezett 
összefonódásokat ezért nemcsak be kell 
jelenteni, hanem azokat a Bizottságnak 
kifejezetten jóvá kell hagynia. Az ilyen 
összefonódások bejelentését ezért a 
139/2004/EK rendeletben előírt 
összefonódás-ellenőrzési eljárás hatálya 
alá kell vonni. Ez az információ a 
fentiekben említett, az egyes kapuőrök 
státuszával kapcsolatos felülvizsgálati 
folyamatot is szolgálná, és olyan 
információt is jelentene, amely 
kulcsfontosságú a digitális ágazatban a piac 
általánosabb megtámadhatósági 
trendjeinek nyomon követése 
szempontjából, így hasznos megfontolandó 
tényező lehet a jelen rendeletben 
előirányzott piaci vizsgálatok 
összefüggésében.

Or. en

Indokolás

A Bizottságot kötelezni kell arra, hogy az úgynevezett „gyilkos felvásárlások” elkerülése 
érdekében kifejezetten tisztázza a kapuőrök által tervezett felvásárlásokat.

Módosítás 172
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A kapuőr státusz felülvizsgálatának 
eredményességét, valamint a kapuőr által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
jegyzéke kiigazításának lehetőségét 
biztosítandó, a kapuőröknek értesíteniük 
kell a Bizottságot az egyéb 
platformszolgáltatók vagy a digitális 
ágazatban működő egyéb szolgáltatók 
tervezett és megvalósult felvásárlásáról. 
Ez az információ nem csupán a fentiekben 
említett, az egyes kapuőrök státuszával 

(31) A kapuőr státusz felülvizsgálatának 
eredményességét, valamint a kapuőr által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
jegyzéke kiigazításának lehetőségét 
biztosítandó, a kapuőröknek értesíteniük 
kell a Bizottságot a 139/2004/EK rendelet 
3. cikke szerinti tervezett és megvalósult 
összefonódásokról vagy az érdemben 
hasonló hatású egyéb megállapodásokról 
vagy megállapodássorozatokról. Ez az 
információ nem csupán a fentiekben 



PE696.537v01-00 56/175 AM\1238608HU.docx

HU

kapcsolatos felülvizsgálati folyamatot 
szolgálja, hanem olyan információt is 
jelent, amely kulcsfontosságú a digitális 
ágazatban a piac általánosabb 
megtámadhatósági trendjeinek nyomon 
követése szempontjából, így hasznos 
megfontolandó tényező lehet a jelen 
rendeletben előirányzott piaci vizsgálatok 
összefüggésében.

említett, az egyes kapuőrök státuszával 
kapcsolatos felülvizsgálati folyamatot 
szolgálja, hanem olyan információt is 
jelent, amely kulcsfontosságú a digitális 
ágazatban a piac általánosabb 
megtámadhatósági trendjeinek nyomon 
követése szempontjából, így hasznos 
megfontolandó tényező lehet a jelen 
rendeletben előirányzott piaci vizsgálatok 
összefüggésében. A kapuőrök által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
tisztességes magatartásának és 
megtámadhatóságának biztosítása 
érdekében a több mint két éve kapuőrnek 
minősülő vállalkozások bármilyen 
összefonódása alapértelmezés szerint tilos, 
kivéve, ha az adott minden kétséget 
kizáróan nem akadályozza megtámadható 
és méltányos piacokat a digitális 
ágazatban. Az ezzel kapcsolatos 
bizonyítási teher a kapuőrre hárul.

Or. en

Módosítás 173
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A kapuőr státusz felülvizsgálatának 
eredményességét, valamint a kapuőr által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
jegyzéke kiigazításának lehetőségét 
biztosítandó, a kapuőröknek értesíteniük 
kell a Bizottságot az egyéb 
platformszolgáltatók vagy a digitális 
ágazatban működő egyéb szolgáltatók 
tervezett és megvalósult felvásárlásáról. Ez 
az információ nem csupán a fentiekben 
említett, az egyes kapuőrök státuszával 
kapcsolatos felülvizsgálati folyamatot 
szolgálja, hanem olyan információt is 
jelent, amely kulcsfontosságú a digitális 

(31) A kapuőr státusz felülvizsgálatának 
eredményességét, valamint a kapuőr által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
jegyzéke kiigazításának lehetőségét 
biztosítandó, a kapuőröknek értesíteniük 
kell a Bizottságot az egyéb 
platformszolgáltatók vagy a digitális 
ágazatban működő egyéb szolgáltatók 
tervezett és megvalósult felvásárlásáról. Ez 
az információ nem csupán a fentiekben 
említett, az egyes kapuőrök státuszával 
kapcsolatos felülvizsgálati folyamatot 
szolgálja, hanem olyan információt is 
jelent, amely kulcsfontosságú a digitális 
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ágazatban a piac általánosabb 
megtámadhatósági trendjeinek nyomon 
követése szempontjából, így hasznos 
megfontolandó tényező lehet a jelen 
rendeletben előirányzott piaci vizsgálatok 
összefüggésében.

ágazatban a piac általánosabb 
megtámadhatósági trendjeinek nyomon 
követése szempontjából, így hasznos 
megfontolandó tényező lehet többek között 
a jelen rendeletben előirányzott piaci 
vizsgálatok összefüggésében, valamint 
magatartási vagy strukturális korrekciós 
intézkedések bevezetése a kapuőrökkel 
szemben, hogy vissza lehessen állítani a 
megtámadhatóságot és a tisztességes 
magatartást a digitális piacokon.

Or. en

Módosítás 174
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A kapuőr státusz felülvizsgálatának 
eredményességét, valamint a kapuőr által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
jegyzéke kiigazításának lehetőségét 
biztosítandó, a kapuőröknek értesíteniük 
kell a Bizottságot az egyéb 
platformszolgáltatók vagy a digitális 
ágazatban működő egyéb szolgáltatók 
tervezett és megvalósult felvásárlásáról. Ez 
az információ nem csupán a fentiekben 
említett, az egyes kapuőrök státuszával 
kapcsolatos felülvizsgálati folyamatot 
szolgálja, hanem olyan információt is 
jelent, amely kulcsfontosságú a digitális 
ágazatban a piac általánosabb 
megtámadhatósági trendjeinek nyomon 
követése szempontjából, így hasznos 
megfontolandó tényező lehet a jelen 
rendeletben előirányzott piaci vizsgálatok 
összefüggésében.

(31) A kapuőr státusz felülvizsgálatának 
eredményességét, valamint a kapuőr által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
jegyzéke kiigazításának lehetőségét 
biztosítandó, a kapuőröknek értesíteniük 
kell a Bizottságot és más illetékes nemzeti 
hatóságokat az egyéb platformszolgáltatók 
vagy a digitális ágazatban működő egyéb 
szolgáltatók tervezett és megvalósult 
felvásárlásáról. Ez az információ nem 
csupán a fentiekben említett, az egyes 
kapuőrök státuszával kapcsolatos 
felülvizsgálati folyamatot szolgálja, hanem 
olyan információt is jelent, amely 
kulcsfontosságú a digitális ágazatban a piac 
általánosabb megtámadhatósági 
trendjeinek nyomon követése 
szempontjából, így hasznos megfontolandó 
tényező lehet a jelen rendeletben 
előirányzott, a Bizottság által elvégzett 
piaci vizsgálatok összefüggésében.

Or. en
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Módosítás 175
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A kapuőr státusz felülvizsgálatának 
eredményességét, valamint a kapuőr által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
jegyzéke kiigazításának lehetőségét 
biztosítandó, a kapuőröknek értesíteniük 
kell a Bizottságot az egyéb 
platformszolgáltatók vagy a digitális 
ágazatban működő egyéb szolgáltatók 
tervezett és megvalósult felvásárlásáról. 
Ez az információ nem csupán a fentiekben 
említett, az egyes kapuőrök státuszával 
kapcsolatos felülvizsgálati folyamatot 
szolgálja, hanem olyan információt is 
jelent, amely kulcsfontosságú a digitális 
ágazatban a piac általánosabb 
megtámadhatósági trendjeinek nyomon 
követése szempontjából, így hasznos 
megfontolandó tényező lehet a jelen 
rendeletben előirányzott piaci vizsgálatok 
összefüggésében.

(31) A kapuőr státusz felülvizsgálatának 
eredményességét, valamint a kapuőr által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
jegyzéke kiigazításának lehetőségét 
biztosítandó, a kapuőröknek értesíteniük 
kell a Bizottságot a tervezett és 
megvalósult üzleti felvásárlásaikról. Ez az 
információ nem csupán a fentiekben 
említett, az egyes kapuőrök státuszával 
kapcsolatos felülvizsgálati folyamatot 
szolgálja, hanem olyan információt is 
jelent, amely kulcsfontosságú a digitális 
ágazatban a piac általánosabb 
megtámadhatósági trendjeinek nyomon 
követése szempontjából, így hasznos 
megfontolandó tényező lehet a jelen 
rendeletben és az összefonódás-ellenőrzési 
jog alapján előirányzott piaci vizsgálatok 
összefüggésében.

Or. en

Módosítás 176
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások méltányosságának 
és megtámadhatóságának érdekében 
világos és egyértelmű módon kell e 
szolgáltatások tekintetében harmonizált 
kötelezettségeket előírni. E szabályokra a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatok káros hatásaival összefüggő 

(32) A kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások méltányosságának 
és megtámadhatóságának érdekében 
világos és egyértelmű módon kell e 
szolgáltatások tekintetében harmonizált 
kötelezettségeket előírni. E szabályokra a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatok káros hatásaival összefüggő 
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kockázatok kezelése érdekében van 
szükség, ami az érintett szolgáltatások 
terén az üzleti környezet javát, a 
felhasználók javát és végül az egész 
társadalom javát szolgálja. A digitális 
piacok gyorsan változó és dinamikus 
jellegéből, valamint a kapuőrök jelentős 
gazdasági erejéből adódóan fontos, hogy 
ezeket a kötelezettségeket ténylegesen, 
azok megkerülése nélkül alkalmazzák. E 
célból a szóban forgó kötelezettségeket az 
adott kapuőr minden gyakorlatára 
alkalmazni kell, függetlenül annak 
formájától és attól, hogy az szerződéses, 
kereskedelmi, technikai vagy bármely 
egyéb jellegű-e, amennyiben ez a gyakorlat 
megfelel az olyan típusú gyakorlatoknak, 
amelyek a jelen rendelet szerinti 
kötelezettségek valamelyikének hatálya alá 
tartoznak.

kockázatok kezelése érdekében van 
szükség, ami az érintett szolgáltatások 
terén az üzleti környezet javát, a 
felhasználók javát és végül az egész 
társadalom javát szolgálja. A digitális 
piacok gyorsan változó és dinamikus 
jellegéből, valamint a kapuőrök jelentős 
gazdasági erejéből adódóan fontos, hogy 
ezeket a kötelezettségeket ténylegesen, 
azok megkerülése nélkül alkalmazzák. E 
célból a szóban forgó kötelezettségeket az 
adott kapuőr minden gyakorlatára 
alkalmazni kell, függetlenül annak 
formájától és attól, hogy az szerződéses, 
kereskedelmi, technikai vagy bármely 
egyéb jellegű-e, amennyiben ez a gyakorlat 
megfelel az olyan típusú gyakorlatoknak, 
amelyek a jelen rendelet szerinti 
kötelezettségek valamelyikének hatálya alá 
tartoznak. A kapuőrök tevékenységének 
különösen az átláthatóságot, az 
interoperabilitást (beleértve az adatok 
méltányos felhasználását és az azokhoz 
való hozzáférést) és az egyenlő 
bánásmódot kell megfelelően biztosítania 
(például ha versenyellenes önpreferálás 
vagy árukapcsolás alakulhat ki).

Or. en

Módosítás 177
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások méltányosságának 
és megtámadhatóságának érdekében 
világos és egyértelmű módon kell e 
szolgáltatások tekintetében harmonizált 
kötelezettségeket előírni. E szabályokra a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatok káros hatásaival összefüggő 
kockázatok kezelése érdekében van 

(32) A kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások méltányosságának 
és megtámadhatóságának érdekében 
világos és egyértelmű módon kell e 
szolgáltatások tekintetében harmonizált 
kötelezettségeket előírni. E szabályokra a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatok káros hatásaival összefüggő 
kockázatok kezelése érdekében van 
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szükség, ami az érintett szolgáltatások 
terén az üzleti környezet javát, a 
felhasználók javát és végül az egész 
társadalom javát szolgálja. A digitális 
piacok gyorsan változó és dinamikus 
jellegéből, valamint a kapuőrök jelentős 
gazdasági erejéből adódóan fontos, hogy 
ezeket a kötelezettségeket ténylegesen, 
azok megkerülése nélkül alkalmazzák. E 
célból a szóban forgó kötelezettségeket az 
adott kapuőr minden gyakorlatára 
alkalmazni kell, függetlenül annak 
formájától és attól, hogy az szerződéses, 
kereskedelmi, technikai vagy bármely 
egyéb jellegű-e, amennyiben ez a gyakorlat 
megfelel az olyan típusú gyakorlatoknak, 
amelyek a jelen rendelet szerinti 
kötelezettségek valamelyikének hatálya alá 
tartoznak.

szükség, ami az érintett szolgáltatások 
terén az üzleti környezet javát, a 
felhasználók javát és végül az egész 
társadalom javát szolgálja. A digitális 
piacok gyorsan változó és dinamikus 
jellegéből, valamint a kapuőrök jelentős 
gazdasági erejéből adódóan fontos, hogy 
ezeket a kötelezettségeket ténylegesen, 
azok megkerülése nélkül alkalmazzák. E 
célból a szóban forgó kötelezettségeket az 
adott kapuőr minden gyakorlatára 
alkalmazni kell, függetlenül annak 
formájától és attól, hogy az szerződéses, 
kereskedelmi, technikai vagy bármely 
egyéb jellegű-e, amennyiben ez a gyakorlat 
megfelel az olyan típusú gyakorlatoknak, 
amelyek a jelen rendelet szerinti 
kötelezettségek valamelyikének hatálya alá 
tartoznak. A kapuőrök tevékenységének 
különösen az átláthatóságot, az 
interoperabilitást (beleértve az adatok 
méltányos felhasználását és az azokhoz 
való hozzáférést) és az egyenlő 
bánásmódot kell megfelelően biztosítania 
(például ha versenyellenes önpreferálás 
vagy árukapcsolás alakulhat ki).

Or. en

Módosítás 178
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások méltányosságának 
és megtámadhatóságának érdekében 
világos és egyértelmű módon kell e 
szolgáltatások tekintetében harmonizált 
kötelezettségeket előírni. E szabályokra a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatok káros hatásaival összefüggő 
kockázatok kezelése érdekében van 

(32) A kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások méltányosságának 
és megtámadhatóságának érdekében 
világos és egyértelmű módon kell e 
szolgáltatások tekintetében harmonizált 
kötelezettségeket előírni. E szabályokra a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatok káros hatásaival összefüggő 
kockázatok kezelése érdekében van 
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szükség, ami az érintett szolgáltatások 
terén az üzleti környezet javát, a 
felhasználók javát és végül az egész 
társadalom javát szolgálja. A digitális 
piacok gyorsan változó és dinamikus 
jellegéből, valamint a kapuőrök jelentős 
gazdasági erejéből adódóan fontos, hogy 
ezeket a kötelezettségeket ténylegesen, 
azok megkerülése nélkül alkalmazzák. E 
célból a szóban forgó kötelezettségeket az 
adott kapuőr minden gyakorlatára 
alkalmazni kell, függetlenül annak 
formájától és attól, hogy az szerződéses, 
kereskedelmi, technikai vagy bármely 
egyéb jellegű-e, amennyiben ez a gyakorlat 
megfelel az olyan típusú gyakorlatoknak, 
amelyek a jelen rendelet szerinti 
kötelezettségek valamelyikének hatálya alá 
tartoznak.

szükség, ami az érintett szolgáltatások 
terén az üzleti környezet javát, a 
felhasználók javát és végül az egész 
társadalom javát szolgálja. A digitális 
piacok gyorsan változó és dinamikus 
jellegéből, valamint a kapuőrök jelentős 
gazdasági erejéből adódóan fontos, hogy 
ezeket a kötelezettségeket ténylegesen, 
azok megkerülése nélkül alkalmazzák. E 
célból a szóban forgó kötelezettségeket az 
adott kapuőr minden gyakorlatára 
alkalmazni kell, függetlenül annak 
formájától és attól, hogy az szerződéses, 
kereskedelmi, technikai vagy bármely 
egyéb jellegű-e, többek között a terméknek 
a felhasználó döntését vagy autonómiáját 
befolyásolni képes kialakítása, szerkezete, 
funkciója vagy működési módja, illetve a 
kapuőrök harmadik félnek minősülő 
üzleti partnereivel kötött megállapodások 
révén, amennyiben ez a gyakorlat megfelel 
az olyan típusú gyakorlatoknak, amelyek a 
jelen rendelet szerinti kötelezettségek 
valamelyikének hatálya alá tartoznak.

Or. en

Módosítás 179
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások méltányosságának 
és megtámadhatóságának érdekében 
világos és egyértelmű módon kell e 
szolgáltatások tekintetében harmonizált 
kötelezettségeket előírni. E szabályokra a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatok káros hatásaival összefüggő 
kockázatok kezelése érdekében van 
szükség, ami az érintett szolgáltatások 
terén az üzleti környezet javát, a 
felhasználók javát és végül az egész 

(32) A kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások méltányosságának 
és megtámadhatóságának érdekében 
világos és egyértelmű módon kell e 
szolgáltatások tekintetében harmonizált 
kötelezettségeket előírni. E szabályokra a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatok káros hatásaival összefüggő 
kockázatok kezelése érdekében van 
szükség, ami az érintett szolgáltatások 
terén az üzleti környezet javát, a 
felhasználók javát és végül az egész 
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társadalom javát szolgálja. A digitális 
piacok gyorsan változó és dinamikus 
jellegéből, valamint a kapuőrök jelentős 
gazdasági erejéből adódóan fontos, hogy 
ezeket a kötelezettségeket ténylegesen, 
azok megkerülése nélkül alkalmazzák. E 
célból a szóban forgó kötelezettségeket az 
adott kapuőr minden gyakorlatára 
alkalmazni kell, függetlenül annak 
formájától és attól, hogy az szerződéses, 
kereskedelmi, technikai vagy bármely 
egyéb jellegű-e, amennyiben ez a gyakorlat 
megfelel az olyan típusú gyakorlatoknak, 
amelyek a jelen rendelet szerinti 
kötelezettségek valamelyikének hatálya alá 
tartoznak.

társadalom javát szolgálja. A digitális 
piacok gyorsan változó és dinamikus 
jellegéből, valamint a kapuőrök jelentős 
gazdasági erejéből adódóan fontos, hogy 
ezeket a kötelezettségeket ténylegesen, 
azok megkerülése nélkül alkalmazzák. E 
célból a szóban forgó kötelezettségeket az 
adott kapuőr minden gyakorlatára 
alkalmazni kell, függetlenül annak 
formájától (beleértve az ún. „sötét minták” 
vagy a manipulatív választási struktúra 
alkalmazását is), és attól, hogy az 
szerződéses, kereskedelmi, technikai vagy 
bármely egyéb jellegű-e, amennyiben ez a 
gyakorlat megfelel az olyan típusú 
gyakorlatoknak, amelyek a jelen rendelet 
szerinti kötelezettségek valamelyikének 
hatálya alá tartoznak.

Or. en

Módosítás 180
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások méltányosságának 
és megtámadhatóságának érdekében 
világos és egyértelmű módon kell e 
szolgáltatások tekintetében harmonizált 
kötelezettségeket előírni. E szabályokra a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatok káros hatásaival összefüggő 
kockázatok kezelése érdekében van 
szükség, ami az érintett szolgáltatások 
terén az üzleti környezet javát, a 
felhasználók javát és végül az egész 
társadalom javát szolgálja. A digitális 
piacok gyorsan változó és dinamikus 
jellegéből, valamint a kapuőrök jelentős 
gazdasági erejéből adódóan fontos, hogy 
ezeket a kötelezettségeket ténylegesen, 
azok megkerülése nélkül alkalmazzák. E 

(32) A kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások méltányosságának 
és megtámadhatóságának érdekében 
világos és egyértelmű módon kell e 
szolgáltatások tekintetében harmonizált 
kötelezettségeket előírni. E szabályokra a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatok káros hatásaival összefüggő 
kockázatok kezelése érdekében van 
szükség, ami az érintett szolgáltatások 
terén az üzleti környezet javát, a 
felhasználók javát és végül az egész 
társadalom javát szolgálja. A digitális 
piacok gyorsan változó és dinamikus 
jellegéből, valamint a kapuőrök jelentős 
gazdasági erejéből adódóan fontos, hogy 
ezeket a kötelezettségeket ténylegesen, 
azok megkerülése nélkül alkalmazzák. E 
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célból a szóban forgó kötelezettségeket az 
adott kapuőr minden gyakorlatára 
alkalmazni kell, függetlenül annak 
formájától és attól, hogy az szerződéses, 
kereskedelmi, technikai vagy bármely 
egyéb jellegű-e, amennyiben ez a 
gyakorlat megfelel az olyan típusú 
gyakorlatoknak, amelyek a jelen rendelet 
szerinti kötelezettségek valamelyikének 
hatálya alá tartoznak.

célból a Bizottságnak meg kell határoznia, 
hogy mely kötelezettségeket kell 
alkalmazni minden egyes, fontos kapuként 
azonosított alapvető 
platformszolgáltatásra, amennyiben azok 
gyakorlatai megfelelnek az e 
kötelezettségek bármelyikének tárgyát 
képező gyakorlat típusának.

Or. en

Módosítás 181
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A különböző forrásokból származó 
végfelhasználói adatok kombinációja vagy 
a felhasználók beléptetése a kapuőrök 
különböző szolgáltatásaiba potenciális 
előnyöket biztosít a kapuőröknek az 
adatfelhalmozás tekintetében, ami viszont a 
piacra lépés akadályait erősíti. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőrök ne 
ássák alá tisztességtelen módon az 
alapvető platformszolgáltatások terén a 
megtámadhatóságot, lehetővé kell 
tenniük, hogy a végfelhasználóik 
szabadon dönthessenek az ilyen üzleti 
gyakorlatokba való belépés lehetőségéről 
oly módon, hogy kevésbé személyre 
szabott alternatívát kínálnak. A 
lehetőségnek ki kell terjednie a személyes 
adatok összes lehetséges forrására, 
beleértve a kapuőr saját szolgáltatásait, 
valamint harmadik felek weboldalait, és 
azt proaktív módon, egyértelmű, világos és 
könnyen érthető formában kell a 
végfelhasználóval ismertetni.

(36) A különböző forrásokból származó 
végfelhasználói adatok kombinációja vagy 
a felhasználók beléptetése a kapuőrök 
különböző szolgáltatásaiba potenciális 
előnyöket biztosít a kapuőröknek az 
adatfelhalmozás tekintetében, ami viszont a 
piacra lépés akadályait erősíti. 

Or. en
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Módosítás 182
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A különböző forrásokból származó 
végfelhasználói adatok kombinációja vagy 
a felhasználók beléptetése a kapuőrök 
különböző szolgáltatásaiba potenciális 
előnyöket biztosít a kapuőröknek az 
adatfelhalmozás tekintetében, ami viszont a 
piacra lépés akadályait erősíti. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőrök ne 
ássák alá tisztességtelen módon az alapvető 
platformszolgáltatások terén a 
megtámadhatóságot, lehetővé kell tenniük, 
hogy a végfelhasználóik szabadon 
dönthessenek az ilyen üzleti gyakorlatokba 
való belépés lehetőségéről oly módon, 
hogy kevésbé személyre szabott 
alternatívát kínálnak. A lehetőségnek ki 
kell terjednie a személyes adatok összes 
lehetséges forrására, beleértve a kapuőr 
saját szolgáltatásait, valamint harmadik 
felek weboldalait, és azt proaktív módon, 
egyértelmű, világos és könnyen érthető 
formában kell a végfelhasználóval 
ismertetni.

(36) A különböző forrásokból származó 
végfelhasználói adatok kombinációja vagy 
a felhasználók beléptetése a kapuőrök 
különböző szolgáltatásaiba potenciális 
előnyöket biztosít a kapuőröknek az 
adatfelhalmozás tekintetében, ami viszont a 
piacra lépés akadályait erősíti. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőrök ne 
ássák alá tisztességtelen módon az alapvető 
platformszolgáltatások terén a 
megtámadhatóságot, lehetővé kell tenniük, 
hogy a végfelhasználóik szabadon 
dönthessenek az ilyen üzleti gyakorlatokba 
való belépés lehetőségéről oly módon, 
hogy kevésbé személyre szabott 
alternatívát kínálnak. A lehetőségnek ki 
kell terjednie a személyes adatok összes 
lehetséges forrására, beleértve a kapuőr 
saját szolgáltatásait, valamint harmadik 
felek weboldalait, és azt proaktív módon, 
egyértelmű, világos és könnyen érthető 
formában kell a végfelhasználóval 
ismertetni. A tájékoztatáshoz és a 
hozzájárulás megadásának, 
módosításának vagy visszavonásának 
lehetőségéhez a kapuőr a végfelhasználók 
számára a lehető legfelhasználóbarátabb 
(könnyen és gyorsan elérhető) megoldást 
nyújtja, összhangban az (EU) 2016/679 
rendelettel, és különösen a beépített 
adatvédelem és az alapértelmezett 
adatvédelem (EU) 2016/679 rendelet 25. 
cikkében meghatározott, követelményével.

Or. en

Módosítás 183



AM\1238608HU.docx 65/175 PE696.537v01-00

HU

Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A különböző forrásokból származó 
végfelhasználói adatok kombinációja vagy 
a felhasználók beléptetése a kapuőrök 
különböző szolgáltatásaiba potenciális 
előnyöket biztosít a kapuőröknek az 
adatfelhalmozás tekintetében, ami viszont a 
piacra lépés akadályait erősíti. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőrök ne 
ássák alá tisztességtelen módon az alapvető 
platformszolgáltatások terén a 
megtámadhatóságot, lehetővé kell tenniük, 
hogy a végfelhasználóik szabadon 
dönthessenek az ilyen üzleti 
gyakorlatokba való belépés lehetőségéről 
oly módon, hogy kevésbé személyre 
szabott alternatívát kínálnak. A 
lehetőségnek ki kell terjednie a személyes 
adatok összes lehetséges forrására, 
beleértve a kapuőr saját szolgáltatásait, 
valamint harmadik felek weboldalait, és 
azt proaktív módon, egyértelmű, világos és 
könnyen érthető formában kell a 
végfelhasználóval ismertetni.

(36) A különböző forrásokból származó 
végfelhasználói adatok kombinációja vagy 
a felhasználók beléptetése a kapuőrök 
különböző szolgáltatásaiba potenciális 
előnyöket biztosít a kapuőröknek az 
adatfelhalmozás tekintetében, ami viszont a 
piacra lépés akadályait erősíti. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőrök ne 
ássák alá tisztességtelen módon az alapvető 
platformszolgáltatások terén a 
megtámadhatóságot, valamint hogy 
visszatartsák az olyan üzleti modelleket, 
amelyek a felhasználók személyes 
adatainak gyűjtésén alapulnak, a 
személyes adatok összevonását meg kell 
tiltani.

Or. en

Módosítás 184
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A különböző forrásokból származó 
végfelhasználói adatok kombinációja vagy 
a felhasználók beléptetése a kapuőrök 
különböző szolgáltatásaiba potenciális 
előnyöket biztosít a kapuőröknek az 
adatfelhalmozás tekintetében, ami viszont a 

(36) A különböző forrásokból származó 
végfelhasználói adatok kombinációja vagy 
a felhasználók beléptetése a kapuőrök 
különböző szolgáltatásaiba potenciális 
előnyöket biztosít a kapuőröknek az 
adatfelhalmozás tekintetében, ami viszont a 
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piacra lépés akadályait erősíti. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőrök ne 
ássák alá tisztességtelen módon az alapvető 
platformszolgáltatások terén a 
megtámadhatóságot, lehetővé kell tenniük, 
hogy a végfelhasználóik szabadon 
dönthessenek az ilyen üzleti gyakorlatokba 
való belépés lehetőségéről oly módon, 
hogy kevésbé személyre szabott 
alternatívát kínálnak. A lehetőségnek ki 
kell terjednie a személyes adatok összes 
lehetséges forrására, beleértve a kapuőr 
saját szolgáltatásait, valamint harmadik 
felek weboldalait, és azt proaktív módon, 
egyértelmű, világos és könnyen érthető 
formában kell a végfelhasználóval 
ismertetni.

piacra lépés akadályait erősíti. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőrök ne 
ássák alá tisztességtelen módon az alapvető 
platformszolgáltatások terén a 
megtámadhatóságot, lehetővé kell tenniük, 
hogy a végfelhasználóik szabadon 
dönthessenek az ilyen üzleti gyakorlatokba 
való belépés lehetőségéről oly módon, 
hogy kevésbé személyre szabott 
alternatívát kínálnak. A lehetőségnek ki 
kell terjednie a személyes adatok összes 
lehetséges forrására, beleértve a kapuőr 
saját szolgáltatásait, valamint harmadik 
felek weboldalait, és azt proaktív módon, 
egyértelmű, világos és könnyen érthető 
formában kell a végfelhasználóval 
ismertetni. Ezt az adatok tárolására, 
feldolgozására és felhasználására 
vonatkozó egyéb rendelkezések, például az 
(EU) 2016/679 rendelet vagy a javasolt 
adatkormányzási rendelet sérelme nélkül 
kell módosítani.

Or. en

Módosítás 185
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A különböző forrásokból származó 
végfelhasználói adatok kombinációja vagy 
a felhasználók beléptetése a kapuőrök 
különböző szolgáltatásaiba potenciális 
előnyöket biztosít a kapuőröknek az 
adatfelhalmozás tekintetében, ami viszont a 
piacra lépés akadályait erősíti. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőrök ne 
ássák alá tisztességtelen módon az alapvető 
platformszolgáltatások terén a 
megtámadhatóságot, lehetővé kell tenniük, 
hogy a végfelhasználóik szabadon 
dönthessenek az ilyen üzleti gyakorlatokba 
való belépés lehetőségéről oly módon, 

(36) A különböző forrásokból származó 
végfelhasználói adatok kombinációja vagy 
a felhasználók beléptetése a kapuőrök 
különböző szolgáltatásaiba potenciális 
előnyöket biztosít a kapuőröknek az 
adatfelhalmozás tekintetében, ami viszont a 
piacra lépés akadályait erősíti. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőrök ne 
ássák alá tisztességtelen módon az alapvető 
platformszolgáltatások terén a 
megtámadhatóságot, lehetővé kell tenniük, 
hogy a végfelhasználóik szabadon 
dönthessenek az ilyen üzleti gyakorlatokba 
való belépés lehetőségéről oly módon, 
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hogy kevésbé személyre szabott 
alternatívát kínálnak. A lehetőségnek ki 
kell terjednie a személyes adatok összes 
lehetséges forrására, beleértve a kapuőr 
saját szolgáltatásait, valamint harmadik 
felek weboldalait, és azt proaktív módon, 
egyértelmű, világos és könnyen érthető 
formában kell a végfelhasználóval 
ismertetni.

hogy nem személyre szabott alternatívát 
kínálnak. A lehetőségeket a végfelhasználó 
számára egyformán vonzó módon kell 
bemutatni. A lehetőségnek ki kell terjednie 
a személyes adatok összes lehetséges 
forrására, beleértve a kapuőr saját 
szolgáltatásait, valamint harmadik felek 
weboldalait, és azt proaktív módon, 
egyértelmű, világos és könnyen érthető 
formában kell a végfelhasználóval 
ismertetni.

Or. en

Módosítás 186
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) A nem kapuőrként kijelölt online 
platformoknak továbbra is szükségük 
lehet az érintett személyek 
hozzájárulásának beszerzésére, mielőtt az 
általános adatvédelmi rendelet és/vagy az 
elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv értelmében az adatokat a 
szolgáltatásaikon belül vagy harmadik fél 
szolgáltatásaiból származó adatokkal 
összevonnák. E rendelet 5. cikkének a) 
pontja ezért nem értelmezhető úgy, hogy a 
kapuőrnek nem minősülő platformok az 
egyén hozzájárulása nélkül a különböző 
szolgáltatások között szabadon 
kombinálhatják a személyes adatokat.

Or. en

Módosítás 187
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) E rendelet 5. cikkének a) pontja 
nem értelmezhető úgy, hogy a kapuőrnek 
nem minősülő platformok az egyén 
hozzájárulása nélkül a különböző 
szolgáltatások között szabadon 
összevonhatják a személyes adatokat.

Or. en

Módosítás 188
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Pozíciójuk miatt a kapuőrök 
bizonyos esetekben korlátozhatják az 
online közvetítő szolgáltatásaik üzleti 
felhasználóit abban, hogy áruikat vagy 
szolgáltatásaikat kedvezőbb feltételek 
mellett – az árakat is beleértve – kínálják a 
végfelhasználók részére más online 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül. E 
korlátozások komoly elrettentő hatást 
gyakorolnak a kapuőrök üzleti 
felhasználóira az alternatív online 
közvetítő szolgáltatások használata terén, 
korlátozzák a platformok közötti 
megtámadhatóságot, ami viszont 
korlátozza az alternatív online közvetítő 
csatornák választékát a végfelhasználók 
számára. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a kapuőrök online közvetítő 
szolgáltatásainak üzleti felhasználói 
szabadon választhassanak alternatív online 
közvetítő szolgáltatásokat, és 
differenciálják a feltételeket, amelyek 
szerint termékeiket vagy szolgáltatásaikat 
kínálják a végfelhasználók részére, nem 
fogadható el, hogy a kapuőrök korlátozzák 

(37) Pozíciójuk miatt a kapuőrök 
bizonyos esetekben korlátozhatják az 
online közvetítő szolgáltatásaik üzleti 
felhasználóit abban, hogy áruikat vagy 
szolgáltatásaikat kedvezőbb feltételek 
mellett – az árakat is beleértve – kínálják a 
végfelhasználók részére más online 
közvetítő szolgáltatásokon vagy alternatív 
értékesítési vagy közvetlen üzleti 
csatornákon keresztül. E korlátozások 
komoly elrettentő hatást gyakorolnak a 
kapuőrök üzleti felhasználóira az alternatív 
online közvetítő szolgáltatások vagy 
közvetlen üzleti csatornák használata 
terén, korlátozzák a platformok közötti 
megtámadhatóságot, ami viszont 
korlátozza az alternatív online közvetítő 
csatornák választékát a végfelhasználók 
számára. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a kapuőrök online közvetítő 
szolgáltatásainak üzleti felhasználói 
szabadon választhassanak alternatív online 
közvetítő szolgáltatásokat vagy egyéb 
közvetlen értékesítési csatornákat, és 
differenciálják a feltételeket, amelyek 
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az üzleti felhasználókat abban, hogy a 
kereskedelmi feltételek, többek között az 
árak differenciálása mellett döntsenek. Ez a 
szigorítás bármely, egyenértékű hatással 
járó intézkedésre vonatkozik, mint például 
a megnövekedett megbízási jutalékok vagy 
az üzleti felhasználók kínálatának törlése.

szerint termékeiket vagy szolgáltatásaikat 
kínálják a végfelhasználók részére, nem 
fogadható el, hogy a kapuőrök korlátozzák 
az üzleti felhasználókat abban, hogy a 
kereskedelmi feltételek, többek között az 
árak differenciálása mellett döntsenek. Ez a 
szigorítás bármely, egyenértékű hatással 
járó intézkedésre vonatkozik, mint például 
a megnövekedett megbízási jutalékok, az 
üzleti felhasználók kínálatának törlése vagy 
kedvezőtlenebb megjelenítése a 
rangsorban.

Or. en

Módosítás 189
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Pozíciójuk miatt a kapuőrök 
bizonyos esetekben korlátozhatják az 
online közvetítő szolgáltatásaik üzleti 
felhasználóit abban, hogy áruikat vagy 
szolgáltatásaikat kedvezőbb feltételek 
mellett – az árakat is beleértve – kínálják a 
végfelhasználók részére más online 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül. E 
korlátozások komoly elrettentő hatást 
gyakorolnak a kapuőrök üzleti 
felhasználóira az alternatív online 
közvetítő szolgáltatások használata terén, 
korlátozzák a platformok közötti 
megtámadhatóságot, ami viszont 
korlátozza az alternatív online közvetítő 
csatornák választékát a végfelhasználók 
számára. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a kapuőrök online közvetítő 
szolgáltatásainak üzleti felhasználói 
szabadon választhassanak alternatív online 
közvetítő szolgáltatásokat, és 
differenciálják a feltételeket, amelyek 
szerint termékeiket vagy szolgáltatásaikat 
kínálják a végfelhasználók részére, nem 

(37) Pozíciójuk miatt a kapuőrök 
bizonyos esetekben korlátozhatják az 
online közvetítő szolgáltatásaik üzleti 
felhasználóit abban, hogy áruikat vagy 
szolgáltatásaikat kedvezőbb feltételek 
mellett – az árakat is beleértve – kínálják a 
végfelhasználók részére más online 
közvetítő szolgáltatásokon vagy az üzleti 
felhasználók saját közvetlen online 
értékesítési csatornáin keresztül. E 
korlátozások komoly elrettentő hatást 
gyakorolnak a kapuőrök üzleti 
felhasználóira az alternatív online 
közvetítő szolgáltatások használata terén, 
korlátozzák a platformok közötti 
megtámadhatóságot, ami viszont 
korlátozza az alternatív online közvetítő 
csatornák választékát a végfelhasználók 
számára. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a kapuőrök online közvetítő 
szolgáltatásainak üzleti felhasználói 
szabadon választhassanak alternatív online 
közvetítő szolgáltatásokat, és 
differenciálják a feltételeket, amelyek 
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fogadható el, hogy a kapuőrök korlátozzák 
az üzleti felhasználókat abban, hogy a 
kereskedelmi feltételek, többek között az 
árak differenciálása mellett döntsenek. Ez a 
szigorítás bármely, egyenértékű hatással 
járó intézkedésre vonatkozik, mint például 
a megnövekedett megbízási jutalékok vagy 
az üzleti felhasználók kínálatának törlése.

szerint termékeiket vagy szolgáltatásaikat 
kínálják a végfelhasználók részére, nem 
fogadható el, hogy a kapuőrök korlátozzák 
az üzleti felhasználókat abban, hogy a 
kereskedelmi feltételek, többek között az 
árak vagy az elérhetőség differenciálása 
mellett döntsenek. Ez a szigorítás bármely, 
egyenértékű hatással járó intézkedésre 
vonatkozik, mint például a megnövekedett 
megbízási jutalékok vagy az üzleti 
felhasználók kínálatának a rangsorban 
való hátrább sorolása vagy törlése.

Or. en

Módosítás 190
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Pozíciójuk miatt a kapuőrök 
bizonyos esetekben korlátozhatják az 
online közvetítő szolgáltatásaik üzleti 
felhasználóit abban, hogy áruikat vagy 
szolgáltatásaikat kedvezőbb feltételek 
mellett – az árakat is beleértve – kínálják a 
végfelhasználók részére más online 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül. E 
korlátozások komoly elrettentő hatást 
gyakorolnak a kapuőrök üzleti 
felhasználóira az alternatív online 
közvetítő szolgáltatások használata terén, 
korlátozzák a platformok közötti 
megtámadhatóságot, ami viszont 
korlátozza az alternatív online közvetítő 
csatornák választékát a végfelhasználók 
számára. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a kapuőrök online közvetítő 
szolgáltatásainak üzleti felhasználói 
szabadon választhassanak alternatív online 
közvetítő szolgáltatásokat, és 
differenciálják a feltételeket, amelyek 
szerint termékeiket vagy szolgáltatásaikat 
kínálják a végfelhasználók részére, nem 

(37) Pozíciójuk miatt a kapuőrök 
bizonyos esetekben korlátozhatják az 
online közvetítő szolgáltatásaik üzleti 
felhasználóit abban, hogy áruikat vagy 
szolgáltatásaikat kedvezőbb feltételek 
mellett – az árakat és az elérhetőséget is 
beleértve – kínálják a végfelhasználók 
részére más értékesítési csatornákon 
keresztül. E korlátozások komoly elrettentő 
hatást gyakorolnak a kapuőrök üzleti 
felhasználóira az alternatív értékesítési 
csatornák használata terén, korlátozzák a 
platformok közötti megtámadhatóságot, 
ami viszont korlátozza az alternatív 
értékesítési csatornák választékát a 
végfelhasználók számára. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőrök 
online közvetítő szolgáltatásainak üzleti 
felhasználói szabadon választhassanak 
alternatív online szolgáltatásokat, és 
differenciálják a feltételeket, amelyek 
szerint termékeiket vagy szolgáltatásaikat 
kínálják a végfelhasználók részére, meg 
kell tiltani, hogy a kapuőrök korlátozzák az 
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fogadható el, hogy a kapuőrök korlátozzák 
az üzleti felhasználókat abban, hogy a 
kereskedelmi feltételek, többek között az 
árak differenciálása mellett döntsenek. Ez a 
szigorítás bármely, egyenértékű hatással 
járó intézkedésre vonatkozik, mint például 
a megnövekedett megbízási jutalékok vagy 
az üzleti felhasználók kínálatának törlése.

üzleti felhasználókat abban, hogy a 
kereskedelmi feltételek, többek között az 
árak differenciálása mellett döntsenek. Ez a 
szigorítás bármely, egyenértékű hatással 
járó intézkedésre vonatkozik, mint például 
a megnövekedett megbízási jutalékok, az 
üzleti felhasználók kínálatának törlése vagy 
kevésbé kedvező rangsorolása.

Or. en

Módosítás 191
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A kapuőrök alapvető 
platformszolgáltatásaitól való függés 
további erősödésének megakadályozása 
érdekében a kapuőrök üzleti felhasználói 
részére szabad kezet kell adni a promóció 
és azon értékesítési csatorna kiválasztása 
terén, amelyet a leginkább alkalmasnak 
találnak arra, hogy azon 
végfelhasználókkal kommunikáljanak, 
amelyeket az üzleti felhasználók a kapuőr 
által nyújtott alapvető platformszolgáltatás 
segítségével szereztek. Ugyanakkor a 
végfelhasználóknak is szabad kezet kell 
kapniuk abban, hogy válasszanak ezen 
üzleti felhasználók kínálatából, és 
szerződést kössenek velük akár adott 
esetben a kapuőr által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatás révén, vagy az üzleti 
felhasználó közvetlen értékesítési 
csatornáján keresztül, vagy a szóban forgó 
üzleti felhasználó által használt egyéb 
közvetett értékesítési csatornán keresztül. 
Ez vonatkozik az ajánlatok promóciójára és 
az üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
közötti szerződéskötésre. Ráadásul nem 
ásható alá és nem korlátozható a 
végfelhasználók azon képessége sem, hogy 
szabadon vásároljanak tartalmat, 

(38) A kapuőrök alapvető 
platformszolgáltatásaitól való függés 
további erősödésének megakadályozása 
érdekében a kapuőrök üzleti felhasználói 
részére szabad kezet kell adni a promóció 
és azon értékesítési csatorna kiválasztása 
terén, amelyet a leginkább alkalmasnak 
találnak arra, hogy azon 
végfelhasználókkal kommunikáljanak, 
amelyeket az üzleti felhasználók a kapuőr 
által nyújtott alapvető platformszolgáltatás 
segítségével szereztek, és amelyek 
tekintetében az alapvető 
platformszolgáltatásért már díjazást 
fizettek. Ugyanakkor a végfelhasználóknak 
is szabad kezet kell kapniuk abban, hogy 
válasszanak ezen üzleti felhasználók 
kínálatából, és szerződést kössenek velük 
akár adott esetben a kapuőr által nyújtott 
alapvető platformszolgáltatás révén, vagy 
az üzleti felhasználó közvetlen értékesítési 
csatornáján keresztül, vagy a szóban forgó 
üzleti felhasználó által használt egyéb 
közvetett értékesítési csatornán keresztül. 
Ez vonatkozik az ajánlatok promóciójára és 
az üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
közötti szerződéskötésre. Ráadásul nem 
ásható alá és nem korlátozható a 
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előfizetést, funkciókat vagy egyéb tételeket 
a kapuőr által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatáson kívül. Különösen 
azt kell elkerülni, hogy a kapuőrök egy, az 
alapvető platformszolgáltatásukon futó 
szoftveralkalmazás segítségével 
korlátozzák a végfelhasználókat abban, 
hogy az ilyen szolgáltatásokhoz 
hozzáférjenek és igénybe vegyék azokat. 
Például egy szoftveralkalmazás-letöltésen 
kívül vásárolt vagy szoftveralkalmazás-
áruházból vásárolt online tartalom 
előfizetőit nem szabad megakadályozni 
abban, hogy ehhez a tartalomhoz a kapuőr 
alapvető platformszolgáltatásán futó 
szoftveralkalmazáson keresztül férjenek 
hozzá csak azért, mert azt e 
szoftveralkalmazáson vagy 
szoftveralkalmazás-áruházon kívül 
vásárolták.

végfelhasználók azon képessége sem, hogy 
szabadon vásároljanak tartalmat, 
előfizetést, funkciókat vagy egyéb tételeket 
a kapuőr által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatáson kívül. Különösen 
azt kell elkerülni, hogy a kapuőrök egy, az 
alapvető platformszolgáltatásukon futó 
szoftveralkalmazás segítségével 
korlátozzák a végfelhasználókat abban, 
hogy az ilyen szolgáltatásokhoz 
hozzáférjenek és igénybe vegyék azokat. 
Például egy szoftveralkalmazás-letöltésen 
kívül vásárolt vagy szoftveralkalmazás-
áruházból vásárolt online tartalom 
előfizetőit nem szabad megakadályozni 
abban, hogy ehhez a tartalomhoz a kapuőr 
alapvető platformszolgáltatásán futó 
szoftveralkalmazáson keresztül férjenek 
hozzá csak azért, mert azt e 
szoftveralkalmazáson vagy 
szoftveralkalmazás-áruházon kívül 
vásárolták.

Or. en

Módosítás 192
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A méltányos kereskedelmi 
környezet megóvása és a digitális ágazat 
megtámadhatóságának fenntartása 
érdekében fontos megóvni az üzleti 
felhasználók azon jogát, hogy bármely 
érintett közigazgatási vagy más hatóságnál 
aggályokat vessenek fel a kapuőrök 
tisztességtelen magatartásával 
kapcsolatban. Előfordulhat például, hogy 
az üzleti felhasználók panaszt kívánnak 
tenni a tisztességtelen gyakorlatok 
különböző típusaival kapcsolatban, mint 
például a diszkriminatív hozzáférési 

(39) A méltányos kereskedelmi 
környezet megóvása és a digitális ágazat 
megtámadhatóságának fenntartása 
érdekében fontos megóvni az üzleti 
felhasználók azon jogát, hogy bármely 
érintett közigazgatási vagy más hatóságnál 
aggályokat vessenek fel a kapuőrök 
tisztességtelen magatartásával 
kapcsolatban. Előfordulhat például, hogy 
az üzleti felhasználók panaszt kívánnak 
tenni a tisztességtelen gyakorlatok 
különböző típusaival kapcsolatban, mint 
például a diszkriminatív hozzáférési 
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feltételek, az üzleti felhasználók fiókjának 
indokolatlan lezárása vagy a termékek 
eltávolításának nem egyértelmű indokai. 
Ezért tiltani kell minden olyan gyakorlatot, 
amely bármely módon akadályozza az 
aggályok felvetésének vagy a 
rendelkezésre álló jogorvoslatra 
törekvésnek a lehetőségét, például a 
szerződésben vagy más írásos 
megállapodásban foglalt titoktartási 
záradékok révén. Ez nem sértheti az üzleti 
felhasználók és a kapuőrök azon jogát, 
hogy megállapodásaikban meghatározzák a 
használati feltételeket, beleértve a jogszerű 
panaszkezelési mechanizmusok 
igénybevételét, mint például az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok vagy a 
vonatkozó uniós és nemzeti joggal 
összhangban bizonyos bíróságok 
joghatóságának az igénybevétele. Mindez 
ugyanakkor azt a szerepet sem sértheti, 
amelyet a kapuőrök töltenek be az illegális 
online tartalom elleni küzdelemben.

feltételek, az üzleti felhasználók fiókjának 
indokolatlan lezárása vagy a termékek 
eltávolításának nem egyértelmű indokai. 
Ezért tiltani kell minden olyan gyakorlatot, 
amely bármely módon akadályozza az 
aggályok felvetésének vagy a 
rendelkezésre álló jogorvoslatra 
törekvésnek a lehetőségét, például a 
szerződésben vagy más írásos 
megállapodásban foglalt titoktartási 
záradékok révén. Ez nem sértheti az üzleti 
felhasználók és a kapuőrök azon jogát, 
hogy megállapodásaikban meghatározzák a 
használati feltételeket, beleértve a jogszerű 
panaszkezelési mechanizmusok 
igénybevételét, mint például az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok 
igénybevétele. Mindez ugyanakkor azt a 
szerepet sem sértheti, amelyet a kapuőrök 
töltenek be az illegális online tartalom 
elleni küzdelemben.

Or. en

Módosítás 193
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A méltányos kereskedelmi 
környezet megóvása és a digitális ágazat 
megtámadhatóságának fenntartása 
érdekében fontos megóvni az üzleti 
felhasználók azon jogát, hogy bármely 
érintett közigazgatási vagy más hatóságnál 
aggályokat vessenek fel a kapuőrök 
tisztességtelen magatartásával 
kapcsolatban. Előfordulhat például, hogy 
az üzleti felhasználók panaszt kívánnak 
tenni a tisztességtelen gyakorlatok 
különböző típusaival kapcsolatban, mint 
például a diszkriminatív hozzáférési 

(39) A méltányos kereskedelmi 
környezet megóvása és a digitális ágazat 
megtámadhatóságának fenntartása 
érdekében fontos megóvni az üzleti 
felhasználók azon jogát, hogy bármely 
érintett közigazgatási vagy más hatóságnál 
aggályokat vessenek fel a kapuőrök 
tisztességtelen magatartásával 
kapcsolatban. Előfordulhat például, hogy 
az üzleti felhasználók, végfelhasználók 
vagy civil társadalmi szervezetek panaszt 
kívánnak tenni a tisztességtelen 
gyakorlatok különböző típusaival 
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feltételek, az üzleti felhasználók fiókjának 
indokolatlan lezárása vagy a termékek 
eltávolításának nem egyértelmű indokai. 
Ezért tiltani kell minden olyan gyakorlatot, 
amely bármely módon akadályozza az 
aggályok felvetésének vagy a 
rendelkezésre álló jogorvoslatra 
törekvésnek a lehetőségét, például a 
szerződésben vagy más írásos 
megállapodásban foglalt titoktartási 
záradékok révén. Ez nem sértheti az üzleti 
felhasználók és a kapuőrök azon jogát, 
hogy megállapodásaikban meghatározzák a 
használati feltételeket, beleértve a jogszerű 
panaszkezelési mechanizmusok 
igénybevételét, mint például az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok vagy a 
vonatkozó uniós és nemzeti joggal 
összhangban bizonyos bíróságok 
joghatóságának az igénybevétele. Mindez 
ugyanakkor azt a szerepet sem sértheti, 
amelyet a kapuőrök töltenek be az illegális 
online tartalom elleni küzdelemben.

kapcsolatban, mint például a diszkriminatív 
hozzáférési feltételek, az üzleti 
felhasználók fiókjának indokolatlan 
lezárása vagy a termékek eltávolításának 
nem egyértelmű indokai. Ezért tiltani kell 
minden olyan gyakorlatot, amely bármely 
módon akadályozza az aggályok 
felvetésének vagy a rendelkezésre álló 
jogorvoslatra törekvésnek a lehetőségét, 
például a szerződésben vagy más írásos 
megállapodásban foglalt titoktartási 
záradékok révén. Ez nem sértheti az üzleti 
felhasználók és a kapuőrök azon jogát, 
hogy megállapodásaikban meghatározzák a 
használati feltételeket, beleértve a jogszerű 
panaszkezelési mechanizmusok 
igénybevételét, mint például az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok vagy a 
vonatkozó uniós és nemzeti joggal 
összhangban bizonyos bíróságok 
joghatóságának az igénybevétele. Mindez 
ugyanakkor azt a szerepet sem sértheti, 
amelyet a kapuőrök töltenek be az illegális 
online tartalom elleni küzdelemben.

Or. en

Módosítás 194
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A méltányos kereskedelmi 
környezet megóvása és a digitális ágazat 
megtámadhatóságának fenntartása 
érdekében fontos megóvni az üzleti 
felhasználók azon jogát, hogy bármely 
érintett közigazgatási vagy más hatóságnál 
aggályokat vessenek fel a kapuőrök 
tisztességtelen magatartásával 
kapcsolatban. Előfordulhat például, hogy 
az üzleti felhasználók panaszt kívánnak 
tenni a tisztességtelen gyakorlatok 
különböző típusaival kapcsolatban, mint 

(39) A méltányos kereskedelmi 
környezet megóvása és a digitális ágazat 
megtámadhatóságának fenntartása 
érdekében fontos megóvni az üzleti 
felhasználók azon jogát, hogy bármely 
érintett közigazgatási, bírósági vagy más 
hatóságnál aggályokat vessenek fel a 
kapuőrök tisztességtelen magatartásával 
kapcsolatban. Előfordulhat például, hogy 
az üzleti felhasználók panaszt kívánnak 
tenni a tisztességtelen gyakorlatok 
különböző típusaival kapcsolatban, mint 
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például a diszkriminatív hozzáférési 
feltételek, az üzleti felhasználók fiókjának 
indokolatlan lezárása vagy a termékek 
eltávolításának nem egyértelmű indokai. 
Ezért tiltani kell minden olyan gyakorlatot, 
amely bármely módon akadályozza az 
aggályok felvetésének vagy a 
rendelkezésre álló jogorvoslatra 
törekvésnek a lehetőségét, például a 
szerződésben vagy más írásos 
megállapodásban foglalt titoktartási 
záradékok révén. Ez nem sértheti az üzleti 
felhasználók és a kapuőrök azon jogát, 
hogy megállapodásaikban meghatározzák a 
használati feltételeket, beleértve a jogszerű 
panaszkezelési mechanizmusok 
igénybevételét, mint például az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok vagy a 
vonatkozó uniós és nemzeti joggal 
összhangban bizonyos bíróságok 
joghatóságának az igénybevétele. Mindez 
ugyanakkor azt a szerepet sem sértheti, 
amelyet a kapuőrök töltenek be az illegális 
online tartalom elleni küzdelemben.

például a diszkriminatív hozzáférési 
feltételek, az üzleti felhasználók fiókjának 
indokolatlan lezárása vagy a termékek 
eltávolításának nem egyértelmű indokai. 
Ezért tiltani kell minden olyan gyakorlatot, 
amely bármely módon akadályozza az 
aggályok felvetésének vagy a 
rendelkezésre álló jogorvoslatra 
törekvésnek a lehetőségét, például a 
szerződésben vagy más írásos 
megállapodásban foglalt titoktartási 
záradékok révén. Ez nem sértheti az üzleti 
felhasználók és a kapuőrök azon jogát, 
hogy megállapodásaikban meghatározzák a 
használati feltételeket, beleértve a jogszerű 
panaszkezelési mechanizmusok 
igénybevételét, mint például az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok vagy a 
vonatkozó uniós és nemzeti joggal 
összhangban bizonyos bíróságok 
joghatóságának az igénybevétele. Mindez 
ugyanakkor azt a szerepet sem sértheti, 
amelyet a kapuőrök töltenek be az illegális 
online tartalom elleni küzdelemben.

Or. en

Módosítás 195
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az azonosító szolgáltatások 
kulcsfontosságúak az üzleti felhasználók 
számára a tevékenységük folytatásához, 
mivel nem csupán a szolgáltatások 
optimalizálását teszi lehetővé számukra – 
az (EU) 2016/679 rendeletben és az 
Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK 
irányelvében33 engedélyezett mértékig –, 
hanem bizalmat is ébresztenek az online 
ügyletek iránt, az uniós vagy a nemzeti 
joggal összhangban. A kapuőrök ezért 
alapvető platformszolgáltatóként betöltött 

(40) Az azonosító szolgáltatások 
kulcsfontosságúak az összes üzleti 
felhasználó gazdasági tevékenységének 
fellendítéséhez, mivel nem csupán a 
szolgáltatások optimalizálását teszi 
lehetővé számukra – az (EU) 2016/679 
rendeletben és az Európai Parlament és a 
Tanács 2002/58/EK irányelvében33 
engedélyezett mértékig –, hanem bizalmat 
is ébresztenek az online ügyletek iránt, az 
uniós vagy a nemzeti joggal összhangban. 
Az illetékes hatóságoknak fokozott 
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pozíciójukat nem használhatják fel arra, 
hogy a függő helyzetben lévő üzleti 
felhasználók számára előírják, hogy a 
kapuőr által nyújtott azonosítási 
szolgáltatásokat az említett üzleti 
felhasználók szolgáltatásaik vagy 
termékeik nyújtásának részeként 
integrálják, amennyiben ezen üzleti 
felhasználók számára más azonosítási 
szolgáltatások is elérhetők.

figyelmet kell fordítaniuk a fizetési 
azonosítási szolgáltatásokra. A kapuőrök 
ezért alapvető platformszolgáltatóként 
betöltött pozíciójukat nem használhatják 
fel arra, hogy a függő helyzetben lévő 
üzleti felhasználók számára előírják, hogy 
a kapuőr által nyújtott azonosítási 
szolgáltatásokat az említett üzleti 
felhasználók szolgáltatásaik vagy 
termékeik nyújtásának részeként 
integrálják, amennyiben ezen üzleti 
felhasználók számára más azonosítási 
szolgáltatások is elérhetők.

_________________ _________________
33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(Elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(Elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

Or. ro

Módosítás 196
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A kapuőrök nem korlátozhatják a 
végfelhasználók szabad választását oly 
módon, hogy technikailag 
megakadályozzák a különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltást vagy az azokra történő 
előfizetést. A kapuőröknek ezért 
biztosítaniuk kell a szabad választást, 
függetlenül attól, hogy ők gyártják-e azt a 
hardvert, amellyel e szoftveralkalmazások 
vagy szolgáltatások hozzáférhetők, és nem 
támaszthatnak mesterséges technikai 
akadályokat, hogy a váltást 

(41) A kapuőrök nem korlátozhatják a 
végfelhasználók szabad választását oly 
módon, hogy technikailag 
megakadályozzák a különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltást vagy az azokra történő 
előfizetést. A kapuőröknek ezért 
biztosítaniuk kell a szabad választást, 
függetlenül attól, hogy ők gyártják-e azt a 
hardvert, amellyel e szoftveralkalmazások 
vagy szolgáltatások hozzáférhetők, és nem 
támaszthatnak mesterséges technikai 
akadályokat, hogy a váltást 



AM\1238608HU.docx 77/175 PE696.537v01-00

HU

ellehetetlenítsék vagy eredménytelenné 
tegyék. Egy adott termék vagy szolgáltatás 
végfelhasználók részére történő kínálása, 
akár előtelepítés révén, valamint a 
végfelhasználói kínálat javítása, például 
jobb árak vagy minőség révén, 
önmagában nem minősül a váltás 
akadályozásának.

ellehetetlenítsék vagy eredménytelenné 
tegyék.

Or. en

Módosítás 197
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A kapuőrök nem korlátozhatják a 
végfelhasználók szabad választását oly 
módon, hogy technikailag 
megakadályozzák a különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltást vagy az azokra történő 
előfizetést. A kapuőröknek ezért 
biztosítaniuk kell a szabad választást, 
függetlenül attól, hogy ők gyártják-e azt a 
hardvert, amellyel e szoftveralkalmazások 
vagy szolgáltatások hozzáférhetők, és nem 
támaszthatnak mesterséges technikai 
akadályokat, hogy a váltást 
ellehetetlenítsék vagy eredménytelenné 
tegyék. Egy adott termék vagy szolgáltatás 
végfelhasználók részére történő kínálása, 
akár előtelepítés révén, valamint a 
végfelhasználói kínálat javítása, például 
jobb árak vagy minőség révén, önmagában 
nem minősül a váltás akadályozásának.

(41) A kapuőrök nem korlátozhatják a 
személyes adataikkal „fizető” 
végfelhasználók szabad választását oly 
módon, hogy technikailag 
megakadályozzák a különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltást vagy az azokra történő 
előfizetést. A kapuőröknek ezért 
biztosítaniuk kell a szabad választást, 
függetlenül attól, hogy ők gyártják-e azt a 
hardvert, amellyel e szoftveralkalmazások 
vagy szolgáltatások hozzáférhetők, és nem 
támaszthatnak mesterséges technikai 
akadályokat, hogy a váltást 
ellehetetlenítsék vagy eredménytelenné 
tegyék. Egy adott termék vagy szolgáltatás 
végfelhasználók részére történő kínálása, 
akár előtelepítés révén, valamint a 
végfelhasználói kínálat javítása, például 
jobb árak vagy minőség révén, önmagában 
nem minősül a váltás akadályozásának.

Or. ro

Módosítás 198
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq
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Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A kapuőrök nem korlátozhatják a 
végfelhasználók szabad választását oly 
módon, hogy technikailag 
megakadályozzák a különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltást vagy az azokra történő 
előfizetést. A kapuőröknek ezért 
biztosítaniuk kell a szabad választást, 
függetlenül attól, hogy ők gyártják-e azt a 
hardvert, amellyel e szoftveralkalmazások 
vagy szolgáltatások hozzáférhetők, és nem 
támaszthatnak mesterséges technikai 
akadályokat, hogy a váltást 
ellehetetlenítsék vagy eredménytelenné 
tegyék. Egy adott termék vagy szolgáltatás 
végfelhasználók részére történő kínálása, 
akár előtelepítés révén, valamint a 
végfelhasználói kínálat javítása, például 
jobb árak vagy minőség révén, önmagában 
nem minősül a váltás akadályozásának.

(41) A kapuőrök nem korlátozhatják a 
végfelhasználók szabad választását oly 
módon, hogy technikailag vagy a 
terméktervezés révén megakadályozzák a 
különböző szoftveralkalmazások és 
szolgáltatások közötti váltást vagy az 
azokra történő előfizetést. A kapuőröknek 
ezért biztosítaniuk kell a szabad választást, 
függetlenül attól, hogy ők gyártják-e azt a 
hardvert, amellyel e szoftveralkalmazások 
vagy szolgáltatások hozzáférhetők, és nem 
támaszthatnak mesterséges technikai 
akadályokat, hogy a váltást 
ellehetetlenítsék vagy eredménytelenné 
tegyék. Egy adott termék vagy szolgáltatás 
végfelhasználók részére történő kínálása, 
akár előtelepítés révén, valamint a 
végfelhasználói kínálat javítása, például 
jobb árak vagy minőség révén, önmagában 
nem minősül a váltás akadályozásának.

Or. en

Módosítás 199
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A kapuőrök nem korlátozhatják a 
végfelhasználók szabad választását oly 
módon, hogy technikailag 
megakadályozzák a különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltást vagy az azokra történő 
előfizetést. A kapuőröknek ezért 
biztosítaniuk kell a szabad választást, 
függetlenül attól, hogy ők gyártják-e azt a 
hardvert, amellyel e szoftveralkalmazások 

(41) A kapuőrök nem korlátozhatják a 
végfelhasználók szabad választását oly 
módon, hogy megakadályozzák a 
különböző szoftveralkalmazások és 
szolgáltatások közötti váltást vagy az 
azokra történő előfizetést. A kapuőröknek 
ezért biztosítaniuk kell a szabad választást, 
függetlenül attól, hogy ők gyártják-e azt a 
hardvert, amellyel e szoftveralkalmazások 
vagy szolgáltatások hozzáférhetők, és nem 
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vagy szolgáltatások hozzáférhetők, és nem 
támaszthatnak mesterséges technikai 
akadályokat, hogy a váltást 
ellehetetlenítsék vagy eredménytelenné 
tegyék. Egy adott termék vagy szolgáltatás 
végfelhasználók részére történő kínálása, 
akár előtelepítés révén, valamint a 
végfelhasználói kínálat javítása, például 
jobb árak vagy minőség révén, önmagában 
nem minősül a váltás akadályozásának.

támaszthatnak mesterséges technikai 
akadályokat, hogy a váltást 
ellehetetlenítsék vagy eredménytelenné 
tegyék. Egy adott termék vagy szolgáltatás 
végfelhasználók részére történő kínálása, 
akár előtelepítés révén, valamint a 
végfelhasználói kínálat javítása, például 
jobb árak vagy minőség révén, önmagában 
nem minősül a váltás akadályozásának.

Or. en

Módosítás 200
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A feltételek, amelyek mellett a 
kapuőrök online hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtanak az üzleti felhasználók részére, a 
hirdetőket és a kiadókat egyaránt beleértve, 
gyakran nem átláthatóak és homályosak. 
Ez az átláthatatlanság részben néhány 
platform gyakorlataival áll összefüggésben, 
ugyanakkor a modern kor programadó 
hirdetéseinek bonyolultsága is okozhatja. 
Úgy tűnik, hogy az ágazat az új 
adatvédelmi jogszabályok bevezetését 
követően még inkább átláthatatlanná vált, 
és várhatóan még ennél is homályosabb 
lesz a harmadik felek által elhelyezett sütik 
bejelentett megszüntetésével. Ez gyakran a 
hirdetők és a kiadók körében a megvásárolt 
hirdetési szolgáltatásokkal kapcsolatos 
információ és tudás hiányához vezet, és 
aláássa azon képességüket, hogy online 
hirdetési szolgáltatásokat nyújtó alternatív 
szolgáltatókra váltsanak. Továbbá az 
online hirdetések költségei valószínűleg 
magasabbak lesznek, mint egy 
tisztességesebb, átláthatóbb és fokozott 
megtámadhatóság jellemezte környezetben. 
E magasabb költségek valószínűleg az 

(42) Számos online hirdetési 
szolgáltatás, például a hagyományos 
kiadók hirdetési bevételei jelentősen 
csökkentek, míg a kapuőrök hirdetési 
bevételei folyamatosan nőttek1a. A 
feltételek, amelyek mellett a kapuőrök 
online hirdetési szolgáltatásokat nyújtanak 
az üzleti felhasználók részére, a hirdetőket 
és a kiadókat egyaránt beleértve, nagyon 
gyakran nem átláthatóak és homályosak. 
Ez az átláthatatlanság nagyrészt néhány 
platform gyakorlataival áll összefüggésben, 
ugyanakkor a modern kor programadó 
hirdetéseinek bonyolultsága is okozhatja. 
Úgy tűnik, hogy az online hirdetési ágazat 
az új adatvédelmi jogszabályok bevezetését 
követően még inkább átláthatatlanná vált, 
és várhatóan még ennél is homályosabb 
lesz a harmadik felek által elhelyezett sütik 
bejelentett megszüntetésével. Ez a hirdetők 
és a kiadók körében a megvásárolt 
hirdetési szolgáltatásokkal kapcsolatos 
hiteles információ és tudás hiányához 
vezet, és aláássa azon képességüket, hogy 
online hirdetési szolgáltatásokat nyújtó 
alternatív szolgáltatókra váltsanak, vagy 
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árakban is megjelennek, amelyeket a 
végfelhasználók fizetnek számos, az online 
hirdetések használatára támaszkodó napi 
termékért és szolgáltatásért. Az 
átláthatósági kötelezettségnek ezért elő kell 
írniuk a kapuőrök számára, hogy azon 
hirdetők és kiadók részére, amelyek részére 
online hirdetési szolgáltatásokat nyújtanak, 
kérésre és a lehetséges mértékben 
nyújtsanak tájékoztatást, amely lehetővé 
teszi mindkét fél számára, hogy értse a 
releváns hirdetési értéklánc részét képező 
különböző hirdetési szolgáltatásokért 
külön-külön fizetett árat.

kiépítsék saját szolgáltatásukat. Továbbá 
az online hirdetések költségei jelentősen 
magasabbak lesznek, mint egy 
tisztességesebb, átláthatóbb és fokozott 
megtámadhatóság jellemezte környezetben. 
E magasabb költségek valószínűleg az 
árakban is megjelennek, amelyeket a 
végfelhasználók fizetnek számos, az online 
hirdetések használatára támaszkodó napi 
termékért és szolgáltatásért. Ráadásul 
néhány erőfölénnyel rendelkező platform 
jelentős adathalmazokat és adatpontokat 
gyűjtött össze, ami aláássa a kiadók és 
hirdetők kizárólagos védjegyeit, és kivonja 
ügyfeleik adatait, ezzel tisztességtelen 
versenyt teremtve. Az átláthatósági 
kötelezettségnek ezért elő kell írniuk a 
kapuőrök számára, hogy azon hirdetők és 
kiadók részére, amelyek részére online 
hirdetési szolgáltatásokat nyújtanak, 
folyamatos, valós idejű és ingyenes 
hozzáférést biztosítsanak a kapuőr 
teljesítménymérési eszközeihez, és 
biztosítsák a használt paraméterek és 
adatok teljes közzétételét és átláthatóságát, 
olyan tájékoztatás mellett, amely lehetővé 
teszi mindkét fél számára, hogy értse a 
releváns hirdetési értéklánc részét képező 
különböző hirdetési szolgáltatásokért 
külön-külön fizetett árat. A kapuőr 
továbbá ingyenesen biztosítja a hirdetők 
és a kiadók számára a közvetítő 
szolgáltatások független, magas 
színvonalú és valós idejű értékelésének, 
beleértve a hirdetések értékelésének 
elvégzéséhez szükséges megbízható, nem 
összesített, részletes és teljes körű 
adatokat. Ezenkívül az adatkészletek 
összekapcsolásának tilalma 
megakadályozza a végfelhasználók 
nyomon követését, és ezáltal kiegyenlíti az 
online hirdetési szolgáltatók 
versenyfeltételeit, erősíti a közmédia 
finanszírozását, és helyreállítja a 
végfelhasználók adatvédelmét.
_________________
1a https://trackingfreeads.eu/the-costs-of-
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Or. en

Módosítás 201
Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A feltételek, amelyek mellett a 
kapuőrök online hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtanak az üzleti felhasználók részére, a 
hirdetőket és a kiadókat egyaránt beleértve, 
gyakran nem átláthatóak és homályosak. 
Ez az átláthatatlanság részben néhány 
platform gyakorlataival áll összefüggésben, 
ugyanakkor a modern kor programadó 
hirdetéseinek bonyolultsága is okozhatja. 
Úgy tűnik, hogy az ágazat az új 
adatvédelmi jogszabályok bevezetését 
követően még inkább átláthatatlanná vált, 
és várhatóan még ennél is homályosabb 
lesz a harmadik felek által elhelyezett sütik 
bejelentett megszüntetésével. Ez gyakran a 
hirdetők és a kiadók körében a megvásárolt 
hirdetési szolgáltatásokkal kapcsolatos 
információ és tudás hiányához vezet, és 
aláássa azon képességüket, hogy online 
hirdetési szolgáltatásokat nyújtó alternatív 
szolgáltatókra váltsanak. Továbbá az 
online hirdetések költségei valószínűleg 
magasabbak lesznek, mint egy 
tisztességesebb, átláthatóbb és fokozott 
megtámadhatóság jellemezte környezetben. 
E magasabb költségek valószínűleg az 
árakban is megjelennek, amelyeket a 
végfelhasználók fizetnek számos, az online 
hirdetések használatára támaszkodó napi 
termékért és szolgáltatásért. Az 
átláthatósági kötelezettségnek ezért elő kell 
írniuk a kapuőrök számára, hogy azon 
hirdetők és kiadók részére, amelyek részére 
online hirdetési szolgáltatásokat nyújtanak, 
kérésre és a lehetséges mértékben 

(42) A feltételek, amelyek mellett a 
kapuőrök online hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtanak az üzleti felhasználók részére, a 
hirdetőket és a kiadókat egyaránt beleértve, 
gyakran nem átláthatóak és homályosak. 
Ez az átláthatatlanság részben néhány 
platform gyakorlataival áll összefüggésben, 
ugyanakkor a modern kor programadó 
hirdetéseinek bonyolultsága is okozhatja. 
Úgy tűnik, hogy az ágazat az új 
adatvédelmi jogszabályok bevezetését 
követően még inkább átláthatatlanná vált, 
és várhatóan még ennél is homályosabb 
lesz a harmadik felek által elhelyezett sütik 
bejelentett megszüntetésével. Ez gyakran a 
hirdetők és a kiadók körében a megvásárolt 
hirdetési szolgáltatásokkal kapcsolatos 
információ és tudás hiányához vezet, és 
aláássa azon képességüket, hogy online 
hirdetési szolgáltatásokat nyújtó alternatív 
szolgáltatókra váltsanak. Továbbá az 
online hirdetések költségei valószínűleg 
magasabbak lesznek, mint egy 
tisztességesebb, átláthatóbb és fokozott 
megtámadhatóság jellemezte környezetben. 
E magasabb költségek valószínűleg az 
árakban is megjelennek, amelyeket az 
üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
fizetnek számos, az online hirdetések 
használatára támaszkodó napi termékért és 
szolgáltatásért. Az átláthatósági 
kötelezettségnek ezért elő kell írniuk a 
kapuőrök számára, hogy azon hirdetők és 
kiadók részére, amelyek részére online 
hirdetési szolgáltatásokat nyújtanak, 
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nyújtsanak tájékoztatást, amely lehetővé 
teszi mindkét fél számára, hogy értse a 
releváns hirdetési értéklánc részét képező 
különböző hirdetési szolgáltatásokért 
külön-külön fizetett árat.

kérésre és a lehetséges mértékben 
nyújtsanak tájékoztatást, amely lehetővé 
teszi mindkét fél számára, hogy értse a 
releváns hirdetési értéklánc részét képező 
különböző hirdetési szolgáltatásokért 
külön-külön fizetett árat. Ennek átfogó 
tájékoztatást kell tartalmaznia az árak és 
díjak kiszámításának módszertanáról, 
valamint arról, hogy ezt hogyan 
alkalmazzák a hirdető vagy a kiadó által 
az egyes hirdetésközvetítői 
szolgáltatásokra benyújtott ajánlatok 
tekintetében. A kapuőr emellett rendszeres 
független ellenőrzéseknek veti alá a 
hirdetési kereslet és kínálat aukción 
alapuló összehangolását, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy az aukciók 
eredménye megfelel-e az ajánlatoknak, és 
a felszámított díjak tükrözik-e a kapuőr 
által megadott árképzési információkat.

Or. en

Módosítás 202
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A feltételek, amelyek mellett a 
kapuőrök online hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtanak az üzleti felhasználók részére, a 
hirdetőket és a kiadókat egyaránt beleértve, 
gyakran nem átláthatóak és homályosak. 
Ez az átláthatatlanság részben néhány 
platform gyakorlataival áll összefüggésben, 
ugyanakkor a modern kor programadó 
hirdetéseinek bonyolultsága is okozhatja. 
Úgy tűnik, hogy az ágazat az új 
adatvédelmi jogszabályok bevezetését 
követően még inkább átláthatatlanná vált, 
és várhatóan még ennél is homályosabb 
lesz a harmadik felek által elhelyezett 
sütik bejelentett megszüntetésével. Ez 

(42) A feltételek, amelyek mellett a 
kapuőrök háttér-információkon alapuló, 
célzott online hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtanak az üzleti felhasználók részére, a 
hirdetőket és a kiadókat egyaránt beleértve, 
gyakran nem átláthatóak és homályosak. 
Ez az átláthatatlanság részben néhány 
platform gyakorlataival áll összefüggésben, 
ugyanakkor a modern kor programadó 
hirdetéseinek bonyolultsága is okozhatja. 
Továbbá az online hirdetések költségei 
valószínűleg magasabbak lesznek, mint 
egy tisztességesebb, átláthatóbb és fokozott 
megtámadhatóság jellemezte környezetben. 
E magasabb költségek valószínűleg az 
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gyakran a hirdetők és a kiadók körében a 
megvásárolt hirdetési szolgáltatásokkal 
kapcsolatos információ és tudás 
hiányához vezet, és aláássa azon 
képességüket, hogy online hirdetési 
szolgáltatásokat nyújtó alternatív 
szolgáltatókra váltsanak. Továbbá az 
online hirdetések költségei valószínűleg 
magasabbak lesznek, mint egy 
tisztességesebb, átláthatóbb és fokozott 
megtámadhatóság jellemezte környezetben. 
E magasabb költségek valószínűleg az 
árakban is megjelennek, amelyeket a 
végfelhasználók fizetnek számos, az online 
hirdetések használatára támaszkodó napi 
termékért és szolgáltatásért. Az 
átláthatósági kötelezettségnek ezért elő kell 
írniuk a kapuőrök számára, hogy azon 
hirdetők és kiadók részére, amelyek részére 
online hirdetési szolgáltatásokat nyújtanak, 
kérésre és a lehetséges mértékben 
nyújtsanak tájékoztatást, amely lehetővé 
teszi mindkét fél számára, hogy értse a 
releváns hirdetési értéklánc részét képező 
különböző hirdetési szolgáltatásokért 
külön-külön fizetett árat.

árakban is megjelennek, amelyeket a 
végfelhasználók fizetnek számos, az online 
hirdetések használatára támaszkodó napi 
termékért és szolgáltatásért. Az 
átláthatósági kötelezettségnek ezért elő kell 
írniuk a kapuőrök számára, hogy azon 
hirdetők és kiadók részére, amelyek részére 
háttér-információkon alapuló, célzott 
online hirdetési szolgáltatásokat nyújtanak, 
kérésre és a lehetséges mértékben 
nyújtsanak tájékoztatást, amely lehetővé 
teszi mindkét fél számára, hogy értse a 
releváns hirdetési értéklánc részét képező 
különböző hirdetési szolgáltatásokért 
külön-külön fizetett árat.

Or. en

Módosítás 203
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A feltételek, amelyek mellett a 
kapuőrök online hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtanak az üzleti felhasználók részére, a 
hirdetőket és a kiadókat egyaránt beleértve, 
gyakran nem átláthatóak és homályosak. 
Ez az átláthatatlanság részben néhány 
platform gyakorlataival áll összefüggésben, 
ugyanakkor a modern kor programadó 
hirdetéseinek bonyolultsága is okozhatja. 
Úgy tűnik, hogy az ágazat az új 

(42) A feltételek, amelyek mellett a 
kapuőrök online hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtanak az üzleti felhasználók részére, a 
hirdetőket és a kiadókat egyaránt beleértve, 
gyakran nem átláthatóak és homályosak. 
Ez az átláthatatlanság részben néhány 
platform gyakorlataival áll összefüggésben, 
ugyanakkor a modern kor programadó 
hirdetéseinek bonyolultsága is okozhatja. 
Úgy tűnik, hogy az ágazat az új 
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adatvédelmi jogszabályok bevezetését 
követően még inkább átláthatatlanná vált, 
és várhatóan még ennél is homályosabb 
lesz a harmadik felek által elhelyezett 
sütik bejelentett megszüntetésével. Ez 
gyakran a hirdetők és a kiadók körében a 
megvásárolt hirdetési szolgáltatásokkal 
kapcsolatos információ és tudás hiányához 
vezet, és aláássa azon képességüket, hogy 
online hirdetési szolgáltatásokat nyújtó 
alternatív szolgáltatókra váltsanak. 
Továbbá az online hirdetések költségei 
valószínűleg magasabbak lesznek, mint 
egy tisztességesebb, átláthatóbb és fokozott 
megtámadhatóság jellemezte környezetben. 
E magasabb költségek valószínűleg az 
árakban is megjelennek, amelyeket a 
végfelhasználók fizetnek számos, az online 
hirdetések használatára támaszkodó napi 
termékért és szolgáltatásért. Az 
átláthatósági kötelezettségnek ezért elő kell 
írniuk a kapuőrök számára, hogy azon 
hirdetők és kiadók részére, amelyek részére 
online hirdetési szolgáltatásokat nyújtanak, 
kérésre és a lehetséges mértékben 
nyújtsanak tájékoztatást, amely lehetővé 
teszi mindkét fél számára, hogy értse a 
releváns hirdetési értéklánc részét képező 
különböző hirdetési szolgáltatásokért 
külön-külön fizetett árat.

adatvédelmi jogszabályok bevezetését 
követően még inkább átláthatatlanná vált, 
és várhatóan még ennél is homályosabb 
lesz olyan ágazati szereplő egyoldalú 
döntéshozatala miatt, amelyek nem 
képviselik a teljes hirdetési értékláncot. Ez 
gyakran a hirdetők és a kiadók körében a 
megvásárolt hirdetési szolgáltatásokkal 
kapcsolatos információ és tudás hiányához 
vezet, és aláássa azon képességüket, hogy 
online hirdetési szolgáltatásokat nyújtó 
alternatív szolgáltatókra váltsanak. 
Továbbá az online hirdetések költségei 
valószínűleg magasabbak lesznek, mint 
egy tisztességesebb, átláthatóbb és fokozott 
megtámadhatóság jellemezte környezetben. 
E magasabb költségek valószínűleg az 
árakban is megjelennek, amelyeket a 
végfelhasználók fizetnek számos, az online 
hirdetések használatára támaszkodó napi 
termékért és szolgáltatásért. Az 
átláthatósági kötelezettségnek ezért elő kell 
írniuk a kapuőrök számára, hogy azon 
hirdetők és kiadók részére, amelyek részére 
online hirdetési szolgáltatásokat nyújtanak, 
ingyenesen, ténylegesen, kiváló 
minőségben, folyamatosan és valós időben 
nyújtsanak tájékoztatást, amely lehetővé 
teszi mindkét fél számára, hogy értse a 
releváns hirdetési értéklánc részét képező 
különböző hirdetési szolgáltatásokért 
külön-külön fizetett árat, valamint a 
hirdetések elérhetőségét és láthatóságát.

Or. en

Módosítás 204
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A feltételek, amelyek mellett a 
kapuőrök online hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtanak az üzleti felhasználók részére, a 

(A magyar változatot nem érinti.)
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hirdetőket és a kiadókat egyaránt beleértve, 
gyakran nem átláthatóak és homályosak. 
Ez az átláthatatlanság részben néhány 
platform gyakorlataival áll összefüggésben, 
ugyanakkor a modern kor programatikus 
hirdetéseinek bonyolultsága is okozhatja. 
Úgy tűnik, hogy az ágazat az új 
adatvédelmi jogszabályok bevezetését 
követően még inkább átláthatatlanná vált, 
és várhatóan még ennél is homályosabb 
lesz a harmadik felek által elhelyezett sütik 
bejelentett megszüntetésével. Ez gyakran a 
hirdetők és a kiadók körében a megvásárolt 
hirdetési szolgáltatásokkal kapcsolatos 
információ és tudás hiányához vezet, és 
aláássa azon képességüket, hogy online 
hirdetési szolgáltatásokat nyújtó alternatív 
szolgáltatókra váltsanak. Továbbá az 
online hirdetések költségei valószínűleg 
magasabbak lesznek, mint egy 
tisztességesebb, átláthatóbb és fokozott 
megtámadhatóság jellemezte környezetben. 
E magasabb költségek valószínűleg az 
árakban is megjelennek, amelyeket a 
végfelhasználók fizetnek számos, az online 
hirdetések használatára támaszkodó napi 
termékért és szolgáltatásért. Az 
átláthatósági kötelezettségnek ezért elő kell 
írniuk a kapuőrök számára, hogy azon 
hirdetők és kiadók részére, amelyek részére 
online hirdetési szolgáltatásokat nyújtanak, 
kérésre és a lehetséges mértékben 
nyújtsanak tájékoztatást, amely lehetővé 
teszi mindkét fél számára, hogy értse a 
releváns hirdetési értéklánc részét képező 
különböző hirdetési szolgáltatásokért 
külön-külön fizetett árat.

Or. ro

Módosítás 205
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A kapuőr bizonyos körülmények 
között kettős szerepet is betölthet: egyrészt 
alapvető platformszolgáltatóként, 
amennyiben alapvető 
platformszolgáltatásokat nyújt üzleti 
felhasználói részére, ugyanakkor ezekkel 
az üzleti felhasználókkal versenghet az 
ugyanazon végfelhasználók részére 
nyújtott azonos vagy hasonló 
szolgáltatások vagy termékek értékesítése 
terén. Ilyen körülmények között a kapuőr 
kihasználhatja kettős szerepét arra, hogy az 
üzleti felhasználói által az alapvető 
platformon bonyolított ügyletekből 
származó adatokat saját szolgáltatásai 
céljára használja, amelyek az üzleti 
felhasználóihoz hasonló szolgáltatásokat 
kínálnak. Ez akkor fordulhat elő például, 
ha egy kapuőr online piacteret vagy 
alkalmazás-áruházat üzemeltet az üzleti 
felhasználók részére, ugyanakkor online 
kiskereskedőként vagy alkalmazásszoftver-
szolgáltatóként ezen üzleti felhasználókkal 
versenyezve kínál szolgáltatásokat. Annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
kapuőrök tisztességtelen módon hasznot 
húzzanak kettős szerepükből, biztosítani 
kell, hogy tartózkodjanak bármely olyan 
összesített vagy nem összesített adat 
használatától, amely nyilvánosan nem 
elérhető anonimizált és személyes adatokat 
is tartalmazhat, hogy az üzleti 
felhasználóik szolgáltatásaihoz hasonló 
szolgáltatásokat kínáljanak. Ezt a 
kötelezettséget a kapuőr egészére kell 
alkalmazni, beleértve – de nem 
kizárólagosan – azt az üzletágat, amely az 
alapvető platformszolgáltatás üzleti 
felhasználóival versenyez.

(43) A kapuőr bizonyos körülmények 
között kettős szerepet is betölthet: egyrészt 
alapvető platformszolgáltatóként, 
amennyiben alapvető 
platformszolgáltatásokat nyújt üzleti 
felhasználói részére, ugyanakkor ezekkel 
az üzleti felhasználókkal versenghet az 
ugyanazon végfelhasználók részére 
nyújtott azonos vagy hasonló 
szolgáltatások vagy termékek értékesítése 
terén. Ilyen körülmények között a kapuőr 
kihasználhatja kettős szerepét arra, hogy az 
üzleti felhasználói által az alapvető 
platformon bonyolított ügyletekből 
származó adatokat – főként a banki és 
egészségügyi szolgáltatások esetében – 
saját szolgáltatásai céljára használja, 
amelyek az üzleti felhasználóihoz hasonló 
szolgáltatásokat kínálnak. Ez akkor 
fordulhat elő például, ha egy kapuőr online 
piacteret vagy alkalmazás-áruházat 
üzemeltet az üzleti felhasználók részére, 
ugyanakkor online kiskereskedőként vagy 
alkalmazásszoftver-szolgáltatóként ezen 
üzleti felhasználókkal versenyezve kínál 
szolgáltatásokat. Annak megakadályozása 
érdekében, hogy a kapuőrök tisztességtelen 
módon hasznot húzzanak kettős 
szerepükből, biztosítani kell, hogy 
tartózkodjanak bármely olyan összesített 
vagy nem összesített adat használatától, 
amely nyilvánosan nem elérhető 
anonimizált és személyes adatokat is 
tartalmazhat, hogy az üzleti felhasználóik 
szolgáltatásaihoz hasonló szolgáltatásokat 
kínáljanak. Ezt a kötelezettséget a kapuőr 
egészére kell alkalmazni, beleértve – de 
nem kizárólagosan – azt az üzletágat, 
amely az alapvető platformszolgáltatás 
üzleti felhasználóival versenyez.

Or. ro

Módosítás 206
Martin Schirdewan, José Gusmão
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Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A kapuőr bizonyos körülmények 
között kettős szerepet is betölthet: egyrészt 
alapvető platformszolgáltatóként, 
amennyiben alapvető 
platformszolgáltatásokat nyújt üzleti 
felhasználói részére, ugyanakkor ezekkel 
az üzleti felhasználókkal versenghet az 
ugyanazon végfelhasználók részére 
nyújtott azonos vagy hasonló 
szolgáltatások vagy termékek értékesítése 
terén. Ilyen körülmények között a kapuőr 
kihasználhatja kettős szerepét arra, hogy 
az üzleti felhasználói által az alapvető 
platformon bonyolított ügyletekből 
származó adatokat saját szolgáltatásai 
céljára használja, amelyek az üzleti 
felhasználóihoz hasonló szolgáltatásokat 
kínálnak. Ez akkor fordulhat elő például, 
ha egy kapuőr online piacteret vagy 
alkalmazás-áruházat üzemeltet az üzleti 
felhasználók részére, ugyanakkor online 
kiskereskedőként vagy alkalmazásszoftver-
szolgáltatóként ezen üzleti felhasználókkal 
versenyezve kínál szolgáltatásokat. Annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
kapuőrök tisztességtelen módon hasznot 
húzzanak kettős szerepükből, biztosítani 
kell, hogy tartózkodjanak bármely olyan 
összesített vagy nem összesített adat 
használatától, amely nyilvánosan nem 
elérhető anonimizált és személyes adatokat 
is tartalmazhat, hogy az üzleti 
felhasználóik szolgáltatásaihoz hasonló 
szolgáltatásokat kínáljanak. Ezt a 
kötelezettséget a kapuőr egészére kell 
alkalmazni, beleértve – de nem 
kizárólagosan – azt az üzletágat, amely az 
alapvető platformszolgáltatás üzleti 
felhasználóival versenyez.

(43) Nem helyénvaló, hogy a kapuőr 
kettős szerepet töltsön be: egyrészt 
alapvető platformszolgáltatóként, 
amennyiben alapvető 
platformszolgáltatásokat nyújt üzleti 
felhasználói részére, ugyanakkor ezekkel 
az üzleti felhasználókkal versenghet az 
ugyanazon végfelhasználók részére 
nyújtott azonos vagy hasonló 
szolgáltatások vagy termékek értékesítése 
terén. Nem helyénvaló, hogy a kapuőr 
kihasználja kettős szerepét arra, hogy az 
üzleti felhasználói által az alapvető 
platformon bonyolított ügyletekből 
származó adatokat saját szolgáltatásai 
céljára használja, amelyek az üzleti 
felhasználóihoz hasonló szolgáltatásokat 
kínálnak. Ez akkor fordulhat elő például, 
ha egy kapuőr online piacteret vagy 
alkalmazás-áruházat üzemeltet az üzleti 
felhasználók részére, ugyanakkor online 
kiskereskedőként vagy alkalmazásszoftver-
szolgáltatóként ezen üzleti felhasználókkal 
versenyezve kínál szolgáltatásokat. Annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
kapuőrök tisztességtelen módon hasznot 
húzzanak kettős szerepükből, biztosítani 
kell, hogy tartózkodjanak bármely olyan 
összesített vagy nem összesített adat 
használatától, amely nyilvánosan nem 
elérhető anonimizált és személyes adatokat 
is tartalmazhat, hogy az üzleti 
felhasználóik szolgáltatásaihoz hasonló 
szolgáltatásokat kínáljanak. Ezt a 
kötelezettséget a kapuőr egészére kell 
alkalmazni, beleértve – de nem 
kizárólagosan – azt az üzletágat, amely az 
alapvető platformszolgáltatás üzleti 
felhasználóival versenyez.

Or. en



PE696.537v01-00 88/175 AM\1238608HU.docx

HU

Módosítás 207
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A kapuőr különböző eszközöket is 
használhat arra, hogy saját szolgáltatásait 
vagy termékeit részesítse előnyben saját 
alapvető platformszolgáltatásán, a 
végfelhasználók által harmadik felek révén 
beszerezhető ugyanolyan vagy hasonló 
szolgáltatások kárára. Ez történhet például 
akkor, amikor a kapuőr különféle 
szoftveralkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat előzetesen telepít. A 
végfelhasználói döntés lehetővé tétele 
érdekében a kapuőrök nem 
akadályozhatják meg a végfelhasználókat 
abban, hogy az alapvető 
platformszolgáltatásukon előre telepített 
szoftveralkalmazásokat eltávolítsák, és 
ezáltal saját szoftveralkalmazásaikat 
részesítsék előnyben.

(46) A kapuőr különböző eszközöket is 
használhat arra, hogy saját szolgáltatásait 
vagy termékeit részesítse előnyben saját 
alapvető platformszolgáltatásán, a 
végfelhasználók által harmadik felek révén 
beszerezhető ugyanolyan vagy hasonló 
szolgáltatások kárára. Ez történhet például 
akkor, amikor a kapuőr különféle 
szoftveralkalmazásokat, 
szoftveralkalmazás-áruházakat vagy 
kiegészítő szolgáltatásokat előzetesen 
telepít. A végfelhasználói döntés lehetővé 
tétele érdekében a kapuőrök az alapvető 
platformszolgáltatásukon nem 
telepíthetnek elő szoftveralkalmazásokat, 
és ezáltal nem részesíthetik előnyben saját 
szoftveralkalmazásaikat, az olyan 
alkalmazások sérelme nélkül, amelyek az 
operációs rendszer vagy az eszköz 
integritásához elengedhetetlenek, és 
amelyek külön, harmadik felek által 
történő szolgáltatása technikailag nem 
megoldható.

Or. en

Módosítás 208
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A kapuőr különböző eszközöket is 
használhat arra, hogy saját szolgáltatásait 
vagy termékeit részesítse előnyben saját 
alapvető platformszolgáltatásán, a 
végfelhasználók által harmadik felek révén 

(46) A kapuőr különböző eszközöket is 
használhat arra, hogy saját szolgáltatásait 
vagy termékeit részesítse előnyben saját 
alapvető platformszolgáltatásán, a 
végfelhasználók által harmadik felek révén 
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beszerezhető ugyanolyan vagy hasonló 
szolgáltatások kárára. Ez történhet például 
akkor, amikor a kapuőr különféle 
szoftveralkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat előzetesen telepít. A 
végfelhasználói döntés lehetővé tétele 
érdekében a kapuőrök nem 
akadályozhatják meg a végfelhasználókat 
abban, hogy az alapvető 
platformszolgáltatásukon előre telepített 
szoftveralkalmazásokat eltávolítsák, és 
ezáltal saját szoftveralkalmazásaikat 
részesítsék előnyben.

beszerezhető ugyanolyan vagy hasonló 
szolgáltatások kárára. Ez történhet például 
akkor, amikor a kapuőr különféle 
szoftveralkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat előzetesen telepít. A 
végfelhasználói döntés lehetővé tétele 
érdekében a kapuőrök nem 
akadályozhatják meg a végfelhasználókat 
abban, hogy az alapvető 
platformszolgáltatásukon előre telepített 
szoftveralkalmazásokat eltávolítsák vagy 
töröljék, és ezáltal saját 
szoftveralkalmazásaikat részesítsék 
előnyben. Ez a kötelezettség nem 
vonatkozhat azokra az alkalmazásokra, 
amelyek szükségesek a 
működőképességhez.

Or. en

Módosítás 209
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Azok a szabályok, amelyeket a 
kapuőrök a szoftveralkalmazások 
értékesítésére vonatkozóan meghatároznak, 
bizonyos körülmények között 
korlátozhatják a végfelhasználók azon 
képességét, hogy harmadik felek 
szoftveralkalmazásait vagy 
szoftveralkalmazás-áruházakat telepítsenek 
és ténylegesen használjanak az érintett 
kapuőr operációs rendszerein vagy 
hardverén, és korlátozzák a 
végfelhasználók azon képességét, hogy e 
szoftveralkalmazásokhoz vagy 
szoftveralkalmazás-áruházakhoz a szóban 
forgó kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásain kívül is 
hozzáférjenek. E szigorítások 
korlátozhatják a szoftveralkalmazások 

(47) Azok a szabályok, amelyeket a 
kapuőrök a szoftveralkalmazások 
értékesítésére vonatkozóan meghatároznak, 
bizonyos körülmények között 
korlátozhatják a végfelhasználók azon 
képességét, hogy harmadik felek 
szoftveralkalmazásait, szoftveralkalmazás-
áruházakat vagy adattárakat telepítsenek 
és ténylegesen használjanak az érintett 
kapuőr operációs rendszerein vagy 
hardverén, és korlátozzák a 
végfelhasználók azon képességét, hogy e 
szoftveralkalmazásokhoz, 
szoftveralkalmazás-áruházakhoz vagy 
adattárakhoz a szóban forgó kapuőr 
alapvető platformszolgáltatásain kívül is 
hozzáférjenek. E szigorítások 
korlátozhatják a szoftveralkalmazások 
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fejlesztőinek azon képességét, hogy 
alternatív értékesítési csatornákat 
használjanak, és a végfelhasználók azon 
képességét, hogy különböző értékesítési 
csatornákról válasszanak különféle 
szoftveralkalmazások közül, ezért be kell 
azokat tiltani, mert tisztességtelenek és 
korlátozhatják az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a harmadik felek 
szoftveralkalmazásai vagy 
szoftveralkalmazás-áruházai ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását, az érintett kapuőr arányos 
műszaki vagy szerződéses intézkedéseket 
alkalmazhat e cél elérésére, ha a kapuőr 
bizonyítani tudja, hogy ezek az 
intézkedések szükségesek és indokoltak, és 
hogy nem létezik olyan, kevésbé korlátozó 
intézkedés, amely a hardver vagy 
operációs rendszer integritását tudná 
védeni.

fejlesztőinek azon képességét, hogy 
alternatív értékesítési csatornákat 
használjanak, és a végfelhasználók azon 
képességét, hogy különböző értékesítési 
csatornákról válasszanak különféle 
szoftveralkalmazások közül, ezért be kell 
azokat tiltani, mert tisztességtelenek és 
korlátozhatják az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát.

Or. en

Módosítás 210
Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Azok a szabályok, amelyeket a 
kapuőrök a szoftveralkalmazások 
értékesítésére vonatkozóan meghatároznak, 
bizonyos körülmények között 
korlátozhatják a végfelhasználók azon 
képességét, hogy harmadik felek 
szoftveralkalmazásait vagy 
szoftveralkalmazás-áruházakat telepítsenek 
és ténylegesen használjanak az érintett 
kapuőr operációs rendszerein vagy 
hardverén, és korlátozzák a 
végfelhasználók azon képességét, hogy e 

(47) Azok a szabályok, amelyeket a 
kapuőrök a szoftveralkalmazások 
értékesítésére vonatkozóan meghatároznak, 
bizonyos körülmények között 
korlátozhatják a végfelhasználók azon 
képességét, hogy harmadik felek 
szoftveralkalmazásait vagy 
szoftveralkalmazás-áruházakat telepítsenek 
és ténylegesen használjanak az érintett 
kapuőr operációs rendszerein vagy 
hardverén, és korlátozzák a 
végfelhasználók azon képességét, hogy e 
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szoftveralkalmazásokhoz vagy 
szoftveralkalmazás-áruházakhoz a szóban 
forgó kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásain kívül is 
hozzáférjenek. E szigorítások 
korlátozhatják a szoftveralkalmazások 
fejlesztőinek azon képességét, hogy 
alternatív értékesítési csatornákat 
használjanak, és a végfelhasználók azon 
képességét, hogy különböző értékesítési 
csatornákról válasszanak különféle 
szoftveralkalmazások közül, ezért be kell 
azokat tiltani, mert tisztességtelenek és 
korlátozhatják az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a harmadik felek 
szoftveralkalmazásai vagy 
szoftveralkalmazás-áruházai ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását, az érintett kapuőr arányos 
műszaki vagy szerződéses intézkedéseket 
alkalmazhat e cél elérésére, ha a kapuőr 
bizonyítani tudja, hogy ezek az 
intézkedések szükségesek és indokoltak, és 
hogy nem létezik olyan, kevésbé korlátozó 
intézkedés, amely a hardver vagy 
operációs rendszer integritását tudná 
védeni.

szoftveralkalmazásokhoz vagy 
szoftveralkalmazás-áruházakhoz a szóban 
forgó kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásain kívül is 
hozzáférjenek. Bizonyos esetekben és a 
digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 
céljaival összhangban ezek a szabályok 
jogszerűen segíthetik a felhasználók 
biztonságát és adatvédelmét, valamint a 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását, és hozzájárulhatnak a 
felhasználók választási lehetőségének 
biztosításához az eszközök piacán. Ezt a 
korlátozást azonban igazolni kell annak 
érdekében, hogy ne szűkítsék 
indokolatlanul az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók képességét az alternatív 
értékesítési csatornák használatára.

Or. en

Módosítás 211
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Azok a szabályok, amelyeket a 
kapuőrök a szoftveralkalmazások 
értékesítésére vonatkozóan meghatároznak, 
bizonyos körülmények között 
korlátozhatják a végfelhasználók azon 
képességét, hogy harmadik felek 

(47) Azok a szabályok, amelyeket a 
kapuőrök a szoftveralkalmazások 
értékesítésére vonatkozóan meghatároznak, 
bizonyos körülmények között 
korlátozhatják a végfelhasználók azon 
képességét, hogy harmadik felek 
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szoftveralkalmazásait vagy 
szoftveralkalmazás-áruházakat telepítsenek 
és ténylegesen használjanak az érintett 
kapuőr operációs rendszerein vagy 
hardverén, és korlátozzák a 
végfelhasználók azon képességét, hogy e 
szoftveralkalmazásokhoz vagy 
szoftveralkalmazás-áruházakhoz a szóban 
forgó kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásain kívül is 
hozzáférjenek. E szigorítások 
korlátozhatják a szoftveralkalmazások 
fejlesztőinek azon képességét, hogy 
alternatív értékesítési csatornákat 
használjanak, és a végfelhasználók azon 
képességét, hogy különböző értékesítési 
csatornákról válasszanak különféle 
szoftveralkalmazások közül, ezért be kell 
azokat tiltani, mert tisztességtelenek és 
korlátozhatják az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a harmadik felek 
szoftveralkalmazásai vagy 
szoftveralkalmazás-áruházai ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását, az érintett kapuőr arányos 
műszaki vagy szerződéses intézkedéseket 
alkalmazhat e cél elérésére, ha a kapuőr 
bizonyítani tudja, hogy ezek az 
intézkedések szükségesek és indokoltak, és 
hogy nem létezik olyan, kevésbé korlátozó 
intézkedés, amely a hardver vagy operációs 
rendszer integritását tudná védeni.

szoftveralkalmazásait vagy 
szoftveralkalmazás-áruházakat telepítsenek 
és ténylegesen használjanak az érintett 
kapuőr operációs rendszerein vagy 
hardverén, és korlátozzák a 
végfelhasználók azon képességét, hogy e 
szoftveralkalmazásokhoz vagy 
szoftveralkalmazás-áruházakhoz a szóban 
forgó kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásain kívül is 
hozzáférjenek. E szigorítások 
korlátozhatják a szoftveralkalmazások 
fejlesztőinek azon képességét, hogy 
alternatív értékesítési csatornákat 
használjanak, és a végfelhasználók azon 
képességét, hogy különböző értékesítési 
csatornákról válasszanak különféle 
szoftveralkalmazások közül, ezért be kell 
azokat tiltani, mert tisztességtelenek és 
korlátozhatják az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát. A végfelhasználótól 
meg kell követelni, hogy döntse el, hogy 
mely alkalmazás vagy alkalmazás-áruház 
legyen az alapértelmezett beállítás. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a harmadik 
felek szoftveralkalmazásai vagy 
szoftveralkalmazás-áruházai ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását, az érintett kapuőr arányos 
műszaki vagy szerződéses intézkedéseket 
alkalmazhat e cél elérésére, ha a kapuőr 
bizonyítani tudja, hogy ezek az 
intézkedések szükségesek és indokoltak, és 
hogy nem létezik olyan, kevésbé korlátozó 
intézkedés, amely a hardver vagy operációs 
rendszer integritását tudná védeni.

Or. en

Módosítás 212
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A kapuőrök gyakran függőlegesen 
integráltak, és bizonyos termékeket vagy 
szolgáltatásokat a végfelhasználók részére 
saját alapvető platformszolgáltatásaikon 
keresztül vagy olyan üzleti felhasználón 
keresztül nyújtanak, amely felett irányítást 
gyakorolnak, ez pedig gyakran 
összeférhetetlenséghez vezet. Ide tartozhat 
az a helyzet, amikor a kapuőr saját online 
közvetítő szolgáltatását online 
keresőprogramon keresztül kínálja. Amikor 
a kapuőrök e termékeket vagy 
szolgáltatásokat az alapvető 
platformszolgáltatáson kínálják, a 
rangsorolás tekintetében jobb pozíciót 
tudnak fenntartani saját kínálatuk számára, 
szemben az ugyanazon alapvető 
platformszolgáltatáson működő harmadik 
felek termékeivel. Ez történhet például 
olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal, 
az egyéb alapvető platformszolgáltatásokat 
is beleértve, amelyek rangsorolása az 
online keresőprogramok által közölt 
eredmények között szerepel, vagy amelyek 
részben vagy teljesen beágyazódtak az 
online keresőprogramok eredményeibe, 
egy adott témára szakosodott eredmények 
csoportjába, az online keresőprogram 
eredményeivel együtt megjelenítve, 
amelyeket bizonyos végfelhasználók az 
online keresőprogramtól eltérő vagy azt 
kiegészítő szolgáltatásnak tekintenek vagy 
olyanként használnak. Az egyéb példák 
közé tartoznak azok a 
szoftveralkalmazások, amelyeket 
szoftveralkalmazás-áruházakon keresztül 
értékesítenek, vagy azok a termékek vagy 
szolgáltatások, amelyek egy közösségi 
hálózaton kiemelésre kerülnek és a 
hírvonalon is megjelennek, vagy a keresési 
eredmények között rangsorolt, illetve 
online piactéren megjelenített termékek 
vagy szolgáltatások. Ilyen körülmények 
között a kapuőr kettős szerepet tölt be: a 
harmadik fél szolgáltatók számára 
közvetítőként lép fel, a kapuőr termékei 
vagy szolgáltatásai vonatkozásában pedig 

(48) A kapuőrök gyakran függőlegesen 
integráltak, és bizonyos termékeket vagy 
szolgáltatásokat a végfelhasználók részére 
saját alapvető platformszolgáltatásaikon 
keresztül vagy olyan üzleti felhasználón 
keresztül nyújtanak, amely felett irányítást 
gyakorolnak, vagy amellyel 
együttműködnek, ez pedig gyakran 
összeférhetetlenséghez vezet. Ide tartozhat 
az a helyzet, amikor a kapuőr saját online 
közvetítő szolgáltatását online 
keresőprogramon keresztül kínálja. Amikor 
a kapuőrök e termékeket vagy 
szolgáltatásokat az alapvető 
platformszolgáltatáson kínálják, a 
rangsorolás tekintetében jobb pozíciót 
tudnak fenntartani saját kínálatuk számára, 
szemben az ugyanazon alapvető 
platformszolgáltatáson működő harmadik 
felek termékeivel. Ez történhet például 
olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal, 
az egyéb alapvető platformszolgáltatásokat 
is beleértve, amelyek rangsorolása az 
online keresőprogramok által közölt 
eredmények között szerepel, vagy amelyek 
részben vagy teljesen beágyazódtak az 
online keresőprogramok eredményeibe, 
egy adott témára szakosodott eredmények 
csoportjába, az online keresőprogram 
eredményeivel együtt megjelenítve, 
amelyeket bizonyos végfelhasználók az 
online keresőprogramtól eltérő vagy azt 
kiegészítő szolgáltatásnak tekintenek vagy 
olyanként használnak. Az ilyen 
preferenciális vagy beágyazott 
megjelenítésnek nem megengedhető 
előnyben részesítést kell jelentenie, 
függetlenül attól, hogy az információkat 
vagy eredményeket konkurens 
szolgáltatások is biztosíthatják-e, és 
függetlenül attól, hogy azokat ekként 
megkülönböztetésmentes módon 
rangsorolják-e. A nem megengedett 
előnyben részesítés történhet más 
esetekben is, például a 
szoftveralkalmazás-áruházakban, vagy 
azok a termékek vagy szolgáltatások 
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közvetlen szolgáltatóként. 
Következésképpen e kapuőrök képesek 
arra, hogy közvetlenül aláássák az említett 
alapvető platformszolgáltatásokon kínált 
termékek vagy szolgáltatások 
megtámadhatóságát, azon üzleti 
felhasználók kárára, amelyek nem 
tartoznak a kapuőr irányítása alá.

esetében, amelyek egy közösségi hálózaton 
kiemelésre kerülnek és a hírvonalon is 
megjelennek, vagy a keresési eredmények 
között rangsorolt, illetve online piactéren 
megjelenített termékek vagy 
szolgáltatások, illetve az alapvető 
platformszolgáltatás beállításaiban 
felsorolt termékek vagy szolgáltatások, 
vagy a virtuális asszisztens által 
szolgáltatott eredmények esetében. Ilyen 
körülmények között a kapuőr kettős 
szerepet tölt be: a harmadik fél szolgáltatók 
számára közvetítőként lép fel, a kapuőr 
termékei vagy szolgáltatásai 
vonatkozásában pedig közvetlen 
szolgáltatóként. Következésképpen e 
kapuőrök képesek arra, hogy közvetlenül 
aláássák az említett alapvető 
platformszolgáltatásokon kínált termékek 
vagy szolgáltatások megtámadhatóságát, 
azon üzleti felhasználók kárára, amelyek 
nem tartoznak a kapuőr irányítása alá.

Or. en

Módosítás 213
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A kapuőrök gyakran függőlegesen 
integráltak, és bizonyos termékeket vagy 
szolgáltatásokat a végfelhasználók részére 
saját alapvető platformszolgáltatásaikon 
keresztül vagy olyan üzleti felhasználón 
keresztül nyújtanak, amely felett irányítást 
gyakorolnak, ez pedig gyakran 
összeférhetetlenséghez vezet. Ide tartozhat 
az a helyzet, amikor a kapuőr saját online 
közvetítő szolgáltatását online 
keresőprogramon keresztül kínálja. Amikor 
a kapuőrök e termékeket vagy 
szolgáltatásokat az alapvető 

(48) A kapuőrök gyakran függőlegesen 
integráltak, és bizonyos termékeket vagy 
szolgáltatásokat a végfelhasználók részére 
saját alapvető platformszolgáltatásaikon 
keresztül vagy olyan üzleti felhasználón 
keresztül nyújtanak, amely felett irányítást 
gyakorolnak, ez pedig gyakran 
összeférhetetlenséghez vezet. Ide tartozhat 
az a helyzet, amikor a kapuőr saját online 
közvetítő szolgáltatását online 
keresőprogramon keresztül kínálja. Amikor 
a kapuőrök e termékeket vagy 
szolgáltatásokat az alapvető 
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platformszolgáltatáson kínálják, a 
rangsorolás tekintetében jobb pozíciót 
tudnak fenntartani saját kínálatuk számára, 
szemben az ugyanazon alapvető 
platformszolgáltatáson működő harmadik 
felek termékeivel. Ez történhet például 
olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal, 
az egyéb alapvető platformszolgáltatásokat 
is beleértve, amelyek rangsorolása az 
online keresőprogramok által közölt 
eredmények között szerepel, vagy amelyek 
részben vagy teljesen beágyazódtak az 
online keresőprogramok eredményeibe, 
egy adott témára szakosodott eredmények 
csoportjába, az online keresőprogram 
eredményeivel együtt megjelenítve, 
amelyeket bizonyos végfelhasználók az 
online keresőprogramtól eltérő vagy azt 
kiegészítő szolgáltatásnak tekintenek vagy 
olyanként használnak. Az egyéb példák 
közé tartoznak azok a 
szoftveralkalmazások, amelyeket 
szoftveralkalmazás-áruházakon keresztül 
értékesítenek, vagy azok a termékek vagy 
szolgáltatások, amelyek egy közösségi 
hálózaton kiemelésre kerülnek és a 
hírvonalon is megjelennek, vagy a keresési 
eredmények között rangsorolt, illetve 
online piactéren megjelenített termékek 
vagy szolgáltatások. Ilyen körülmények 
között a kapuőr kettős szerepet tölt be: a 
harmadik fél szolgáltatók számára 
közvetítőként lép fel, a kapuőr termékei 
vagy szolgáltatásai vonatkozásában pedig 
közvetlen szolgáltatóként. 
Következésképpen e kapuőrök képesek 
arra, hogy közvetlenül aláássák az említett 
alapvető platformszolgáltatásokon kínált 
termékek vagy szolgáltatások 
megtámadhatóságát, azon üzleti 
felhasználók kárára, amelyek nem 
tartoznak a kapuőr irányítása alá.

platformszolgáltatáson kínálják, a 
rangsorolás tekintetében jobb pozíciót 
tudnak fenntartani saját kínálatuk számára, 
szemben az ugyanazon alapvető 
platformszolgáltatáson működő harmadik 
felek termékeivel. Ez történhet például 
olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal, 
az egyéb alapvető platformszolgáltatásokat 
is beleértve, amelyek rangsorolása az 
online keresőprogramok által közölt 
eredmények között szerepel, vagy amelyek 
részben vagy teljesen beágyazódtak az 
online keresőprogramok eredményeibe, 
egy adott témára szakosodott eredmények 
csoportjába, az online keresőprogram 
eredményeivel együtt megjelenítve, 
amelyeket bizonyos végfelhasználók az 
online keresőprogramtól eltérő vagy azt 
kiegészítő szolgáltatásnak tekintenek vagy 
olyanként használnak. Az egyéb példák 
közé tartoznak azok a 
szoftveralkalmazások, amelyeket 
szoftveralkalmazás-áruházakon keresztül 
értékesítenek, vagy azok a termékek vagy 
szolgáltatások, amelyek egy közösségi 
hálózaton kiemelésre kerülnek és a 
hírvonalon is megjelennek, vagy a keresési 
eredmények között rangsorolt, illetve 
online piactéren vagy a virtuális 
asszisztenseken keresztüli keresésekre 
adott eredményekben megjelenített 
termékek vagy szolgáltatások. Ilyen 
körülmények között a kapuőr kettős 
szerepet tölt be: a harmadik fél szolgáltatók 
számára közvetítőként lép fel, a kapuőr 
termékei vagy szolgáltatásai 
vonatkozásában pedig közvetlen 
szolgáltatóként. Következésképpen e 
kapuőrök képesek arra, hogy közvetlenül 
aláássák az említett alapvető 
platformszolgáltatásokon kínált termékek 
vagy szolgáltatások megtámadhatóságát, 
azon üzleti felhasználók kárára, amelyek 
nem tartoznak a kapuőr irányítása alá.

Or. en
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Módosítás 214
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A kapuőrök gyakran függőlegesen 
integráltak, és bizonyos termékeket vagy 
szolgáltatásokat a végfelhasználók részére 
saját alapvető platformszolgáltatásaikon 
keresztül vagy olyan üzleti felhasználón 
keresztül nyújtanak, amely felett irányítást 
gyakorolnak, ez pedig gyakran 
összeférhetetlenséghez vezet. Ide tartozhat 
az a helyzet, amikor a kapuőr saját online 
közvetítő szolgáltatását online 
keresőprogramon keresztül kínálja. Amikor 
a kapuőrök e termékeket vagy 
szolgáltatásokat az alapvető 
platformszolgáltatáson kínálják, a 
rangsorolás tekintetében jobb pozíciót 
tudnak fenntartani saját kínálatuk számára, 
szemben az ugyanazon alapvető 
platformszolgáltatáson működő harmadik 
felek termékeivel. Ez történhet például 
olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal, 
az egyéb alapvető platformszolgáltatásokat 
is beleértve, amelyek rangsorolása az 
online keresőprogramok által közölt 
eredmények között szerepel, vagy amelyek 
részben vagy teljesen beágyazódtak az 
online keresőprogramok eredményeibe, 
egy adott témára szakosodott eredmények 
csoportjába, az online keresőprogram 
eredményeivel együtt megjelenítve, 
amelyeket bizonyos végfelhasználók az 
online keresőprogramtól eltérő vagy azt 
kiegészítő szolgáltatásnak tekintenek vagy 
olyanként használnak. Az egyéb példák 
közé tartoznak azok a 
szoftveralkalmazások, amelyeket 
szoftveralkalmazás-áruházakon keresztül 
értékesítenek, vagy azok a termékek vagy 
szolgáltatások, amelyek egy közösségi 
hálózaton kiemelésre kerülnek és a 
hírvonalon is megjelennek, vagy a keresési 
eredmények között rangsorolt, illetve 

(48) A kapuőrök gyakran függőlegesen 
integráltak, és bizonyos termékeket vagy 
szolgáltatásokat a végfelhasználók részére 
saját alapvető platformszolgáltatásaikon 
keresztül vagy olyan üzleti felhasználón 
keresztül nyújtanak, amely felett irányítást 
gyakorolnak, ez pedig gyakran 
összeférhetetlenséghez vezet. Ide tartozhat 
az a helyzet, amikor a kapuőr saját online 
közvetítő szolgáltatását online 
keresőprogramon keresztül kínálja. Amikor 
a kapuőrök e termékeket vagy 
szolgáltatásokat az alapvető 
platformszolgáltatáson kínálják, a 
rangsorolás tekintetében jobb pozíciót, 
megkülönböztetett bánásmódot vagy 
kedvezményes elbánást tudnak fenntartani 
saját kínálatuk számára, szemben az 
ugyanazon alapvető platformszolgáltatáson 
működő harmadik felek termékeivel. Ez 
történhet például olyan termékekkel vagy 
szolgáltatásokkal, az egyéb alapvető 
platformszolgáltatásokat is beleértve, 
amelyek rangsorolása az online 
keresőprogramok által közölt eredmények 
között szerepel, vagy amelyek részben 
vagy teljesen beágyazódtak az online 
keresőprogramok eredményeibe, egy adott 
témára szakosodott eredmények 
csoportjába, az online keresőprogram 
eredményeivel együtt megjelenítve, 
amelyeket bizonyos végfelhasználók az 
online keresőprogramtól eltérő vagy azt 
kiegészítő szolgáltatásnak tekintenek vagy 
olyanként használnak. Az egyéb példák 
közé tartoznak azok a 
szoftveralkalmazások, amelyeket 
szoftveralkalmazás-áruházakon keresztül 
értékesítenek, vagy azok a termékek vagy 
szolgáltatások, amelyek egy közösségi 
hálózaton kiemelésre kerülnek és a 
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online piactéren megjelenített termékek 
vagy szolgáltatások. Ilyen körülmények 
között a kapuőr kettős szerepet tölt be: a 
harmadik fél szolgáltatók számára 
közvetítőként lép fel, a kapuőr termékei 
vagy szolgáltatásai vonatkozásában pedig 
közvetlen szolgáltatóként. 
Következésképpen e kapuőrök képesek 
arra, hogy közvetlenül aláássák az említett 
alapvető platformszolgáltatásokon kínált 
termékek vagy szolgáltatások 
megtámadhatóságát, azon üzleti 
felhasználók kárára, amelyek nem 
tartoznak a kapuőr irányítása alá.

hírfolyamában is megjelennek, vagy a 
keresési eredmények között rangsorolt, 
illetve online piactéren megjelenített 
termékek vagy szolgáltatások. Ilyen 
körülmények között a kapuőr kettős 
szerepet tölt be: a harmadik fél szolgáltatók 
számára közvetítőként lép fel, a kapuőr 
termékei vagy szolgáltatásai 
vonatkozásában pedig közvetlen 
szolgáltatóként. Következésképpen e 
kapuőrök képesek arra, hogy közvetlenül 
aláássák az említett alapvető 
platformszolgáltatásokon kínált termékek 
vagy szolgáltatások megtámadhatóságát, 
azon üzleti felhasználók kárára, amelyek 
nem tartoznak a kapuőr irányítása alá.

Or. ro
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Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A kapuőrök gyakran függőlegesen 
integráltak, és bizonyos termékeket vagy 
szolgáltatásokat a végfelhasználók részére 
saját alapvető platformszolgáltatásaikon 
keresztül vagy olyan üzleti felhasználón 
keresztül nyújtanak, amely felett irányítást 
gyakorolnak, ez pedig gyakran 
összeférhetetlenséghez vezet. Ide tartozhat 
az a helyzet, amikor a kapuőr saját online 
közvetítő szolgáltatását online 
keresőprogramon keresztül kínálja. Amikor 
a kapuőrök e termékeket vagy 
szolgáltatásokat az alapvető 
platformszolgáltatáson kínálják, a 
rangsorolás tekintetében jobb pozíciót 
tudnak fenntartani saját kínálatuk számára, 
szemben az ugyanazon alapvető 
platformszolgáltatáson működő harmadik 
felek termékeivel. Ez történhet például 
olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal, 

(48) A kapuőrök gyakran függőlegesen 
integráltak, és bizonyos termékeket vagy 
szolgáltatásokat a végfelhasználók részére 
saját alapvető platformszolgáltatásaikon 
keresztül vagy olyan üzleti felhasználón 
keresztül nyújtanak, amely felett irányítást 
gyakorolnak, ez pedig gyakran 
összeférhetetlenséghez vezet. Ide tartozhat 
az a helyzet, amikor a kapuőr saját online 
közvetítő szolgáltatását online 
keresőprogramon keresztül kínálja. Amikor 
a kapuőrök e termékeket vagy 
szolgáltatásokat az alapvető 
platformszolgáltatáson kínálják, a 
rangsorolás, a megjelenítés vagy az 
alapértelmezett beállítások tekintetében 
jobb pozíciót tudnak fenntartani saját 
kínálatuk számára, szemben az ugyanazon 
alapvető platformszolgáltatáson működő 
harmadik felek termékeivel. Ez történhet 
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az egyéb alapvető platformszolgáltatásokat 
is beleértve, amelyek rangsorolása az 
online keresőprogramok által közölt 
eredmények között szerepel, vagy amelyek 
részben vagy teljesen beágyazódtak az 
online keresőprogramok eredményeibe, 
egy adott témára szakosodott eredmények 
csoportjába, az online keresőprogram 
eredményeivel együtt megjelenítve, 
amelyeket bizonyos végfelhasználók az 
online keresőprogramtól eltérő vagy azt 
kiegészítő szolgáltatásnak tekintenek vagy 
olyanként használnak. Az egyéb példák 
közé tartoznak azok a 
szoftveralkalmazások, amelyeket 
szoftveralkalmazás-áruházakon keresztül 
értékesítenek, vagy azok a termékek vagy 
szolgáltatások, amelyek egy közösségi 
hálózaton kiemelésre kerülnek és a 
hírvonalon is megjelennek, vagy a keresési 
eredmények között rangsorolt, illetve 
online piactéren megjelenített termékek 
vagy szolgáltatások. Ilyen körülmények 
között a kapuőr kettős szerepet tölt be: a 
harmadik fél szolgáltatók számára 
közvetítőként lép fel, a kapuőr termékei 
vagy szolgáltatásai vonatkozásában pedig 
közvetlen szolgáltatóként. 
Következésképpen e kapuőrök képesek 
arra, hogy közvetlenül aláássák az említett 
alapvető platformszolgáltatásokon kínált 
termékek vagy szolgáltatások 
megtámadhatóságát, azon üzleti 
felhasználók kárára, amelyek nem 
tartoznak a kapuőr irányítása alá.

például olyan termékekkel vagy 
szolgáltatásokkal, az egyéb alapvető 
platformszolgáltatásokat is beleértve, 
amelyek rangsorolása az online 
keresőprogramok által közölt eredmények 
között szerepel, vagy amelyek részben 
vagy teljesen beágyazódtak az online 
keresőprogramok eredményeibe, egy adott 
témára szakosodott eredmények 
csoportjába, az online keresőprogram 
eredményeivel együtt megjelenítve, 
amelyeket bizonyos végfelhasználók az 
online keresőprogramtól eltérő vagy azt 
kiegészítő szolgáltatásnak tekintenek vagy 
olyanként használnak. Az egyéb példák 
közé tartoznak azok a 
szoftveralkalmazások, amelyeket 
szoftveralkalmazás-áruházakon keresztül 
értékesítenek, vagy azok a termékek vagy 
szolgáltatások, amelyek egy közösségi 
hálózaton kiemelésre kerülnek és a 
hírvonalon is megjelennek, vagy a keresési 
eredmények között rangsorolt, illetve 
online piactéren megjelenített termékek 
vagy szolgáltatások. Ilyen körülmények 
között a kapuőr kettős szerepet tölt be: a 
harmadik fél szolgáltatók számára 
közvetítőként lép fel, a kapuőr termékei 
vagy szolgáltatásai vonatkozásában pedig 
közvetlen szolgáltatóként. 
Következésképpen e kapuőrök képesek 
arra, hogy közvetlenül aláássák az említett 
alapvető platformszolgáltatásokon kínált 
termékek vagy szolgáltatások 
megtámadhatóságát, azon üzleti 
felhasználók kárára, amelyek nem 
tartoznak a kapuőr irányítása alá.

Or. en
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Rendeletre irányuló javaslat
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Ilyen helyzetekben a kapuőr nem 
alkalmazhat semmiféle megkülönböztetett 
vagy preferenciális elbánást az alapvető 
platformszolgáltatáson történő rangsorolás 
tekintetében, legyen az jogi, kereskedelmi 
vagy műszaki jellegű, olyan termékek vagy 
szolgáltatások javára, amelyeket saját maga 
vagy olyan üzleti felhasználó kínál, amely 
a kapuőr irányítása alatt áll. E kötelezettség 
eredményességének biztosítása érdekében 
arról is gondoskodni kell, hogy az ilyen 
rangsorolásra vonatkozó feltételek 
általánosságban is méltányosak legyenek. 
A rangsorolásnak ebben az összefüggésben 
a relatív kiemelés minden formájára ki kell 
terjednie, beleértve a megjelenítési, 
minősítési, hivatkozási vagy hangalapú 
eredményeket. E kötelezettség 
eredményességének, valamint 
megkerülhetetlenségének biztosítása 
érdekében a kötelezettséget bármely olyan 
intézkedésre alkalmazni kell, amely a 
rangsorolás terén alkalmazott 
megkülönböztetett vagy preferenciális 
elbánással egyenértékű hatással járhat. Az 
(EU) 2019/1150 rendelet 5. cikke 
értelmében elfogadott iránymutatás szintén 
segíti e kötelezettség végrehajtását és 
érvényesítését34.

(49) Ilyen helyzetekben a kapuőr nem 
alkalmazhat semmiféle megkülönböztetett 
vagy preferenciális elbánást az alapvető 
platformszolgáltatáson történő rangsorolás 
tekintetében, legyen az jogi, kereskedelmi 
vagy műszaki jellegű, olyan termékek vagy 
szolgáltatások javára, amelyeket saját maga 
vagy olyan üzleti felhasználó kínál, amely 
a kapuőr irányítása alatt áll. E kötelezettség 
eredményességének biztosítása érdekében 
arról is gondoskodni kell, hogy az ilyen 
rangsorolásra vonatkozó feltételek 
általánosságban is méltányosak legyenek, 
és kerüljék a megkülönböztetés minden 
formájának alkalmazását, ösztönzését, az 
arra való buzdítást, az abban való 
közreműködést vagy az ahhoz való 
hozzájárulást, illetve annak elősegítését. A 
rangsorolásnak ebben az összefüggésben a 
relatív kiemelés minden formájára ki kell 
terjednie, beleértve a megjelenítési, 
minősítési, hivatkozási vagy hangalapú 
eredményeket. E kötelezettség 
eredményességének, valamint 
megkerülhetetlenségének biztosítása 
érdekében a kötelezettséget bármely olyan 
intézkedésre alkalmazni kell, amely a 
rangsorolás terén alkalmazott 
megkülönböztetett vagy preferenciális 
elbánással egyenértékű hatással járhat. Az 
(EU) 2019/1150 rendelet 5. cikke 
értelmében elfogadott iránymutatás szintén 
segíti e kötelezettség végrehajtását és 
érvényesítését34.

_________________ _________________
34 A Bizottság közleménye: Iránymutatás a 
rangsorolási átláthatóságról az (EU) 
2019/1150 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően (HL C 424., 
2020.12.8., 1. o.).

34 A Bizottság közleménye: Iránymutatás a 
rangsorolási átláthatóságról az (EU) 
2019/1150 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően (HL C 424., 
2020.12.8., 1. o.).

Or. ro

Módosítás 217



PE696.537v01-00 100/175 AM\1238608HU.docx

HU

Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Ilyen helyzetekben a kapuőr nem 
alkalmazhat semmiféle megkülönböztetett 
vagy preferenciális elbánást az alapvető 
platformszolgáltatáson történő rangsorolás 
tekintetében, legyen az jogi, kereskedelmi 
vagy műszaki jellegű, olyan termékek vagy 
szolgáltatások javára, amelyeket saját 
maga vagy olyan üzleti felhasználó kínál, 
amely a kapuőr irányítása alatt áll. E 
kötelezettség eredményességének 
biztosítása érdekében arról is gondoskodni 
kell, hogy az ilyen rangsorolásra vonatkozó 
feltételek általánosságban is méltányosak 
legyenek. A rangsorolásnak ebben az 
összefüggésben a relatív kiemelés minden 
formájára ki kell terjednie, beleértve a 
megjelenítési, minősítési, hivatkozási vagy 
hangalapú eredményeket. E kötelezettség 
eredményességének, valamint 
megkerülhetetlenségének biztosítása 
érdekében a kötelezettséget bármely olyan 
intézkedésre alkalmazni kell, amely a 
rangsorolás terén alkalmazott 
megkülönböztetett vagy preferenciális 
elbánással egyenértékű hatással járhat. Az 
(EU) 2019/1150 rendelet 5. cikke 
értelmében elfogadott iránymutatás szintén 
segíti e kötelezettség végrehajtását és 
érvényesítését.34

(49) Ilyen helyzetekben a kapuőr nem 
alkalmazhat semmiféle megkülönböztetett 
vagy preferenciális elbánást az alapvető 
platformszolgáltatáson történő rangsorolás 
tekintetében, legyen az jogi, kereskedelmi 
vagy műszaki jellegű. E kötelezettség 
eredményességének biztosítása érdekében 
arról is gondoskodni kell, hogy az ilyen 
rangsorolásra vonatkozó feltételek 
általánosságban is méltányosak legyenek. 
A rangsorolásnak ebben az összefüggésben 
a relatív kiemelés minden formájára ki kell 
terjednie, beleértve a megjelenítési, 
minősítési, hivatkozási vagy hangalapú 
eredményeket. E kötelezettség 
eredményességének, valamint 
megkerülhetetlenségének biztosítása 
érdekében a kötelezettséget bármely olyan 
intézkedésre alkalmazni kell, amely a 
rangsorolás terén alkalmazott 
megkülönböztetett vagy preferenciális 
elbánással egyenértékű hatással járhat. Az 
(EU) 2019/1150 rendelet 5. cikke 
értelmében elfogadott iránymutatás szintén 
segíti e kötelezettség végrehajtását és 
érvényesítését.34

_________________ _________________
34 A Bizottság közleménye: Iránymutatás a 
rangsorolási átláthatóságról az (EU) 
2019/1150 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően (HL C 424., 
2020.12.8., 1. o.).

34 A Bizottság közleménye: Iránymutatás a 
rangsorolási átláthatóságról az (EU) 
2019/1150 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően (HL C 424., 
2020.12.8., 1. o.).
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Rendeletre irányuló javaslat
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A kapuőrök nem korlátozhatják 
vagy akadályozhatják a végfelhasználók 
szabad választását oly módon, hogy 
technikailag megakadályozzák a különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltást vagy az azokra történő 
előfizetést. Ez több szolgáltató számára 
teszi lehetővé, hogy szolgáltatásait kínálja, 
és így végső soron nagyobb választékot 
biztosít a végfelhasználók számára. A 
kapuőröknek biztosítaniuk kell a szabad 
választást, függetlenül attól, hogy ezek 
gyártják-e azt a hardvert, amellyel e 
szoftveralkalmazások vagy szolgáltatások 
hozzáférhetők, és nem támaszthatnak 
mesterséges technikai akadályokat, hogy a 
váltást ellehetetlenítsék vagy 
eredménytelenné tegyék. Egy adott termék 
vagy szolgáltatás végfelhasználók részére 
történő kínálása, akár előtelepítés révén, 
valamint a végfelhasználók részére adott 
kínálat javítása, például jobb árak vagy 
minőség révén, önmagában nem 
tekinthető a váltás tiltott akadályozásának.

(50) A kapuőrök nem korlátozhatják 
vagy akadályozhatják a végfelhasználók 
szabad választását oly módon, hogy 
technikailag megakadályozzák a különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltást vagy az azokra történő 
előfizetést. Ez több szolgáltató számára 
teszi lehetővé, hogy szolgáltatásait kínálja, 
és így végső soron nagyobb választékot 
biztosít a végfelhasználók számára. A 
kapuőröknek biztosítaniuk kell a szabad 
választást, függetlenül attól, hogy ezek 
gyártják-e azt a hardvert, amellyel e 
szoftveralkalmazások vagy szolgáltatások 
hozzáférhetők, és nem támaszthatnak 
mesterséges technikai akadályokat, hogy a 
váltást ellehetetlenítsék vagy 
eredménytelenné tegyék. 

Or. en

Módosítás 219
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A kapuőrök nem korlátozhatják 
vagy akadályozhatják a végfelhasználók 
szabad választását oly módon, hogy 
technikailag megakadályozzák a 

(50) A kapuőrök nem korlátozhatják 
vagy akadályozhatják a végfelhasználók 
szabad választását oly módon, hogy 
megakadályozzák a különböző 
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különböző szoftveralkalmazások és 
szolgáltatások közötti váltást vagy az 
azokra történő előfizetést. Ez több 
szolgáltató számára teszi lehetővé, hogy 
szolgáltatásait kínálja, és így végső soron 
nagyobb választékot biztosít a 
végfelhasználók számára. A kapuőröknek 
biztosítaniuk kell a szabad választást, 
függetlenül attól, hogy ezek gyártják-e azt 
a hardvert, amellyel e 
szoftveralkalmazások vagy szolgáltatások 
hozzáférhetők, és nem támaszthatnak 
mesterséges technikai akadályokat, hogy a 
váltást ellehetetlenítsék vagy 
eredménytelenné tegyék. Egy adott termék 
vagy szolgáltatás végfelhasználók részére 
történő kínálása, akár előtelepítés révén, 
valamint a végfelhasználók részére adott 
kínálat javítása, például jobb árak vagy 
minőség révén, önmagában nem tekinthető 
a váltás tiltott akadályozásának.

szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltást vagy az azokra történő 
előfizetést. Ez több szolgáltató számára 
teszi lehetővé, hogy szolgáltatásait kínálja, 
és így végső soron nagyobb választékot 
biztosít a végfelhasználók számára. A 
kapuőröknek biztosítaniuk kell a szabad 
választást, függetlenül attól, hogy ezek 
gyártják-e azt a hardvert, amellyel e 
szoftveralkalmazások vagy szolgáltatások 
hozzáférhetők, és nem támaszthatnak 
mesterséges technikai akadályokat, hogy a 
váltást ellehetetlenítsék vagy 
eredménytelenné tegyék. Egy adott termék 
vagy szolgáltatás végfelhasználók részére 
történő kínálása, akár előtelepítés révén, 
valamint a végfelhasználók részére adott 
kínálat javítása, például jobb árak vagy 
minőség révén, önmagában nem tekinthető 
a váltás tiltott akadályozásának.

Or. en

Módosítás 220
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A kapuőrök akadályozhatják a 
végfelhasználók azon képességét, hogy az 
online tartalomhoz és szolgáltatásokhoz 
hozzáférjenek, a szoftveres alkalmazásokat 
is beleértve. Ezért szabályokat kell 
meghatározni annak biztosítása érdekében, 
hogy a végfelhasználók nyílt internethez 
történő hozzáférésével kapcsolatos jogait a 
kapuőrök magatartása ne gátolja. A 
kapuőrök technikailag, különösen az 
operációs rendszerek vagy hardverek felett 
gyakorolt irányításuk révén korlátozhatják 
a végfelhasználók azon képességét, hogy 
ténylegesen váltsanak különféle 
internetszolgáltatók között. Ez torzítja az 

(51) A kapuőrök akadályozhatják a 
végfelhasználók azon képességét, hogy az 
online tartalomhoz és szolgáltatásokhoz 
hozzáférjenek, a szoftveres alkalmazásokat 
is beleértve. Ezért szabályokat kell 
meghatározni annak biztosítása érdekében, 
hogy a végfelhasználók nyílt internethez 
történő hozzáférésével kapcsolatos jogait a 
kapuőrök magatartása ne gátolja. A 
kapuőrök technikailag, különösen az 
operációs rendszerek vagy hardverek felett 
gyakorolt irányításuk révén korlátozhatják 
a végfelhasználók azon képességét, hogy 
ténylegesen váltsanak különféle 
internetszolgáltatók között. Ez torzítja az 
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internet-hozzáférési szolgáltatások egyenlő 
versenyfeltételeit, és végső soron a 
végfelhasználókat károsítja meg. Ezért 
biztosítani kell, hogy a kapuőrök ne 
korlátozhassák jogtalanul a 
végfelhasználókat az internetszolgáltató 
kiválasztásában.

internet-hozzáférési szolgáltatások egyenlő 
versenyfeltételeit, és végső soron a 
végfelhasználókat károsítja meg. Ezért 
biztosítani kell, hogy a kapuőrök ne 
korlátozhassák a végfelhasználókat az 
internetszolgáltató kiválasztásában.

Or. en

Módosítás 221
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A kapuőrök akadályozhatják a 
végfelhasználók azon képességét, hogy az 
online tartalomhoz és szolgáltatásokhoz 
hozzáférjenek, a szoftveres alkalmazásokat 
is beleértve. Ezért szabályokat kell 
meghatározni annak biztosítása érdekében, 
hogy a végfelhasználók nyílt internethez 
történő hozzáférésével kapcsolatos jogait a 
kapuőrök magatartása ne gátolja. A 
kapuőrök technikailag, különösen az 
operációs rendszerek vagy hardverek felett 
gyakorolt irányításuk révén korlátozhatják 
a végfelhasználók azon képességét, hogy 
ténylegesen váltsanak különféle 
internetszolgáltatók között. Ez torzítja az 
internet-hozzáférési szolgáltatások egyenlő 
versenyfeltételeit, és végső soron a 
végfelhasználókat károsítja meg. Ezért 
biztosítani kell, hogy a kapuőrök ne 
korlátozhassák jogtalanul a 
végfelhasználókat az internetszolgáltató 
kiválasztásában.

(51) A kapuőrök akadályozhatják a 
végfelhasználók azon képességét, hogy az 
online tartalomhoz és szolgáltatásokhoz 
hozzáférjenek, a szoftveres alkalmazásokat 
is beleértve. Ezért szabályokat kell 
meghatározni annak biztosítása érdekében, 
hogy a végfelhasználók nyílt internethez 
történő hozzáférésével kapcsolatos jogait a 
kapuőrök magatartása ne gátolja. A 
kapuőrök technikailag, különösen az 
operációs rendszerek vagy hardverek felett 
gyakorolt irányításuk révén korlátozhatják 
a végfelhasználók azon képességét, hogy 
ténylegesen váltsanak különféle 
internetszolgáltatók között. Ez torzítja az 
internet-hozzáférési szolgáltatások egyenlő 
versenyfeltételeit, és végső soron a 
végfelhasználókat károsítja meg. Ezért 
biztosítani kell, hogy a kapuőrök ne 
korlátozhassák a végfelhasználókat az 
internetszolgáltató kiválasztásában.

Or. en

Módosítás 222
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq
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Rendeletre irányuló javaslat
51 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51a) Az interoperabilitás közvetlen 
pozitív hatással lehet a piaci versenyre, a 
méltányosságra és a fogyasztói jólétére. 
Ezért az interoperabilitás, amely 
megköveteli, hogy a platformok nyílt 
protokollokat – például 
alkalmazásprogramozási felületet – 
használjanak, jelentősen csökkenti a 
potenciális versenytársak piacra lépési 
akadályait, mivel a versenytársak számára 
hozzáférést biztosítana a meglévő 
hálózatokhoz, és lehetővé tenné számukra, 
hogy részt vegyenek azokban. Ez lehetővé 
tenné konkurens platformok számára 
belső rendszereik felajánlását az adataikat 
másutt tároló felhasználók számukra, akik 
így egyenértékű és fogyasztóbarát 
alternatívát választhatnának, és egyúttal 
fokozódna a szolgáltatások 
megtámadhatósága is.

Or. en

Módosítás 223
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A kapuőrök operációs rendszerek 
fejlesztőiként és eszközgyártóként is 
tölthetnek be kettős szerepet, az ilyen 
eszközök bármely technikai funkcióját is 
beleértve. Egy olyan kapuőr például, amely 
valamely eszköz gyártója, korlátozhatja az 
eszközön bizonyos funkciókhoz való 
hozzáférést, mint például a kis 
hatótávolságú kommunikációs technológia 
(NFC) és az ezt a technológiát működtető 

(52) A kapuőrök operációs rendszerek 
fejlesztőiként és eszközgyártóként is 
tölthetnek be kettős szerepet, az ilyen 
eszközök bármely technikai funkcióját is 
beleértve. Egy olyan kapuőr például, amely 
valamely eszköz gyártója, korlátozhatja az 
eszközön bizonyos funkciókhoz való 
hozzáférést, mint például a kis 
hatótávolságú kommunikációs technológia 
(NFC) és az ezt a technológiát működtető 
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szoftver, amelyre egy kiegészítő 
szolgáltatás kapuőr általi, valamint az ilyen 
kiegészítő szolgáltatást nyújtó bármely 
potenciális harmadik fél általi eredményes 
nyújtásához lehet szükség. Ezt a 
hozzáférést a vonatkozó kiegészítő 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftveres 
alkalmazások is előírhatják, hogy 
ténylegesen tudjanak a kapuőrök által 
kínált funkciókhoz hasonlóakat nyújtani. 
Ha ezt a kettős szerepet oly módon 
használják, hogy az megakadályozza a 
kiegészítő szolgáltatásokat vagy szoftveres 
alkalmazásokat nyújtó alternatív 
szolgáltatókat abban, hogy egyenlő 
feltételek mellett férjenek hozzá 
ugyanahhoz az operációs rendszerhez, 
amely a kapuőr által nyújtott kiegészítő 
szolgáltatások rendelkezésére áll vagy 
amelyet e szolgáltatások használnak, ez 
jelentősen alááshatja az ilyen kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók általi 
innovációt, valamint e kiegészítő 
szolgáltatások a végfelhasználók részére 
rendelkezésre álló választékát. A kapuőrök 
ezért kötelesek biztosítani az egyenlő 
feltételek melletti hozzáférést ugyanahhoz 
az operációs rendszerhez, hardveres vagy 
szoftveres funkciókhoz, valamint az 
ezekkel való interoperabilitást, mint amely 
a kapuőr által bármely kiegészítő 
szolgáltatás nyújtása során elérhető vagy 
használható.

szoftver, amelyre egy kiegészítő 
szolgáltatás kapuőr általi, valamint az ilyen 
kiegészítő szolgáltatást nyújtó bármely 
potenciális harmadik fél általi eredményes 
nyújtásához lehet szükség. Ezt a 
hozzáférést a vonatkozó kiegészítő 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftveres 
alkalmazások is előírhatják, hogy 
ténylegesen tudjanak a kapuőrök által 
kínált funkciókhoz hasonlóakat nyújtani. 
Ha ezt a kettős szerepet oly módon 
használják, hogy az megakadályozza a 
kiegészítő szolgáltatásokat vagy szoftveres 
alkalmazásokat nyújtó alternatív 
szolgáltatókat abban, hogy egyenlő 
feltételek mellett férjenek hozzá 
ugyanahhoz az operációs rendszerhez, mint 
például a kis hatótávolságú 
kommunikációs technológia vagy az olyan 
szoftverfunkciók, mint a biometrikus 
azonosítók, beleértve az ujjlenyomat- és 
arcfelismerő szkennerek, amely a kapuőr 
által nyújtott kiegészítő szolgáltatások 
rendelkezésére áll vagy amelyet e 
szolgáltatások használnak, ez jelentősen 
alááshatja az ilyen kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók általi 
innovációt, valamint e kiegészítő 
szolgáltatások a végfelhasználók részére 
rendelkezésre álló választékát. A kapuőrök 
ezért kötelesek biztosítani az egyenlő 
feltételek melletti hozzáférést ugyanahhoz 
az operációs rendszerhez, hardveres vagy 
szoftveres funkciókhoz, valamint az 
ezekkel való interoperabilitást, mint amely 
a kapuőr által bármely kiegészítő 
szolgáltatás nyújtása során elérhető vagy 
használható. Az egyenlő feltételek melletti 
hozzáférés alatt technikai, jogi, gazdasági 
vagy bármilyen más jellegű hozzáférést 
kell érteni.

Or. en

Módosítás 224
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A kapuőrök operációs rendszerek 
fejlesztőiként és eszközgyártóként is 
tölthetnek be kettős szerepet, az ilyen 
eszközök bármely technikai funkcióját is 
beleértve. Egy olyan kapuőr például, 
amely valamely eszköz gyártója, 
korlátozhatja az eszközön bizonyos 
funkciókhoz való hozzáférést, mint például 
a kis hatótávolságú kommunikációs 
technológia (NFC) és az ezt a technológiát 
működtető szoftver, amelyre egy kiegészítő 
szolgáltatás kapuőr általi, valamint az ilyen 
kiegészítő szolgáltatást nyújtó bármely 
potenciális harmadik fél általi eredményes 
nyújtásához lehet szükség. Ezt a 
hozzáférést a vonatkozó kiegészítő 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftveres 
alkalmazások is előírhatják, hogy 
ténylegesen tudjanak a kapuőrök által 
kínált funkciókhoz hasonlóakat nyújtani. 
Ha ezt a kettős szerepet oly módon 
használják, hogy az megakadályozza a 
kiegészítő szolgáltatásokat vagy szoftveres 
alkalmazásokat nyújtó alternatív 
szolgáltatókat abban, hogy egyenlő 
feltételek mellett férjenek hozzá 
ugyanahhoz az operációs rendszerhez, 
amely a kapuőr által nyújtott kiegészítő 
szolgáltatások rendelkezésére áll vagy 
amelyet e szolgáltatások használnak, ez 
jelentősen alááshatja az ilyen kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók általi 
innovációt, valamint e kiegészítő 
szolgáltatások a végfelhasználók részére 
rendelkezésre álló választékát. A kapuőrök 
ezért kötelesek biztosítani az egyenlő 
feltételek melletti hozzáférést ugyanahhoz 
az operációs rendszerhez, hardveres vagy 
szoftveres funkciókhoz, valamint az 
ezekkel való interoperabilitást, mint amely 
a kapuőr által bármely kiegészítő 
szolgáltatás nyújtása során elérhető vagy 
használható.

(52) A kapuőrök korlátozhatják az 
eszközön bizonyos funkciókhoz való 
hozzáférést, mint például a kis 
hatótávolságú kommunikációs technológia 
(NFC) és az ezt a technológiát működtető 
szoftver, amelyre egy kiegészítő 
szolgáltatás kapuőr általi, valamint az ilyen 
kiegészítő szolgáltatást nyújtó bármely 
potenciális harmadik fél általi eredményes 
nyújtásához lehet szükség. Ezt a 
hozzáférést a vonatkozó kiegészítő 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftveres 
alkalmazások is előírhatják, hogy 
ténylegesen tudjanak a kapuőrök által 
kínált funkciókhoz hasonlóakat nyújtani. 
Ha ezt a korlátozást arra használják, hogy 
megakadályozzák a végfelhasználókat 
vagy a szolgáltatásokat vagy szoftvereket 
nyújtó alternatív szolgáltatókat abban, 
hogy egyenlő feltételek mellett férjenek 
hozzá ugyanahhoz az operációs 
rendszerhez, amely a kapuőr által nyújtott 
szolgáltatása során rendelkezésére áll 
vagy amelyet e szolgáltatások használnak, 
ez jelentősen alááshatja az innovációt, 
valamint e kiegészítő szolgáltatások a 
végfelhasználók részére rendelkezésre álló 
választékát.. A kapuőrök ezért kötelesek 
biztosítani az egyenlő feltételek melletti 
hozzáférést ugyanahhoz az operációs 
rendszerhez, hardveres vagy szoftveres 
funkciókhoz, valamint az ezekkel való 
interoperabilitást, mint amely a kapuőr 
által bármely saját szolgáltatás nyújtása 
során elérhető vagy használható.
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Or. en

Módosítás 225
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A kapuőrök operációs rendszerek 
fejlesztőiként és eszközgyártóként is 
tölthetnek be kettős szerepet, az ilyen 
eszközök bármely technikai funkcióját is 
beleértve. Egy olyan kapuőr például, amely 
valamely eszköz gyártója, korlátozhatja az 
eszközön bizonyos funkciókhoz való 
hozzáférést, mint például a kis 
hatótávolságú kommunikációs technológia 
(NFC) és az ezt a technológiát működtető 
szoftver, amelyre egy kiegészítő 
szolgáltatás kapuőr általi, valamint az ilyen 
kiegészítő szolgáltatást nyújtó bármely 
potenciális harmadik fél általi eredményes 
nyújtásához lehet szükség. Ezt a 
hozzáférést a vonatkozó kiegészítő 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftveres 
alkalmazások is előírhatják, hogy 
ténylegesen tudjanak a kapuőrök által 
kínált funkciókhoz hasonlóakat nyújtani. 
Ha ezt a kettős szerepet oly módon 
használják, hogy az megakadályozza a 
kiegészítő szolgáltatásokat vagy szoftveres 
alkalmazásokat nyújtó alternatív 
szolgáltatókat abban, hogy egyenlő 
feltételek mellett férjenek hozzá 
ugyanahhoz az operációs rendszerhez, 
amely a kapuőr által nyújtott kiegészítő 
szolgáltatások rendelkezésére áll vagy 
amelyet e szolgáltatások használnak, ez 
jelentősen alááshatja az ilyen kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók általi 
innovációt, valamint e kiegészítő 
szolgáltatások a végfelhasználók részére 
rendelkezésre álló választékát. A kapuőrök 
ezért kötelesek biztosítani az egyenlő 
feltételek melletti hozzáférést ugyanahhoz 

(52) A kapuőrök operációs rendszerek 
fejlesztőiként és eszközgyártóként is 
tölthetnek be kettős szerepet, az ilyen 
eszközök bármely technikai funkcióját is 
beleértve. Egy olyan kapuőr például, amely 
valamely eszköz gyártója, korlátozhatja az 
eszközön bizonyos funkciókhoz való 
hozzáférést, mint például a kis 
hatótávolságú kommunikációs technológia 
(NFC) és az ezt a technológiát működtető 
szoftver, amelyre egy kiegészítő 
szolgáltatás kapuőr általi, valamint az ilyen 
kiegészítő szolgáltatást nyújtó bármely 
potenciális harmadik fél általi eredményes 
nyújtásához lehet szükség. Ezt a 
hozzáférést a vonatkozó kiegészítő 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftveres 
alkalmazások is előírhatják, hogy 
ténylegesen tudjanak a kapuőrök által 
kínált funkciókhoz hasonlóakat nyújtani. 
Ha ezt a kettős szerepet oly módon 
használják, hogy az megakadályozza a 
kiegészítő szolgáltatásokat vagy szoftveres 
alkalmazásokat nyújtó alternatív 
szolgáltatókat abban, hogy egyenlő 
feltételek mellett férjenek hozzá 
ugyanahhoz az operációs rendszerhez, 
amely a kapuőr által nyújtott kiegészítő 
szolgáltatások rendelkezésére áll vagy 
amelyet e szolgáltatások használnak, ez 
jelentősen alááshatja az ilyen kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók általi 
innovációt, valamint e kiegészítő 
szolgáltatások a végfelhasználók részére 
rendelkezésre álló választékát. A kapuőrök 
ezért kötelesek biztosítani az egyenlő 
feltételek melletti hozzáférést ugyanahhoz 
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az operációs rendszerhez, hardveres vagy 
szoftveres funkciókhoz, valamint az 
ezekkel való interoperabilitást, mint amely 
a kapuőr által bármely kiegészítő 
szolgáltatás nyújtása során elérhető vagy 
használható.

az operációs rendszerhez, hardveres vagy 
szoftveres funkciókhoz, valamint az 
ezekkel való interoperabilitást, mint amely 
a kapuőr által bármely kiegészítő 
szolgáltatás nyújtása során elérhető vagy 
használható. A szóban forgó hozzáférés 
biztosítása nem veszélyeztetheti a 
kapuőrnek a felhasználók biztonságának 
védelmével, az adatvédelemmel vagy a 
hardver működésének védelmével 
kapcsolatos erőfeszítéseit.

Or. en

Módosítás 226
Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A kapuőrök operációs rendszerek 
fejlesztőiként és eszközgyártóként is 
tölthetnek be kettős szerepet, az ilyen 
eszközök bármely technikai funkcióját is 
beleértve. Egy olyan kapuőr például, amely 
valamely eszköz gyártója, korlátozhatja az 
eszközön bizonyos funkciókhoz való 
hozzáférést, mint például a kis 
hatótávolságú kommunikációs technológia 
(NFC) és az ezt a technológiát működtető 
szoftver, amelyre egy kiegészítő 
szolgáltatás kapuőr általi, valamint az ilyen 
kiegészítő szolgáltatást nyújtó bármely 
potenciális harmadik fél általi eredményes 
nyújtásához lehet szükség. Ezt a 
hozzáférést a vonatkozó kiegészítő 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftveres 
alkalmazások is előírhatják, hogy 
ténylegesen tudjanak a kapuőrök által 
kínált funkciókhoz hasonlóakat nyújtani. 
Ha ezt a kettős szerepet oly módon 
használják, hogy az megakadályozza a 
kiegészítő szolgáltatásokat vagy szoftveres 
alkalmazásokat nyújtó alternatív 
szolgáltatókat abban, hogy egyenlő 

(52) A kapuőrök operációs rendszerek 
fejlesztőiként és eszközgyártóként is 
tölthetnek be kettős szerepet, az ilyen 
eszközök bármely technikai funkcióját is 
beleértve. Egy olyan kapuőr például, amely 
valamely eszköz gyártója, korlátozhatja az 
eszközön bizonyos funkciókhoz való 
hozzáférést, mint például a kis 
hatótávolságú kommunikációs technológia 
(NFC) és az ezt a technológiát működtető 
szoftver, amelyre egy kiegészítő 
szolgáltatás kapuőr általi, valamint az ilyen 
kiegészítő szolgáltatást nyújtó bármely 
potenciális harmadik fél általi eredményes 
nyújtásához lehet szükség. Ezt a 
hozzáférést a vonatkozó kiegészítő 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftveres 
alkalmazások is előírhatják, hogy 
ténylegesen tudjanak a kapuőrök által 
kínált funkciókhoz hasonlóakat nyújtani. 
Ha nincs más mód a végfelhasználók 
elérésére, és ha ezt a kettős szerepet oly 
módon használják, hogy az 
megakadályozza a kiegészítő 
szolgáltatásokat vagy szoftveres 
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feltételek mellett férjenek hozzá 
ugyanahhoz az operációs rendszerhez, 
amely a kapuőr által nyújtott kiegészítő 
szolgáltatások rendelkezésére áll vagy 
amelyet e szolgáltatások használnak, ez 
jelentősen alááshatja az ilyen kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók általi 
innovációt, valamint e kiegészítő 
szolgáltatások a végfelhasználók részére 
rendelkezésre álló választékát. A kapuőrök 
ezért kötelesek biztosítani az egyenlő 
feltételek melletti hozzáférést ugyanahhoz 
az operációs rendszerhez, hardveres vagy 
szoftveres funkciókhoz, valamint az 
ezekkel való interoperabilitást, mint amely 
a kapuőr által bármely kiegészítő 
szolgáltatás nyújtása során elérhető vagy 
használható.

alkalmazásokat nyújtó alternatív 
szolgáltatókat abban, hogy egyenlő módon 
férjenek hozzá az operációs rendszerhez, 
amely a kapuőr által nyújtott kiegészítő 
szolgáltatások rendelkezésére áll vagy 
amelyet e szolgáltatások használnak, ez 
jelentősen alááshatja az ilyen kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók általi 
innovációt, valamint e kiegészítő 
szolgáltatások a végfelhasználók részére 
rendelkezésre álló választékát. A kapuőrök 
ezért kötelesek biztosítani az egyenlő 
hozzáférést az operációs rendszerhez, 
hardveres vagy szoftveres funkciókhoz, 
valamint az ezekkel való interoperabilitást, 
mint amely a kapuőr által bármely 
kiegészítő szolgáltatás nyújtása során 
elérhető vagy használható. Az ilyen 
hozzáférés biztosítása nem áshatja alá a 
kapuőr azon képességét, hogy megvédje a 
felhasználót.

Or. en

Módosítás 227
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A kapuőrök operációs rendszerek 
fejlesztőiként és eszközgyártóként is 
tölthetnek be kettős szerepet, az ilyen 
eszközök bármely technikai funkcióját is 
beleértve. Egy olyan kapuőr például, amely 
valamely eszköz gyártója, korlátozhatja az 
eszközön bizonyos funkciókhoz való 
hozzáférést, mint például a kis 
hatótávolságú kommunikációs technológia 
(NFC) és az ezt a technológiát működtető 
szoftver, amelyre egy kiegészítő 
szolgáltatás kapuőr általi, valamint az ilyen 
kiegészítő szolgáltatást nyújtó bármely 
potenciális harmadik fél általi eredményes 
nyújtásához lehet szükség. Ezt a 

(52) A kapuőrök operációs rendszerek 
fejlesztőiként és eszközgyártóként is 
tölthetnek be kettős szerepet, az ilyen 
eszközök bármely technikai funkcióját is 
beleértve. Egy olyan kapuőr például, amely 
valamely eszköz gyártója, korlátozhatja az 
eszközön bizonyos funkciókhoz való 
hozzáférést, mint például a kis 
hatótávolságú kommunikációs technológia 
(NFC) és az ezt a technológiát működtető 
szoftver, amelyre egy kiegészítő 
szolgáltatás kapuőr általi, valamint az ilyen 
kiegészítő szolgáltatást nyújtó bármely 
potenciális harmadik fél általi eredményes 
nyújtásához lehet szükség. Ezt a 
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hozzáférést a vonatkozó kiegészítő 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftveres 
alkalmazások is előírhatják, hogy 
ténylegesen tudjanak a kapuőrök által 
kínált funkciókhoz hasonlóakat nyújtani. 
Ha ezt a kettős szerepet oly módon 
használják, hogy az megakadályozza a 
kiegészítő szolgáltatásokat vagy szoftveres 
alkalmazásokat nyújtó alternatív 
szolgáltatókat abban, hogy egyenlő 
feltételek mellett férjenek hozzá 
ugyanahhoz az operációs rendszerhez, 
amely a kapuőr által nyújtott kiegészítő 
szolgáltatások rendelkezésére áll vagy 
amelyet e szolgáltatások használnak, ez 
jelentősen alááshatja az ilyen kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók általi 
innovációt, valamint e kiegészítő 
szolgáltatások a végfelhasználók részére 
rendelkezésre álló választékát. A kapuőrök 
ezért kötelesek biztosítani az egyenlő 
feltételek melletti hozzáférést ugyanahhoz 
az operációs rendszerhez, hardveres vagy 
szoftveres funkciókhoz, valamint az 
ezekkel való interoperabilitást, mint amely 
a kapuőr által bármely kiegészítő 
szolgáltatás nyújtása során elérhető vagy 
használható.

hozzáférést a vonatkozó kiegészítő 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftveres 
alkalmazások is előírhatják, hogy 
ténylegesen tudjanak a kapuőrök által 
kínált funkciókhoz hasonlóakat nyújtani. 
Ha ezt a kettős szerepet oly módon 
használják, hogy az megakadályozza a 
kiegészítő szolgáltatásokat vagy szoftveres 
alkalmazásokat nyújtó alternatív 
szolgáltatókat abban, hogy egyenlő 
feltételek mellett férjenek hozzá 
ugyanahhoz az operációs rendszerhez, 
amely a kapuőr által nyújtott kiegészítő 
szolgáltatások rendelkezésére áll vagy 
amelyet e szolgáltatások használnak, ez 
jelentősen alááshatja az ilyen kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók általi 
innovációt, valamint e kiegészítő 
szolgáltatások a végfelhasználók részére 
rendelkezésre álló választékát. A kapuőrök 
ezért kötelesek biztosítani az egyenlő 
feltételek melletti és ingyenes hozzáférést 
ugyanahhoz az operációs rendszerhez, 
hardveres vagy szoftveres funkciókhoz, 
valamint az ezekkel való interoperabilitást, 
mint amely a kapuőr által bármely 
kiegészítő szolgáltatás nyújtása során 
elérhető vagy használható.

Or. en

Módosítás 228
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
52 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52a) Ehhez hasonlóan az üzenetküldő 
és közösségimédia-szolgáltatások esetében 
is biztosítani kell átjárhatóságot, lehetővé 
téve a felhasználók számára, hogy adataik 
és kapcsolataik elvesztése nélkül 
váltsanak egyik platformról a másikra. A 
felhasználók számára azt is lehetővé kell 
tenni, hogy egy egyszerű eljárás 
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segítségével egyoldalúan dönthessenek 
arról, hogy továbbítják adataikat a 
hírfolyamba, mentik az előzményeket vagy 
teljesen törlik adataikat az üzenetküldő 
vagy közösségimédia-platformról.

Or. ro

Módosítás 229
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A feltételek, amelyek mellett a 
kapuőrök online hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtanak az üzleti felhasználók részére, a 
hirdetőket és a kiadókat egyaránt beleértve, 
gyakran nem átláthatóak és homályosak. 
Ez gyakran ahhoz vezet, hogy a hirdetők és 
a kiadók nem rendelkeznek információval 
egy adott hirdetés hatásáról. Az e rendelet 
értelmében kijelölt, valamint az ugyanazon 
szolgáltató által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatásokkal teljes mértékben 
integrált online hirdetési szolgáltatások 
méltányosságának, átláthatóságának és 
megtámadhatóságának további fokozása 
érdekében a minősített kapuőröknek 
kérésre a hirdetők és a kiadók részére 
biztosítaniuk kell a kapuőr 
teljesítménymérő eszközeihez, valamint a 
hirdetők, a hirdetést feladó vállalkozás 
megbízásából eljáró reklámügynökségek, 
valamint a kiadók számára a releváns 
online hirdetési szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatos saját független vizsgálataik 
elvégzéséhez szükséges információkat.

(53) A feltételek, amelyek mellett a 
kapuőrök online hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtanak az üzleti felhasználók részére, a 
hirdetőket és a kiadókat egyaránt beleértve, 
gyakran nem átláthatóak és homályosak. 
Ez gyakran ahhoz vezet, hogy a hirdetők és 
a kiadók nem rendelkeznek információval 
egy adott hirdetés hatásáról. Az e rendelet 
értelmében kijelölt, valamint az ugyanazon 
szolgáltató által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatásokkal teljes mértékben 
integrált online hirdetési szolgáltatások 
méltányosságának, átláthatóságának és 
megtámadhatóságának további fokozása 
érdekében a minősített kapuőröknek a 
hirdetők és a kiadók részére folyamatos, 
valós idejű és ingyenes hozzáférést kell 
biztosítaniuk a kapuőr teljesítménymérő 
eszközeihez, valamint biztosítaniuk kell a 
döntéshozatalhoz és a közvetítő 
szolgáltatások végrehajtásához és 
méréséhez használt paraméterek és 
adatok teljes körű közzétételét és 
átláthatóságot a hirdetők, a hirdetést 
feladó vállalkozás megbízásából eljáró 
reklámügynökségek, valamint a kiadók 
számára a releváns online hirdetési 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos saját 
független vizsgálataik elvégzése céljából. A 
kapuőr továbbá ingyenesen biztosítja a 
hirdetők és a kiadók számára a közvetítő 
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szolgáltatások független, magas 
színvonalú és valós idejű értékelésének, 
beleértve a hirdetések értékelésének 
elvégzéséhez szükséges megbízható, nem 
összesített, részletes és teljes körű 
adatokat. Ennek magában kell foglalnia a 
kapuőrök vagy az ugyanazon 
vállalkozáshoz tartozó szolgáltatások által 
reklámközvetítési szolgáltatásokkal 
összefüggésben használt valamennyi 
paraméterre vonatkozó adatokat az ilyen 
közvetítés eredményének, valamint a vételi 
vagy eladási oldalon nyújtott bármely 
közvetítő szolgáltatás megfelelő hirdetési 
árainak vagy díjainak meghatározása 
céljából.

Or. en

Módosítás 230
Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A feltételek, amelyek mellett a 
kapuőrök online hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtanak az üzleti felhasználók részére, a 
hirdetőket és a kiadókat egyaránt beleértve, 
gyakran nem átláthatóak és homályosak. 
Ez gyakran ahhoz vezet, hogy a hirdetők és 
a kiadók nem rendelkeznek információval 
egy adott hirdetés hatásáról. Az e rendelet 
értelmében kijelölt, valamint az ugyanazon 
szolgáltató által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatásokkal teljes mértékben 
integrált online hirdetési szolgáltatások 
méltányosságának, átláthatóságának és 
megtámadhatóságának további fokozása 
érdekében a minősített kapuőröknek 
kérésre a hirdetők és a kiadók részére 
biztosítaniuk kell a kapuőr 
teljesítménymérő eszközeihez, valamint a 
hirdetők, a hirdetést feladó vállalkozás 
megbízásából eljáró reklámügynökségek, 

(53) A feltételek, amelyek mellett a 
kapuőrök online hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtanak az üzleti felhasználók részére, a 
hirdetőket és a kiadókat egyaránt beleértve, 
gyakran nem átláthatóak és homályosak. 
Ez gyakran ahhoz vezet, hogy a hirdetők és 
a kiadók nem rendelkeznek információval 
egy adott hirdetés hatásáról. Az e rendelet 
értelmében kijelölt, valamint az ugyanazon 
szolgáltató által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatásokkal teljes mértékben 
integrált online hirdetési szolgáltatások 
méltányosságának, átláthatóságának és 
megtámadhatóságának további fokozása 
érdekében a minősített kapuőröknek 
kérésre a hirdetők és a kiadók részére 
biztosítaniuk kell a kapuőr 
teljesítménymérő eszközeihez, valamint a 
hirdetők, a hirdetést feladó vállalkozás 
megbízásából eljáró reklámügynökségek, 
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valamint a kiadók számára a releváns 
online hirdetési szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatos saját független vizsgálataik 
elvégzéséhez szükséges információkat.

valamint a kiadók számára a releváns 
online hirdetési szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatos saját független vizsgálataik 
elvégzéséhez szükséges információkat. 
Ennek magában kell foglalnia a kapuőrök 
vagy az ugyanazon vállalkozáshoz tartozó 
szolgáltatások által reklámközvetítési 
szolgáltatásokkal összefüggésben használt 
valamennyi paraméterre vonatkozó 
adatokat az ilyen közvetítés 
eredményének, valamint a vételi vagy 
eladási oldalon nyújtott bármely közvetítő 
szolgáltatás megfelelő hirdetési árainak 
vagy díjainak meghatározása céljából.

Or. en

Módosítás 231
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A feltételek, amelyek mellett a 
kapuőrök online hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtanak az üzleti felhasználók részére, a 
hirdetőket és a kiadókat egyaránt beleértve, 
gyakran nem átláthatóak és homályosak. 
Ez gyakran ahhoz vezet, hogy a hirdetők és 
a kiadók nem rendelkeznek információval 
egy adott hirdetés hatásáról. Az e rendelet 
értelmében kijelölt, valamint az ugyanazon 
szolgáltató által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatásokkal teljes mértékben 
integrált online hirdetési szolgáltatások 
méltányosságának, átláthatóságának és 
megtámadhatóságának további fokozása 
érdekében a minősített kapuőröknek 
kérésre a hirdetők és a kiadók részére 
biztosítaniuk kell a kapuőr 
teljesítménymérő eszközeihez, valamint a 
hirdetők, a hirdetést feladó vállalkozás 
megbízásából eljáró reklámügynökségek, 
valamint a kiadók számára a releváns 

(53) A feltételek, amelyek mellett a 
kapuőrök háttér-információkon alapuló, 
célzott online hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtanak az üzleti felhasználók részére, a 
hirdetőket és a kiadókat egyaránt beleértve, 
gyakran nem átláthatóak és homályosak. 
Ez gyakran ahhoz vezet, hogy a hirdetők és 
a kiadók nem rendelkeznek információval 
egy adott hirdetés hatásáról. Az e rendelet 
értelmében kijelölt, valamint az ugyanazon 
szolgáltató által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatásokkal teljes mértékben 
integrált online hirdetési szolgáltatások 
méltányosságának, átláthatóságának és 
megtámadhatóságának további fokozása 
érdekében a minősített kapuőröknek 
kérésre a hirdetők és a kiadók részére 
ingyenesen biztosítaniuk kell a kapuőr 
tartalomfüggő információkon alapuló 
célzott digitális hirdetési szolgáltatásának 
teljesítményét mérő eszközökhöz, valamint 
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online hirdetési szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatos saját független vizsgálataik 
elvégzéséhez szükséges információkat.

a hirdetők, a hirdetést feladó vállalkozás 
megbízásából eljáró reklámügynökségek, 
valamint a kiadók számára a releváns 
online hirdetési leltár nyújtásával 
kapcsolatos saját független vizsgálataik 
elvégzéséhez szükséges információkat.

Or. en

Módosítás 232
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A kapuőrök hatalmas mennyiségű 
adathoz férhetnek hozzá, amelyeket az 
alapvető platformszolgáltatások, valamint 
más digitális szolgáltatások nyújtása során 
gyűjtenek. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a kapuőrök ne ássák alá az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, továbbá a dinamikus 
digitális ágazat innovációs potenciálját 
azzal, hogy korlátozzák az üzleti 
felhasználók azon képességét, hogy 
ténylegesen hordozhassák adataikat, az 
üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
számára tényleges és azonnali hozzáférést 
kell biztosítani – tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban – 
azokhoz az adatokhoz, amelyeket 
megadtak vagy a kapuőr érintett alapvető 
platformszolgáltatásainak igénybevétele 
során generáltak. Ez vonatkozik bármely 
egyéb, eltérő mértékben összesített 
adathoz, amelyre e hordozhatóság 
tényleges lehetővé tételéhez szükség lehet. 
Biztosítani kell továbbá, hogy az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók valós 
időben ténylegesen hordozhassák 
adataikat, például kiváló minőségű 
alkalmazásprogramozó felületeken 
keresztül. A váltás vagy a többkapcsolatos 
használat elősegítése viszont azt 

(54) A kapuőrök hatalmas mennyiségű 
adathoz férhetnek hozzá, amelyeket az 
alapvető platformszolgáltatások, valamint 
más digitális szolgáltatások nyújtása során 
gyűjtenek. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a kapuőrök ne ássák alá az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, továbbá a dinamikus 
digitális ágazat innovációs potenciálját 
azzal, hogy korlátozzák az üzleti 
felhasználók azon képességét, hogy 
ténylegesen hordozhassák adataikat, az 
üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
számára tényleges és azonnali hozzáférést 
kell biztosítani – tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban – 
azokhoz az adatokhoz, amelyeket 
megadtak vagy a kapuőr érintett alapvető 
platformszolgáltatásainak igénybevétele 
során generáltak. Ez vonatkozik bármely 
egyéb, eltérő mértékben összesített 
adathoz, amelyre e hordozhatóság 
tényleges lehetővé tételéhez szükség lehet. 
Biztosítani kell továbbá, hogy az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók valós 
időben ténylegesen hordozhassák 
adataikat, például kiváló minőségű 
alkalmazásprogramozó felületeken 
keresztül. A váltás vagy a többkapcsolatos 
használat elősegítése viszont azt 
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eredményezheti, hogy nagyobb választék 
áll az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók rendelkezésére, továbbá 
innovációra ösztönzi a kapuőröket és az 
üzleti felhasználókat.

eredményezheti, hogy nagyobb választék 
áll az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók rendelkezésére, továbbá 
innovációra ösztönzi a kapuőröket és az 
üzleti felhasználókat. Az 
adathordozhatósághoz való ilyen jogok 
lehetővé tennék a felhasználók számára, 
hogy a különböző platformokon 
hozzáférjenek az adataikhoz és 
anonimizálják azokat.

Or. ro

Módosítás 233
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A kapuőrök hatalmas mennyiségű 
adathoz férhetnek hozzá, amelyeket az 
alapvető platformszolgáltatások, valamint 
más digitális szolgáltatások nyújtása során 
gyűjtenek. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a kapuőrök ne ássák alá az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, továbbá a dinamikus 
digitális ágazat innovációs potenciálját 
azzal, hogy korlátozzák az üzleti 
felhasználók azon képességét, hogy 
ténylegesen hordozhassák adataikat, az 
üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
számára tényleges és azonnali hozzáférést 
kell biztosítani – tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban – 
azokhoz az adatokhoz, amelyeket 
megadtak vagy a kapuőr érintett alapvető 
platformszolgáltatásainak igénybevétele 
során generáltak. Ez vonatkozik bármely 
egyéb, eltérő mértékben összesített 
adathoz, amelyre e hordozhatóság 
tényleges lehetővé tételéhez szükség lehet. 
Biztosítani kell továbbá, hogy az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók valós 

(54) A kapuőrök hatalmas mennyiségű 
adathoz férhetnek hozzá, amelyeket az 
alapvető platformszolgáltatások, valamint 
más digitális szolgáltatások nyújtása során 
gyűjtenek. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a kapuőrök ne ássák alá az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, továbbá a dinamikus 
digitális ágazat innovációs potenciálját 
azzal, hogy korlátozzák az üzleti 
felhasználók azon képességét, hogy 
ténylegesen hordozhassák adataikat, az 
üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
számára tényleges és azonnali hozzáférést 
kell biztosítani – tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban – 
azokhoz az adatokhoz, amelyeket 
megadtak vagy a kapuőr érintett alapvető 
platformszolgáltatásainak igénybevétele 
során generáltak. Ez vonatkozik bármely 
egyéb, eltérő mértékben összesített 
adathoz, amelyre a végfelhasználói adatok 
hordozhatóságának tényleges lehetővé 
tételéhez szükség lehet. Biztosítani kell 
továbbá, hogy az üzleti felhasználók és a 
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időben ténylegesen hordozhassák 
adataikat, például kiváló minőségű 
alkalmazásprogramozó felületeken 
keresztül. A váltás vagy a többkapcsolatos 
használat elősegítése viszont azt 
eredményezheti, hogy nagyobb választék 
áll az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók rendelkezésére, továbbá 
innovációra ösztönzi a kapuőröket és az 
üzleti felhasználókat.

végfelhasználók valós időben ténylegesen 
hordozhassák adataikat, például kiváló 
minőségű alkalmazásprogramozó 
felületeken keresztül. A váltás vagy a 
többkapcsolatos használat elősegítése 
viszont azt eredményezheti, hogy nagyobb 
választék áll az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók rendelkezésére, továbbá 
innovációra ösztönzi a kapuőröket és az 
üzleti felhasználókat.

Or. en

Módosítás 234
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Azok az üzleti felhasználók, 
amelyek a kapuőrök által nyújtott nagy 
alapvető platformszolgáltatásokat 
használnak, és az ilyen üzleti felhasználók 
végfelhasználói hatalmas mennyiségű 
adatot adnak meg és generálnak, az ebből a 
használatból eredő adatokat is. Annak 
biztosítása érdekében, hogy az üzleti 
felhasználók hozzáférjenek az ily módon 
keletkezett adatokhoz, a kapuőr kérésükre 
akadálytalan és ingyenes hozzáférést 
köteles biztosítani ezekhez az adatokhoz. E 
hozzáférést az üzleti felhasználó által 
szerződtetett harmadik feleknek is meg kell 
adni, amelyek az üzleti felhasználók 
nevében ezen adatok kezelőiként járnak el. 
Az ugyanezen üzleti felhasználók és ezen 
üzleti felhasználók ugyanezen 
végfelhasználói által az ugyanazon 
kapuőr által nyújtott szolgáltatások 
összefüggésében nyújtott adatok akkor 
tartozhatnak ide, ha elválaszthatatlanul 
kapcsolódnak a releváns kéréshez. E 
célból a kapuőr nem használhat 
semmilyen szerződéses vagy egyéb 

(55) Azok az üzleti felhasználók, 
amelyek a kapuőrök által nyújtott nagy 
alapvető platformszolgáltatásokat 
használnak, és az ilyen üzleti felhasználók 
végfelhasználói hatalmas mennyiségű 
adatot adnak meg és generálnak. Annak 
biztosítása érdekében, hogy az üzleti 
felhasználók hozzáférjenek az ily módon 
keletkezett adatokhoz, a kapuőr kérésükre 
akadálytalan és ingyenes hozzáférést 
köteles biztosítani az összesített, nem 
személyes adatokhoz. E hozzáférést az 
üzleti felhasználó által szerződtetett 
harmadik feleknek is meg kell adni, 
amelyek az üzleti felhasználók nevében 
ezen adatok kezelőiként járnak el. A 
kapuőröknek elő kell segíteniük az ezen 
adatokhoz valós időben történő hozzáférést 
megfelelő technikai intézkedések 
segítségével, mint például a kiváló 
minőségű alkalmazás-programozó 
felületek üzembe helyezése.



AM\1238608HU.docx 117/175 PE696.537v01-00

HU

korlátozást azért, hogy megakadályozza az 
üzleti felhasználókat a releváns adatokhoz 
való hozzáférésben, és lehetővé kell tennie 
az üzleti felhasználók számára, hogy az 
adatokhoz való hozzáféréshez és az adatok 
lekérdezéséhez megszerezhessék a 
végfelhasználók hozzájárulását, 
amennyiben ezt a hozzájárulást az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv előírja. A kapuőröknek elő kell 
segíteniük az ezen adatokhoz valós időben 
történő hozzáférést megfelelő technikai 
intézkedések segítségével, mint például a 
kiváló minőségű alkalmazás-programozó 
felületek üzembe helyezése.

Or. en

Módosítás 235
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Azok az üzleti felhasználók, 
amelyek a kapuőrök által nyújtott nagy 
alapvető platformszolgáltatásokat 
használnak, és az ilyen üzleti felhasználók 
végfelhasználói hatalmas mennyiségű 
adatot adnak meg és generálnak, az ebből a 
használatból eredő adatokat is. Annak 
biztosítása érdekében, hogy az üzleti 
felhasználók hozzáférjenek az ily módon 
keletkezett adatokhoz, a kapuőr kérésükre 
akadálytalan és ingyenes hozzáférést 
köteles biztosítani ezekhez az adatokhoz. E 
hozzáférést az üzleti felhasználó által 
szerződtetett harmadik feleknek is meg kell 
adni, amelyek az üzleti felhasználók 
nevében ezen adatok kezelőiként járnak el. 
Az ugyanezen üzleti felhasználók és ezen 
üzleti felhasználók ugyanezen 
végfelhasználói által az ugyanazon kapuőr 
által nyújtott szolgáltatások 
összefüggésében nyújtott adatok akkor 

(55) Azok az üzleti felhasználók, 
amelyek a kapuőrök által nyújtott nagy 
alapvető platformszolgáltatásokat 
használnak, és az ilyen üzleti felhasználók 
végfelhasználói hatalmas mennyiségű 
adatot adnak meg és generálnak, az ebből a 
használatból eredő adatokat is. Annak 
biztosítása érdekében, hogy az üzleti 
felhasználók hozzáférjenek az ily módon 
keletkezett adatokhoz, a kapuőr kérésükre 
akadálytalan és ingyenes hozzáférést 
köteles biztosítani ezekhez az adatokhoz. E 
hozzáférést az üzleti felhasználó által 
szerződtetett harmadik feleknek is meg kell 
adni, amelyek az üzleti felhasználók 
nevében ezen adatok kezelőiként járnak el. 
Az ugyanezen üzleti felhasználók és ezen 
üzleti felhasználók ugyanezen 
végfelhasználói által az ugyanazon kapuőr 
által nyújtott szolgáltatások 
összefüggésében nyújtott adatok akkor 
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tartozhatnak ide, ha elválaszthatatlanul 
kapcsolódnak a releváns kéréshez. E célból 
a kapuőr nem használhat semmilyen 
szerződéses vagy egyéb korlátozást azért, 
hogy megakadályozza az üzleti 
felhasználókat a releváns adatokhoz való 
hozzáférésben, és lehetővé kell tennie az 
üzleti felhasználók számára, hogy az 
adatokhoz való hozzáféréshez és az adatok 
lekérdezéséhez megszerezhessék a 
végfelhasználók hozzájárulását, 
amennyiben ezt a hozzájárulást az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv előírja. A kapuőröknek elő kell 
segíteniük az ezen adatokhoz valós időben 
történő hozzáférést megfelelő technikai 
intézkedések segítségével, mint például a 
kiváló minőségű alkalmazás-programozó 
felületek üzembe helyezése.

tartozhatnak ide, ha elválaszthatatlanul 
kapcsolódnak a releváns kéréshez. E célból 
a kapuőr nem használhat semmilyen 
szerződéses vagy egyéb korlátozást azért, 
hogy megakadályozza az üzleti 
felhasználókat a releváns adatokhoz való 
hozzáférésben, és lehetővé kell tennie az 
üzleti felhasználók számára, hogy az 
adatokhoz való hozzáféréshez és az adatok 
lekérdezéséhez megszerezhessék a 
végfelhasználók hozzájárulását az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv alapján. A kapuőröknek elő kell 
segíteniük az ezen adatokhoz valós időben 
történő hozzáférést megfelelő technikai 
intézkedések segítségével, mint például a 
kiváló minőségű alkalmazás-programozó 
felületek üzembe helyezése.

Or. en

Módosítás 236
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Az online keresőprogramok értéke 
az üzleti felhasználóik és végfelhasználóik 
számára az ilyen felhasználók teljes 
számának bővülésével párhuzamosan 
emelkedik. Az online keresőprogram-
szolgáltatók összesített adatkészleteket 
gyűjtenek és tárolnak arról, hogy mire 
kerestek rá a felhasználók, és mihez 
kezdtek a kapott keresési eredményekkel. 
Az online keresőprogram-szolgáltatók 
ezeket az adatokat a saját online 
keresőprogram-szolgáltatásukon végzett 
keresésekből és adott esetben a 
downstream kereskedelmi partnereik 
platformján végzett keresésekből gyűjtik. 
A kapuőrök hozzáférése e rangsorolási, 
keresési kattintási és megtekintési 

(56) Az online keresőprogramok értéke 
az üzleti felhasználóik és végfelhasználóik 
számára az ilyen felhasználók teljes 
számának bővülésével párhuzamosan 
emelkedik. Az online keresőprogram-
szolgáltatók összesített adatkészleteket 
gyűjtenek és tárolnak arról, hogy mire 
kerestek rá a felhasználók, és mihez 
kezdtek a kapott keresési eredményekkel. 
Az online keresőprogram-szolgáltatók 
ezeket az adatokat a saját online 
keresőprogram-szolgáltatásukon végzett 
keresésekből és adott esetben a 
downstream kereskedelmi partnereik 
platformján végzett keresésekből gyűjtik. 
A kapuőrök hozzáférése e rangsorolási, 
keresési kattintási és megtekintési 
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adatokhoz fontos akadályt képez a belépés 
és a terjeszkedés útjában, ami aláássa az 
online keresőprogram-szolgáltatások 
piacának megtámadhatóságát. A 
kapuőröket ezért arra kell kötelezni, hogy 
méltányos, észszerű és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítsanak hozzáférést ezekhez a 
rangsorolási, keresési, kattintási és 
megtekintési adatokhoz a fogyasztók által 
az online keresőprogram-szolgáltatásokon 
végzett ingyenes és fizetett keresésekkel 
kapcsolatban az ilyen szolgáltatásokat 
nyújtó egyéb szolgáltatóknak, hogy e 
harmadik fél szolgáltatók optimalizálni 
tudják szolgáltatásaikat, és versenyre 
kelhessenek a releváns alapvető 
platformszolgáltatásokkal. E hozzáférést a 
keresőprogram-szolgáltató által 
szerződtetett harmadik feleknek is meg kell 
adni, amelyek a szóban forgó 
keresőprogram megbízásából ezen adatok 
kezelőiként járnak el. A keresési adatokhoz 
való hozzáférés biztosításakor a kapuőrnek 
megfelelő eszközökkel gondoskodnia kell 
a végfelhasználók személyes adatainak 
védelméről, anélkül, hogy jelentősen 
károsítaná az adatok minőségét vagy 
hasznosságát.

adatokhoz fontos akadályt képez a belépés 
és a terjeszkedés útjában, ami aláássa az 
online keresőprogram-szolgáltatások 
piacának megtámadhatóságát. A 
kapuőröket ezért arra kell kötelezni, hogy 
méltányos, észszerű és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítsanak hozzáférést ezekhez a 
rangsorolási, keresési, kattintási és 
megtekintési adatokhoz a fogyasztók által 
az online keresőprogram-szolgáltatásokon 
végzett ingyenes és fizetett keresésekkel 
kapcsolatban az ilyen szolgáltatásokat 
nyújtó egyéb szolgáltatóknak, hogy e 
harmadik fél szolgáltatók optimalizálni 
tudják szolgáltatásaikat, és versenyre 
kelhessenek a releváns alapvető 
platformszolgáltatásokkal. E hozzáférést a 
keresőprogram-szolgáltató által 
szerződtetett harmadik feleknek is meg kell 
adni, amelyek a szóban forgó 
keresőprogram megbízásából ezen adatok 
kezelőiként járnak el. A keresési adatokhoz 
való hozzáférés biztosításakor a kapuőrnek 
megfelelő eszközökkel gondoskodnia kell 
a végfelhasználók személyes adatainak 
védelméről, anélkül, hogy jelentősen 
károsítaná az adatok minőségét vagy 
hasznosságát. Ebben a tekintetben az 
egyének által generált keresésekkel 
kapcsolatos lekérdezési, kattintási és 
megtekintési adatok személyes adatoknak 
minősülnek. Ezen túlmenően ezek az 
adatok valószínűleg rendkívül érzékeny 
jellegűek, mivel hozzájárulhatnak az 
egyéni preferenciák, állapot (beleértve az 
egészségi állapotot), érdekek és 
meggyőződések (beleértve a vallási és 
politikai meggyőződést is) profiljának 
kialakításához. Az adatkezelő gyakran 
nem fordít kellő figyelmet a személyes 
adatok hatékony anonimizálására, és 
ennek következtében ezen információk 
megosztása az újraazonosítás magas 
kockázatával jár. Mivel a lekérdezési, 
kattintási és megtekintési adatok 
nagyfokú betekintést nyújtanak az 
érintettek magánéletébe, a kapuőrnek 
képesnek kell lennie annak bizonyítására, 
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hogy az anonimizált lekérdezési, kattintási 
és megtekintési adatokat megfelelően 
tesztelték az esetleges újraazonosítási 
kockázatokkal szemben.

Or. en

Módosítás 237
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Az online keresőprogramok értéke 
az üzleti felhasználóik és végfelhasználóik 
számára az ilyen felhasználók teljes 
számának bővülésével párhuzamosan 
emelkedik. Az online keresőprogram-
szolgáltatók összesített adatkészleteket 
gyűjtenek és tárolnak arról, hogy mire 
kerestek rá a felhasználók, és mihez 
kezdtek a kapott keresési eredményekkel. 
Az online keresőprogram-szolgáltatók 
ezeket az adatokat a saját online 
keresőprogram-szolgáltatásukon végzett 
keresésekből és adott esetben a 
downstream kereskedelmi partnereik 
platformján végzett keresésekből gyűjtik. 
A kapuőrök hozzáférése e rangsorolási, 
keresési kattintási és megtekintési 
adatokhoz fontos akadályt képez a belépés 
és a terjeszkedés útjában, ami aláássa az 
online keresőprogram-szolgáltatások 
piacának megtámadhatóságát. A 
kapuőröket ezért arra kell kötelezni, hogy 
méltányos, észszerű és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítsanak hozzáférést ezekhez a 
rangsorolási, keresési, kattintási és 
megtekintési adatokhoz a fogyasztók által 
az online keresőprogram-szolgáltatásokon 
végzett ingyenes és fizetett keresésekkel 
kapcsolatban az ilyen szolgáltatásokat 
nyújtó egyéb szolgáltatóknak, hogy e 
harmadik fél szolgáltatók optimalizálni 

(56) Az online keresőprogramok értéke 
az üzleti felhasználóik és végfelhasználóik 
számára az ilyen felhasználók teljes 
számának bővülésével párhuzamosan 
emelkedik. Az online keresőprogram-
szolgáltatók összesített és anonimizált 
adatkészleteket gyűjtenek és tárolnak arról, 
hogy mire kerestek rá a felhasználók, és 
mihez kezdtek a kapott keresési 
eredményekkel. Az online keresőprogram-
szolgáltatók ezeket az adatokat a saját 
online keresőprogram-szolgáltatásukon 
végzett keresésekből és adott esetben a 
downstream kereskedelmi partnereik 
platformján végzett keresésekből gyűjtik. 
A kapuőrök hozzáférése e rangsorolási, 
keresési kattintási és megtekintési 
adatokhoz fontos akadályt képez a belépés 
és a terjeszkedés útjában, ami aláássa az 
online keresőprogram-szolgáltatások 
piacának megtámadhatóságát. A 
kapuőröket ezért arra kell kötelezni, hogy 
méltányos, észszerű és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítsanak hozzáférést ezekhez a 
rangsorolási, keresési, kattintási és 
megtekintési adatokhoz és garantálják a 
technikai együttműködést a fogyasztók 
által az online keresőprogram-
szolgáltatásokon végzett ingyenes és 
fizetett keresésekkel kapcsolatban az ilyen 
szolgáltatásokat nyújtó egyéb 
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tudják szolgáltatásaikat, és versenyre 
kelhessenek a releváns alapvető 
platformszolgáltatásokkal. E hozzáférést a 
keresőprogram-szolgáltató által 
szerződtetett harmadik feleknek is meg kell 
adni, amelyek a szóban forgó 
keresőprogram megbízásából ezen adatok 
kezelőiként járnak el. A keresési adatokhoz 
való hozzáférés biztosításakor a kapuőrnek 
megfelelő eszközökkel gondoskodnia kell 
a végfelhasználók személyes adatainak 
védelméről, anélkül, hogy jelentősen 
károsítaná az adatok minőségét vagy 
hasznosságát.

szolgáltatóknak, hogy e harmadik fél 
szolgáltatók optimalizálni tudják 
szolgáltatásaikat, és versenyre kelhessenek 
a releváns alapvető 
platformszolgáltatásokkal. E hozzáférést a 
keresőprogram-szolgáltató által 
szerződtetett harmadik feleknek is meg kell 
adni, amelyek a szóban forgó 
keresőprogram megbízásából ezen adatok 
kezelőiként járnak el. A keresési adatokhoz 
való hozzáférés biztosításakor a kapuőrnek 
megfelelő eszközökkel gondoskodnia kell 
a végfelhasználók személyes adatainak 
védelméről, anélkül, hogy jelentősen 
károsítaná az adatok minőségét vagy 
hasznosságát. A kapuőröknek továbbá 
biztosítaniuk kell, hogy az organikus 
keresési eredmények a szponzorált és 
fizetett találatokkal azonos rangsorolást 
kapjanak.

Or. en

Módosítás 238
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Az online keresőprogramok értéke 
az üzleti felhasználóik és végfelhasználóik 
számára az ilyen felhasználók teljes 
számának bővülésével párhuzamosan 
emelkedik. Az online keresőprogram-
szolgáltatók összesített adatkészleteket 
gyűjtenek és tárolnak arról, hogy mire 
kerestek rá a felhasználók, és mihez 
kezdtek a kapott keresési eredményekkel. 
Az online keresőprogram-szolgáltatók 
ezeket az adatokat a saját online 
keresőprogram-szolgáltatásukon végzett 
keresésekből és adott esetben a 
downstream kereskedelmi partnereik 
platformján végzett keresésekből gyűjtik. 

(56) Az online keresőprogramok értéke 
az üzleti felhasználóik és végfelhasználóik 
számára az ilyen felhasználók teljes 
számának bővülésével párhuzamosan 
emelkedik. Az online keresőprogram-
szolgáltatók összesített adatkészleteket 
gyűjtenek és tárolnak arról, hogy mire 
kerestek rá a felhasználók, és mihez 
kezdtek a kapott keresési eredményekkel. 
Az online keresőprogram-szolgáltatók 
ezeket az adatokat a saját online 
keresőprogram-szolgáltatásukon végzett 
keresésekből és adott esetben a 
downstream kereskedelmi partnereik 
platformján végzett keresésekből gyűjtik. 
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A kapuőrök hozzáférése e rangsorolási, 
keresési kattintási és megtekintési 
adatokhoz fontos akadályt képez a belépés 
és a terjeszkedés útjában, ami aláássa az 
online keresőprogram-szolgáltatások 
piacának megtámadhatóságát. A 
kapuőröket ezért arra kell kötelezni, hogy 
méltányos, észszerű és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítsanak hozzáférést ezekhez a 
rangsorolási, keresési, kattintási és 
megtekintési adatokhoz a fogyasztók által 
az online keresőprogram-szolgáltatásokon 
végzett ingyenes és fizetett keresésekkel 
kapcsolatban az ilyen szolgáltatásokat 
nyújtó egyéb szolgáltatóknak, hogy e 
harmadik fél szolgáltatók optimalizálni 
tudják szolgáltatásaikat, és versenyre 
kelhessenek a releváns alapvető 
platformszolgáltatásokkal. E hozzáférést a 
keresőprogram-szolgáltató által 
szerződtetett harmadik feleknek is meg kell 
adni, amelyek a szóban forgó 
keresőprogram megbízásából ezen adatok 
kezelőiként járnak el. A keresési adatokhoz 
való hozzáférés biztosításakor a kapuőrnek 
megfelelő eszközökkel gondoskodnia kell 
a végfelhasználók személyes adatainak 
védelméről, anélkül, hogy jelentősen 
károsítaná az adatok minőségét vagy 
hasznosságát.

A kapuőrök hozzáférése e rangsorolási, 
keresési kattintási és megtekintési 
adatokhoz fontos akadályt képez a belépés 
és a terjeszkedés útjában, ami aláássa az 
online keresőprogram-szolgáltatások 
piacának megtámadhatóságát. A 
kapuőröket ezért arra kell kötelezni, hogy 
méltányos, észszerű és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítsanak hozzáférést ezekhez a 
rangsorolási, keresési, kattintási és 
megtekintési adatokhoz a fogyasztók által 
az online keresőprogram-szolgáltatásokon 
végzett ingyenes és fizetett keresésekkel 
kapcsolatban, feltéve hogy a kapuőr 
bizonyítani tudja, hogy az anonimizált 
keresési, kattintási és megtekintési 
adatokat megfelelően tesztelték a 
lehetséges újbóli azonosítás kockázatával 
kapcsolatosan. E hozzáférést a 
keresőprogram-szolgáltató által 
szerződtetett harmadik feleknek is meg kell 
adni, amelyek a szóban forgó 
keresőprogram megbízásából ezen adatok 
kezelőiként járnak el. A keresési adatokhoz 
való hozzáférés biztosításakor a kapuőrnek 
megfelelő eszközökkel gondoskodnia kell 
a végfelhasználók személyes adatainak 
védelméről.

Or. en

Módosítás 239
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Az online keresőprogramok értéke 
az üzleti felhasználóik és végfelhasználóik 
számára az ilyen felhasználók teljes 
számának bővülésével párhuzamosan 
emelkedik. Az online keresőprogram-

(A magyar változatot nem érinti.)
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szolgáltatók összesített adatkészleteket 
gyűjtenek és tárolnak arról, hogy mire 
kerestek rá a felhasználók, és mihez 
kezdtek a kapott keresési eredményekkel. 
Az online keresőprogram-szolgáltatók 
ezeket az adatokat a saját online 
keresőprogram-szolgáltatásukon végzett 
keresésekből és adott esetben a 
downstream kereskedelmi partnereik 
platformján végzett keresésekből gyűjtik. 
A kapuőrök hozzáférése e rangsorolási, 
keresési kattintási és megtekintési 
adatokhoz fontos akadályt képez a belépés 
és a terjeszkedés útjában, ami aláássa az 
online keresőprogram-szolgáltatások 
piacának megtámadhatóságát. A 
kapuőröket ezért arra kell kötelezni, hogy 
méltányos, észszerű és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
biztosítsanak hozzáférést ezekhez a 
rangsorolási, keresési, kattintási és 
megtekintési adatokhoz a fogyasztók által 
az online keresőprogram-szolgáltatásokon 
végzett ingyenes és fizetett keresésekkel 
kapcsolatban az ilyen szolgáltatásokat 
nyújtó egyéb szolgáltatóknak, hogy e 
harmadik fél szolgáltatók optimalizálni 
tudják szolgáltatásaikat, és versenyre 
kelhessenek a releváns alapvető 
platformszolgáltatásokkal. E hozzáférést a 
keresőprogram-szolgáltató által 
szerződtetett harmadik feleknek is meg kell 
adni, amelyek a szóban forgó 
keresőprogram megbízásából ezen adatok 
kezelőiként járnak el. A keresési adatokhoz 
való hozzáférés biztosításakor a kapuőrnek 
megfelelő eszközökkel gondoskodnia kell 
a végfelhasználók személyes adatainak 
védelméről, anélkül, hogy jelentősen 
károsítaná az adatok minőségét vagy 
hasznosságát.

Or. ro

Módosítás 240
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Különösen azok a kapuőrök, 
amelyek szoftveralkalmazás-áruházakhoz 
biztosítanak hozzáférést, fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez. A tárgyalási 
pozíció terén a kapuőrök és a 
szoftveralkalmazás-áruházaik üzleti 
felhasználói között megmutatkozó 
egyensúlyhiányra figyelemmel a kapuőrök 
nem határozhatnak meg olyan általános 
feltételeket – az árképzési feltételeket is 
beleértve –, amelyek tisztességtelenek, 
vagy indokolatlan megkülönböztetést 
eredményeznének. Az árképzési vagy 
egyéb általános hozzáférési feltételek 
tisztességtelennek minősülnek akkor, ha az 
üzleti felhasználókra rótt jogok és 
kötelezettségek terén egyensúlyhiányhoz 
vezetnek, vagy ha olyan előnyt 
biztosítanak a kapuőr számára, amely a 
kapuőr által az üzleti felhasználó részére 
nyújtott szolgáltatáshoz képest aránytalan, 
vagy hátrányos helyzetbe hozza azokat az 
üzleti felhasználókat, amelyek ugyanolyan 
vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, 
mint a kapuőr. A következő 
referenciaértékek mérceként használhatók 
az általános hozzáférési feltételek 
méltányosságának meghatározásához: a 
szoftveralkalmazás-áruházak egyéb 
szolgáltatói által nyújtott azonos vagy 
hasonló szolgáltatásokra kivetett árak vagy 
feltételek; a szoftveralkalmazás-áruház 
szolgáltatója által a különböző kapcsolódó 
vagy hasonló szolgáltatásokra vagy eltérő 
típusú végfelhasználókra kivetett árak vagy 
feltételek; a szoftveralkalmazás-áruház 
szolgáltatója által ugyanazon szolgáltatásra 
különböző földrajzi régiókban kivetett árak 
vagy feltételek; a szoftveralkalmazás-
áruház szolgáltatója által ugyanarra a 
szolgáltatásra kivetett árak vagy feltételek, 
amely szolgáltatást a kapuőr a saját maga 

(57) Különösen azok a kapuőrök, 
amelyek szoftveralkalmazás-áruházakhoz, 
online keresőprogram-szolgáltatáshoz és 
online közösségi hálózati szolgáltatáshoz 
biztosítanak hozzáférést, fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez, ami 
hátrányosan érintheti a 
végfelhasználóknak az információk és 
eszmék megismeréséhez és közléséhez 
való jogát, és végső soron kedvezőtlen 
hatással lehet a médiapluralizmusra, a 
vélemények sokféleségére és a versenyre. 
A tárgyalási pozíció terén egyrészt a 
kapuőrök és másrészt a 
szoftveralkalmazás-áruházaik üzleti 
felhasználói, különösen az adott ágazati 
piacon tevékenykedő kkv-k, például a kis 
hírlapkiadók között – különösen az online 
keresőprogramokhoz és az online 
közösségi hálózatokhoz való hozzáférés 
során – megmutatkozó egyensúlyhiányra 
figyelemmel a kapuőrök nem 
határozhatnak meg olyan általános 
feltételeket – az árképzési, adathasználatra 
vonatkozó vagy az üzleti felhasználó 
jogainak engedélyezéséhez kapcsolódó 
feltételeket is beleértve –, amelyek 
tisztességtelenek, vagy indokolatlan 
megkülönböztetést eredményeznének. Az 
árképzési vagy egyéb általános hozzáférési 
feltételek tisztességtelennek minősülnek 
akkor, ha az üzleti felhasználókra rótt 
jogok és kötelezettségek terén 
egyensúlyhiányhoz vezetnek, vagy ha 
olyan előnyt biztosítanak a kapuőr 
számára, amely a kapuőr által az üzleti 
felhasználó részére nyújtott szolgáltatáshoz 
képest aránytalan, vagy hátrányos 
helyzetbe hozza azokat az üzleti 
felhasználókat, amelyek ugyanolyan vagy 
hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, mint a 
kapuőr. A következő referenciaértékek 
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részére kínál. Ez a kötelezettség nem 
keletkeztet hozzáférési jogosultságot, és 
nem sértheti a szoftveralkalmazás-áruházak 
szolgáltatóinak azon képességét, hogy az 
illegális és nemkívánatos tartalom elleni 
küzdelemben a [digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabályról] szóló rendelet 
értelmében előírt feladataikat elvégezzék.

mérceként használhatók az általános 
hozzáférési feltételek méltányosságának 
meghatározásához: a szoftveralkalmazás-
áruházak egyéb szolgáltatói által nyújtott 
azonos vagy hasonló szolgáltatásokra 
kivetett árak vagy feltételek; a 
szoftveralkalmazás-áruház szolgáltatója 
által a különböző kapcsolódó vagy hasonló 
szolgáltatásokra vagy eltérő típusú 
végfelhasználókra kivetett árak vagy 
feltételek; a szoftveralkalmazás-áruház 
szolgáltatója által ugyanazon szolgáltatásra 
különböző földrajzi régiókban kivetett árak 
vagy feltételek; a szoftveralkalmazás-
áruház szolgáltatója által ugyanarra a 
szolgáltatásra kivetett árak vagy feltételek, 
amely szolgáltatást a kapuőr a saját maga 
részére kínál. Az általános hozzáférési 
feltételek méltányosságának 
meghatározásával lehetőség nyílik arra, 
hogy átláthatóbbá váljon a digitális 
tartalomszolgáltatók – például az 
erőfölénnyel rendelkező hírlapkiadók – 
bevétele, különösen a reklámokból 
származó bevételek, valamint a bevételek 
megfelelő részének a sajtókiadványokba 
beépített művek szerzői közötti elosztása 
szempontjából. Ez a kötelezettség nem 
keletkeztet hozzáférési jogosultságot, és 
nem sértheti a szoftveralkalmazás-áruházak 
szolgáltatóinak azon képességét, hogy az 
illegális és nemkívánatos tartalom elleni 
küzdelemben a [digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabályról] szóló rendelet 
értelmében előírt feladataikat elvégezzék. 
Nem sértheti továbbá az adott ágazati 
piacon tevékenykedő kkv-k, például a kis 
hírlapkiadók azon képességét, hogy 
jogdíjmentes engedélyeket kínáljanak a 
tartalmukhoz való hozzáférés, valamint az 
online keresőprogramokon és az online 
közösségi hálózati szolgáltatásokon belüli 
láthatóság biztosítása érdekében, és nem 
sértheti a végfelhasználók azon 
képességét, hogy az (EU) 2019/790 
irányelv 15. cikkének (1) bekezdése szerint 
hiperhivatkozást hozzanak létre.
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Or. en

Módosítás 241
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Különösen azok a kapuőrök, 
amelyek szoftveralkalmazás-áruházakhoz 
biztosítanak hozzáférést, fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára 
a végfelhasználók eléréséhez. A tárgyalási 
pozíció terén a kapuőrök és a 
szoftveralkalmazás-áruházaik üzleti 
felhasználói között megmutatkozó 
egyensúlyhiányra figyelemmel a kapuőrök 
nem határozhatnak meg olyan általános 
feltételeket – az árképzési feltételeket is 
beleértve –, amelyek tisztességtelenek, 
vagy indokolatlan megkülönböztetést 
eredményeznének. Az árképzési vagy 
egyéb általános hozzáférési feltételek 
tisztességtelennek minősülnek akkor, ha az 
üzleti felhasználókra rótt jogok és 
kötelezettségek terén egyensúlyhiányhoz 
vezetnek, vagy ha olyan előnyt 
biztosítanak a kapuőr számára, amely a 
kapuőr által az üzleti felhasználó részére 
nyújtott szolgáltatáshoz képest aránytalan, 
vagy hátrányos helyzetbe hozza azokat az 
üzleti felhasználókat, amelyek ugyanolyan 
vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, 
mint a kapuőr. A következő 
referenciaértékek mérceként használhatók 
az általános hozzáférési feltételek 
méltányosságának meghatározásához: a 
szoftveralkalmazás-áruházak egyéb 
szolgáltatói által nyújtott azonos vagy 
hasonló szolgáltatásokra kivetett árak vagy 
feltételek; a szoftveralkalmazás-áruház 
szolgáltatója által a különböző kapcsolódó 
vagy hasonló szolgáltatásokra vagy eltérő 
típusú végfelhasználókra kivetett árak vagy 
feltételek; a szoftveralkalmazás-áruház 

(57) A tárgyalási pozíció terén a 
kapuőrök és az üzleti felhasználók között 
megmutatkozó egyensúlyhiányra 
figyelemmel a kapuőrök nem 
határozhatnak meg olyan általános 
feltételeket – az árképzési feltételeket is 
beleértve –, amelyek tisztességtelenek, 
vagy indokolatlan megkülönböztetést 
eredményeznének. Az árképzési vagy 
egyéb általános hozzáférési feltételek 
tisztességtelennek minősülnek akkor, ha az 
üzleti felhasználókra rótt jogok és 
kötelezettségek terén egyensúlyhiányhoz 
vezetnek, vagy ha olyan előnyt 
biztosítanak a kapuőr számára, amely a 
kapuőr által az üzleti felhasználó részére 
nyújtott szolgáltatáshoz képest aránytalan, 
vagy hátrányos helyzetbe hozza azokat az 
üzleti felhasználókat, amelyek ugyanolyan 
vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, 
mint a kapuőr. A következő 
referenciaértékek mérceként használhatók 
az általános hozzáférési feltételek 
méltányosságának meghatározásához: az 
azonos vagy hasonló szolgáltatásokra 
kivetett árak vagy feltételek; a szolgáltató 
által a különböző kapcsolódó vagy hasonló 
szolgáltatásokra vagy eltérő típusú 
végfelhasználókra kivetett árak vagy 
feltételek; a szolgáltató által ugyanazon 
szolgáltatásra különböző földrajzi 
régiókban kivetett árak vagy feltételek; a 
szolgáltató által ugyanarra a szolgáltatásra 
kivetett árak vagy feltételek, amely 
szolgáltatást a kapuőr a saját maga részére 
kínál.
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szolgáltatója által ugyanazon szolgáltatásra 
különböző földrajzi régiókban kivetett árak 
vagy feltételek; a szoftveralkalmazás-
áruház szolgáltatója által ugyanarra a 
szolgáltatásra kivetett árak vagy feltételek, 
amely szolgáltatást a kapuőr a saját maga 
részére kínál. Ez a kötelezettség nem 
keletkeztet hozzáférési jogosultságot, és 
nem sértheti a szoftveralkalmazás-
áruházak szolgáltatóinak azon képességét, 
hogy az illegális és nemkívánatos tartalom 
elleni küzdelemben a [digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályról] 
szóló rendelet értelmében előírt 
feladataikat elvégezzék.

Or. en

Módosítás 242
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Különösen azok a kapuőrök, 
amelyek szoftveralkalmazás-áruházakhoz 
biztosítanak hozzáférést, fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez. A tárgyalási 
pozíció terén a kapuőrök és a 
szoftveralkalmazás-áruházaik üzleti 
felhasználói között megmutatkozó 
egyensúlyhiányra figyelemmel a kapuőrök 
nem határozhatnak meg olyan általános 
feltételeket – az árképzési feltételeket is 
beleértve –, amelyek tisztességtelenek, 
vagy indokolatlan megkülönböztetést 
eredményeznének. Az árképzési vagy 
egyéb általános hozzáférési feltételek 
tisztességtelennek minősülnek akkor, ha az 
üzleti felhasználókra rótt jogok és 
kötelezettségek terén egyensúlyhiányhoz 
vezetnek, vagy ha olyan előnyt 
biztosítanak a kapuőr számára, amely a 
kapuőr által az üzleti felhasználó részére 

(57) Különösen azok a kapuőrök, 
amelyek szoftveralkalmazás-áruházakhoz 
biztosítanak hozzáférést, fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez. A tárgyalási 
pozíció terén egyrészt a kapuőrök, 
másrészt a szoftveralkalmazás-áruházaik 
üzleti felhasználói – különösen azok, akik 
különösen az online keresőprogramokhoz 
és az online közösségi hálózatokhoz való 
hozzáférés során kisebbségi helyzetben 
vannak egy adott ágazati piacon, például 
a kis sajtókiadók – között megmutatkozó 
egyensúlyhiányra figyelemmel a kapuőrök 
nem határozhatnak meg olyan általános 
feltételeket – az árképzési feltételeket is 
beleértve –, amelyek tisztességtelenek, 
vagy indokolatlan megkülönböztetést 
eredményeznének. Az árképzési vagy 
egyéb általános hozzáférési feltételek 
tisztességtelennek minősülnek akkor, ha az 
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nyújtott szolgáltatáshoz képest aránytalan, 
vagy hátrányos helyzetbe hozza azokat az 
üzleti felhasználókat, amelyek ugyanolyan 
vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, 
mint a kapuőr. A következő 
referenciaértékek mérceként használhatók 
az általános hozzáférési feltételek 
méltányosságának meghatározásához: a 
szoftveralkalmazás-áruházak egyéb 
szolgáltatói által nyújtott azonos vagy 
hasonló szolgáltatásokra kivetett árak vagy 
feltételek; a szoftveralkalmazás-áruház 
szolgáltatója által a különböző kapcsolódó 
vagy hasonló szolgáltatásokra vagy eltérő 
típusú végfelhasználókra kivetett árak vagy 
feltételek; a szoftveralkalmazás-áruház 
szolgáltatója által ugyanazon szolgáltatásra 
különböző földrajzi régiókban kivetett árak 
vagy feltételek; a szoftveralkalmazás-
áruház szolgáltatója által ugyanarra a 
szolgáltatásra kivetett árak vagy feltételek, 
amely szolgáltatást a kapuőr a saját maga 
részére kínál. Ez a kötelezettség nem 
keletkeztet hozzáférési jogosultságot, és 
nem sértheti a szoftveralkalmazás-áruházak 
szolgáltatóinak azon képességét, hogy az 
illegális és nemkívánatos tartalom elleni 
küzdelemben a [digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabályról] szóló rendelet 
értelmében előírt feladataikat elvégezzék.

üzleti felhasználókra rótt jogok és 
kötelezettségek terén egyensúlyhiányhoz 
vezetnek, vagy ha olyan előnyt 
biztosítanak a kapuőr számára, amely a 
kapuőr által az üzleti felhasználó részére 
nyújtott szolgáltatáshoz képest aránytalan, 
vagy hátrányos helyzetbe hozza azokat az 
üzleti felhasználókat, amelyek ugyanolyan 
vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, 
mint a kapuőr. A következő 
referenciaértékek mérceként használhatók 
az általános hozzáférési feltételek 
méltányosságának meghatározásához: a 
szoftveralkalmazás-áruházak egyéb 
szolgáltatói által nyújtott azonos vagy 
hasonló szolgáltatásokra kivetett árak vagy 
feltételek; a szoftveralkalmazás-áruház 
szolgáltatója által a különböző kapcsolódó 
vagy hasonló szolgáltatásokra vagy eltérő 
típusú végfelhasználókra kivetett árak vagy 
feltételek; a szoftveralkalmazás-áruház 
szolgáltatója által ugyanazon szolgáltatásra 
különböző földrajzi régiókban kivetett árak 
vagy feltételek; a szoftveralkalmazás-
áruház szolgáltatója által ugyanarra a 
szolgáltatásra kivetett árak vagy feltételek, 
amely szolgáltatást a kapuőr a saját maga 
részére kínál. Ez a kötelezettség nem 
keletkeztet hozzáférési jogosultságot, és 
nem sértheti a szoftveralkalmazás-áruházak 
szolgáltatóinak azon képességét, hogy az 
illegális és nemkívánatos tartalom elleni 
küzdelemben a [digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabályról] szóló rendelet 
értelmében előírt feladataikat elvégezzék.

Or. en

Módosítás 243
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Különösen azok a kapuőrök, (57) A kapuőrök által nyújtott alapvető 
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amelyek szoftveralkalmazás-áruházakhoz 
biztosítanak hozzáférést, fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez. A tárgyalási 
pozíció terén a kapuőrök és a 
szoftveralkalmazás-áruházaik üzleti 
felhasználói között megmutatkozó 
egyensúlyhiányra figyelemmel a kapuőrök 
nem határozhatnak meg olyan általános 
feltételeket – az árképzési feltételeket is 
beleértve –, amelyek tisztességtelenek, 
vagy indokolatlan megkülönböztetést 
eredményeznének. Az árképzés vagy egyéb 
általános hozzáférési feltételek 
tisztességtelennek minősülnek akkor, ha az 
üzleti felhasználókra rótt jogok és 
kötelezettségek terén egyensúlyhiányhoz 
vezetnek, vagy ha olyan előnyt 
biztosítanak a kapuőr számára, amely a 
kapuőr által az üzleti felhasználó részére 
nyújtott szolgáltatáshoz képest aránytalan, 
vagy hátrányos helyzetbe hozza azokat az 
üzleti felhasználókat, amelyek ugyanolyan 
vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, 
mint a kapuőr. A következő 
referenciaértékek mérceként használhatók 
az általános hozzáférési feltételek 
méltányosságának meghatározásához: a 
szoftveralkalmazás-áruházak egyéb 
szolgáltatói által nyújtott azonos vagy 
hasonló szolgáltatásokra kivetett árak vagy 
feltételek; a szoftveralkalmazás-áruház 
szolgáltatója által a különböző kapcsolódó 
vagy hasonló szolgáltatásokra vagy eltérő 
típusú végfelhasználókra kivetett árak vagy 
feltételek; a szoftveralkalmazás-áruház 
szolgáltatója által ugyanazon szolgáltatásra 
különböző földrajzi régiókban kivetett árak 
vagy feltételek; a szoftveralkalmazás-
áruház szolgáltatója által ugyanarra a 
szolgáltatásra kivetett árak vagy feltételek, 
amely szolgáltatást a kapuőr a saját maga 
részére kínál. Ez a kötelezettség nem 
keletkeztet hozzáférési jogosultságot, és 
nem sértheti a szoftveralkalmazás-
áruházak szolgáltatóinak azon képességét, 
hogy az illegális és nemkívánatos tartalom 
elleni küzdelemben a [digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályról] szóló 

platformszolgáltatások, amelyek 
szoftveralkalmazás-áruházakhoz 
biztosítanak hozzáférést, fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez. A tárgyalási 
pozíció terén a kapuőrök és az üzleti 
felhasználók között megmutatkozó 
egyensúlyhiányra figyelemmel a kapuőrök 
nem határozhatnak meg olyan általános 
feltételeket – az árképzési feltételeket is 
beleértve –, amelyek tisztességtelenek, 
vagy indokolatlan megkülönböztetést 
eredményeznének. Az árképzés vagy egyéb 
általános hozzáférési feltételek 
tisztességtelennek minősülnek akkor, ha az 
üzleti felhasználókra rótt jogok és 
kötelezettségek terén egyensúlyhiányhoz 
vezetnek, vagy ha olyan előnyt 
biztosítanak a kapuőr számára, amely a 
kapuőr által az üzleti felhasználó részére 
nyújtott szolgáltatáshoz képest aránytalan, 
vagy hátrányos helyzetbe hozza azokat az 
üzleti felhasználókat, amelyek ugyanolyan 
vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, 
mint a kapuőr. A következő 
referenciaértékek mérceként használhatók 
az általános hozzáférési feltételek 
méltányosságának meghatározásához: az 
alapvető platformszolgáltatás egyéb 
szolgáltatója által nyújtott azonos vagy 
hasonló szolgáltatásokra kivetett árak vagy 
feltételek; a különböző kapcsolódó vagy 
hasonló szolgáltatásokra vagy eltérő típusú 
végfelhasználókra kivetett árak vagy 
feltételek; az alapvető 
platformszolgáltatások szolgáltatója által 
ugyanazon szolgáltatásra különböző 
földrajzi régiókban kivetett árak vagy 
feltételek; a szoftveralkalmazás-áruház 
szolgáltatója által ugyanarra a 
szolgáltatásra kivetett árak vagy feltételek, 
amely szolgáltatást a kapuőr a saját maga 
részére kínál. Ez a kötelezettség nem 
keletkeztet hozzáférési jogosultságot, és 
nem sértheti azon képességüket, hogy az 
illegális és nemkívánatos tartalom elleni 
küzdelemben a [digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabályról] szóló rendelet 
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rendelet értelmében előírt feladataikat 
elvégezzék.

értelmében előírt feladataikat elvégezzék

Or. fr

Módosítás 244
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Különösen azok a kapuőrök, 
amelyek szoftveralkalmazás-áruházakhoz 
biztosítanak hozzáférést, fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez. A tárgyalási 
pozíció terén a kapuőrök és a 
szoftveralkalmazás-áruházaik üzleti 
felhasználói között megmutatkozó 
egyensúlyhiányra figyelemmel a kapuőrök 
nem határozhatnak meg olyan általános 
feltételeket – az árképzési feltételeket is 
beleértve –, amelyek tisztességtelenek, 
vagy indokolatlan megkülönböztetést 
eredményeznének. Az árképzés vagy egyéb 
általános hozzáférési feltételek 
tisztességtelennek minősülnek akkor, ha az 
üzleti felhasználókra rótt jogok és 
kötelezettségek terén egyensúlyhiányhoz 
vezetnek, vagy ha olyan előnyt 
biztosítanak a kapuőr számára, amely a 
kapuőr által az üzleti felhasználó részére 
nyújtott szolgáltatáshoz képest aránytalan, 
vagy hátrányos helyzetbe hozza azokat az 
üzleti felhasználókat, amelyek ugyanolyan 
vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, 
mint a kapuőr. A következő 
referenciaértékek mérceként használhatók 
az általános hozzáférési feltételek 
méltányosságának meghatározásához: a 
szoftveralkalmazás-áruházak egyéb 
szolgáltatói által nyújtott azonos vagy 
hasonló szolgáltatásokra kivetett árak vagy 
feltételek; a szoftveralkalmazás-áruház 
szolgáltatója által a különböző kapcsolódó 

(57) Különösen azok a kapuőrök, 
amelyek szoftveralkalmazás-áruházakhoz 
biztosítanak hozzáférést, fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez. A tárgyalási 
pozíció terén a kapuőrök és a 
szoftveralkalmazás-áruházaik üzleti 
felhasználói között megmutatkozó 
egyensúlyhiányra figyelemmel a kapuőrök 
nem határozhatnak meg olyan általános 
feltételeket – az árképzési feltételeket is 
beleértve –, amelyek tisztességtelenek, 
vagy indokolatlan megkülönböztetést 
eredményeznének. Az árképzés vagy egyéb 
általános hozzáférési vagy kezelési 
feltételek tisztességtelennek minősülnek 
akkor, ha az üzleti felhasználókra rótt 
jogok és kötelezettségek terén 
egyensúlyhiányhoz vezetnek, vagy ha 
olyan előnyt biztosítanak a kapuőr 
számára, amely a kapuőr által az üzleti 
felhasználó részére nyújtott szolgáltatáshoz 
képest aránytalan, vagy hátrányos 
helyzetbe hozza azokat az üzleti 
felhasználókat, amelyek ugyanolyan vagy 
hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, mint a 
kapuőr. A következő referenciaértékek 
mérceként használhatók az általános 
hozzáférési feltételek méltányosságának 
meghatározásához: a szoftveralkalmazás-
áruházak egyéb szolgáltatói által nyújtott 
azonos vagy hasonló szolgáltatásokra 
kivetett árak vagy feltételek; a 
szoftveralkalmazás-áruház szolgáltatója 
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vagy hasonló szolgáltatásokra vagy eltérő 
típusú végfelhasználókra kivetett árak vagy 
feltételek; a szoftveralkalmazás-áruház 
szolgáltatója által ugyanazon szolgáltatásra 
különböző földrajzi régiókban kivetett árak 
vagy feltételek; a szoftveralkalmazás-
áruház szolgáltatója által ugyanarra a 
szolgáltatásra kivetett árak vagy feltételek, 
amely szolgáltatást a kapuőr a saját maga 
részére kínál. Ez a kötelezettség nem 
keletkeztet hozzáférési jogosultságot, és 
nem sértheti a szoftveralkalmazás-áruházak 
szolgáltatóinak azon képességét, hogy az 
illegális és nemkívánatos tartalom elleni 
küzdelemben a [digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabályról] szóló rendelet 
értelmében előírt feladataikat elvégezzék.

által a különböző kapcsolódó vagy hasonló 
szolgáltatásokra vagy eltérő típusú 
végfelhasználókra kivetett árak vagy 
feltételek; a szoftveralkalmazás-áruház 
szolgáltatója által ugyanazon szolgáltatásra 
különböző földrajzi régiókban kivetett árak 
vagy feltételek; a szoftveralkalmazás-
áruház szolgáltatója által ugyanarra a 
szolgáltatásra kivetett árak vagy feltételek, 
amely szolgáltatást a kapuőr a saját maga 
részére kínál. Ez a kötelezettség nem 
keletkeztet hozzáférési jogosultságot, és 
nem sértheti a szoftveralkalmazás-áruházak 
szolgáltatóinak azon képességét, hogy az 
illegális és nemkívánatos tartalom elleni 
küzdelemben a [digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabályról] szóló rendelet 
értelmében előírt feladataikat elvégezzék.

Or. ro

Módosítás 245
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A jelen rendeletben meghatározott 
kötelezettségek eredményességének 
biztosítása érdekében – miközben 
gondoskodni kell arról is, hogy e 
kötelezettségek arra korlátozódjanak, ami a 
megtámadhatóság biztosításához és a 
kapuőrök általi tisztességtelen magatartás 
káros hatásainak kezeléséhez szükséges – 
fontos e kötelezettségeket egyértelműen 
meghatározni és körülírni, hogy a kapuőr 
azokat haladéktalanul tudja teljesíteni, az 
(EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv, valamint a fogyasztóvédelem, a 
kiberbiztonság és a termékbiztonság teljes 
körű betartása mellett. A kapuőröknek 
biztosítaniuk kell a jelen rendeletnek való 
beépített megfelelést. A szükséges 
intézkedéseket ezért a lehetséges 

(58) A jelen rendeletben meghatározott 
kötelezettségek eredményességének 
biztosítása érdekében – miközben a 
megfelelési időszak kezdetétől fogva 
gondoskodni kell arról is, hogy e 
kötelezettségek arra korlátozódjanak, ami a 
megtámadhatóság biztosításához és a 
kapuőrök általi tisztességtelen magatartás 
káros hatásainak kezeléséhez szükséges – 
fontos e kötelezettségeket egyértelműen 
meghatározni és körülírni, hogy a kapuőr 
azokat haladéktalanul tudja teljesíteni, az 
(EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv, valamint a fogyasztóvédelem, a 
kiberbiztonság és a termékbiztonság teljes 
körű betartása mellett. A kapuőröknek 
biztosítaniuk kell a jelen rendeletnek való 
beépített megfelelést. A szükséges 
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mértékben és adott esetben integrálni kell a 
kapuőrök által használt technológiai 
kialakításba. Bizonyos esetekben azonban 
helyénvaló lehet a Bizottság számára, hogy 
az érintett kapuőrrel folytatott párbeszédet 
követően tovább konkretizáljon néhány 
olyan intézkedést, amelyet a kapuőrnek 
meg kell hoznia ahhoz, hogy ténylegesen 
megfeleljen azoknak a kötelezettségeknek, 
amelyeket valószínűleg tovább kell majd 
pontosítani. A szabályozói párbeszéd ezen 
lehetőségének elő kell segítenie a kapuőrök 
általi megfelelést, és fel kell gyorsítania a 
rendelet helyes végrehajtását.

intézkedéseket ezért a lehetséges 
mértékben és adott esetben integrálni kell a 
kapuőrök által használt technológiai 
kialakításba. Mivel az üzleti gyakorlatok és 
az alapvető platform, valamint a kapuőrök 
által kínált szolgáltatások szempontjai 
eltérhetnek egymástól, valószínű, hogy 
bizonytalanságok és téves értelmezések 
merülnek fel a végrehajtott intézkedések 
megfelelőségét illetően. Annak érdekében, 
hogy ezeket még a megfelelési időszak 
kezdete előtt kiküszöböljék, szükséges, 
hogy a kapuőrök felkérhessék a 
Bizottságot annak megállapítására, hogy 
a végrehajtani szándékozott intézkedések 
az adott körülmények között hatékonyan 
szolgálják-e az idevágó kötelezettség 
céljának elérését. Bizonyos esetekben 
azonban helyénvaló lehet a Bizottság 
számára, hogy az érintett kapuőrrel 
folytatott párbeszédet követően tovább 
konkretizáljon néhány olyan intézkedést, 
amelyet a kapuőrnek meg kell hoznia 
ahhoz, hogy ténylegesen megfeleljen 
azoknak a kötelezettségeknek, amelyeket 
valószínűleg tovább kell majd pontosítani. 
Ebben a folyamatban a Bizottságnak 
szüksége lehet további tanácsadásra, 
rálátási ismeretekre és tapasztalatokra a 
párbeszéd tárgyát képező alapvető 
platformszolgáltatás piacáról. Ilyen 
esetekben a Bizottság konzultálhat 
harmadik felekkel, például üzleti 
felhasználókkal és versenytársakkal, civil 
társadalmi szervezetekkel, nemzeti 
illetékes hatóságokkal és másokkal, akiket 
a Bizottság az adott alapvető 
platformszolgáltatás szempontjából 
relevánsnak ítélt. A Bizottságnak e 
konzultációk során tiszteletben kell 
tartania és védenie kell az érzékeny üzleti 
adatokat. A szabályozói párbeszéd ezen 
lehetőségének elő kell segítenie a kapuőrök 
általi megfelelést, és fel kell gyorsítania a 
rendelet helyes végrehajtását.

Or. en
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Módosítás 246
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A jelen rendeletben meghatározott 
kötelezettségek eredményességének 
biztosítása érdekében – miközben 
gondoskodni kell arról is, hogy e 
kötelezettségek arra korlátozódjanak, ami a 
megtámadhatóság biztosításához és a 
kapuőrök általi tisztességtelen magatartás 
káros hatásainak kezeléséhez szükséges – 
fontos e kötelezettségeket egyértelműen 
meghatározni és körülírni, hogy a kapuőr 
azokat haladéktalanul tudja teljesíteni, az 
(EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv, valamint a fogyasztóvédelem, a 
kiberbiztonság és a termékbiztonság teljes 
körű betartása mellett. A kapuőröknek 
biztosítaniuk kell a jelen rendeletnek való 
beépített megfelelést. A szükséges 
intézkedéseket ezért a lehetséges 
mértékben és adott esetben integrálni kell a 
kapuőrök által használt technológiai 
kialakításba. Bizonyos esetekben azonban 
helyénvaló lehet a Bizottság számára, 
hogy az érintett kapuőrrel folytatott 
párbeszédet követően tovább 
konkretizáljon néhány olyan intézkedést, 
amelyet a kapuőrnek meg kell hoznia 
ahhoz, hogy ténylegesen megfeleljen 
azoknak a kötelezettségeknek, amelyeket 
valószínűleg tovább kell majd pontosítani. 
A szabályozói párbeszéd ezen 
lehetőségének elő kell segítenie a 
kapuőrök általi megfelelést, és fel kell 
gyorsítania a rendelet helyes 
végrehajtását.

(58) A jelen rendeletben meghatározott 
kötelezettségek eredményességének 
biztosítása érdekében – miközben 
gondoskodni kell arról is, hogy e 
kötelezettségek arra korlátozódjanak, ami a 
megtámadhatóság biztosításához és a 
kapuőrök általi tisztességtelen magatartás 
káros hatásainak kezeléséhez szükséges – 
fontos e kötelezettségeket egyértelműen 
meghatározni és körülírni, hogy a kapuőr 
azokat haladéktalanul tudja teljesíteni, az 
(EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv, valamint a fogyasztóvédelem, a 
kiberbiztonság és a termékbiztonság teljes 
körű betartása mellett. A kapuőröknek 
biztosítaniuk kell a jelen rendeletnek való 
beépített megfelelést. A szükséges 
intézkedéseket ezért a lehetséges 
mértékben és adott esetben integrálni kell a 
kapuőrök által használt technológiai 
kialakításba.

Or. en

Módosítás 247
Frances Fitzgerald
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Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A jelen rendeletben meghatározott 
kötelezettségek eredményességének 
biztosítása érdekében – miközben 
gondoskodni kell arról is, hogy e 
kötelezettségek arra korlátozódjanak, ami a 
megtámadhatóság biztosításához és a 
kapuőrök általi tisztességtelen magatartás 
káros hatásainak kezeléséhez szükséges – 
fontos e kötelezettségeket egyértelműen 
meghatározni és körülírni, hogy a kapuőr 
azokat haladéktalanul tudja teljesíteni, az 
(EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv, valamint a fogyasztóvédelem, a 
kiberbiztonság és a termékbiztonság teljes 
körű betartása mellett. A kapuőröknek 
biztosítaniuk kell a jelen rendeletnek való 
beépített megfelelést. A szükséges 
intézkedéseket ezért a lehetséges 
mértékben és adott esetben integrálni kell a 
kapuőrök által használt technológiai 
kialakításba. Bizonyos esetekben azonban 
helyénvaló lehet a Bizottság számára, hogy 
az érintett kapuőrrel folytatott párbeszédet 
követően tovább konkretizáljon néhány 
olyan intézkedést, amelyet a kapuőrnek 
meg kell hoznia ahhoz, hogy ténylegesen 
megfeleljen azoknak a kötelezettségeknek, 
amelyeket valószínűleg tovább kell majd 
pontosítani. A szabályozói párbeszéd ezen 
lehetőségének elő kell segítenie a kapuőrök 
általi megfelelést, és fel kell gyorsítania a 
rendelet helyes végrehajtását.

(58) E rendelet célja a 
megtámadhatóság és a méltányosság 
biztosítása általában a digitális szektor 
számára, valamint különösen a kapuőrök 
által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások üzleti felhasználói 
és végfelhasználói számára az innováció, 
a kiváló minőségű digitális termékek és 
szolgáltatások, a tisztességes és 
versenyképes árak, valamint a digitális 
ágazatban a végfelhasználók részére 
biztosított kiváló minőség és választék 
előmozdítása érdekében. A jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
eredményességének biztosítása érdekében 
– miközben gondoskodni kell arról is, hogy 
e kötelezettségek arra korlátozódjanak, ami 
a megtámadhatóság biztosításához és a 
kapuőrök általi tisztességtelen magatartás 
káros hatásainak kezeléséhez szükséges – 
fontos e kötelezettségeket egyértelműen 
meghatározni és körülírni, hogy a kapuőr 
azokat haladéktalanul tudja teljesíteni, az 
(EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv, valamint a fogyasztóvédelem, a 
kiberbiztonság és a termékbiztonság teljes 
körű betartása mellett. A kapuőröknek 
biztosítaniuk kell a jelen rendeletnek való 
beépített megfelelést. A szükséges 
intézkedéseket ezért a lehetséges 
mértékben és adott esetben integrálni kell a 
kapuőrök által használt technológiai 
kialakításba. Bizonyos esetekben azonban 
helyénvaló lehet a Bizottság számára, hogy 
az érintett kapuőrrel folytatott párbeszédet 
követően tovább konkretizáljon néhány 
olyan intézkedést, amelyet a kapuőrnek 
meg kell hoznia ahhoz, hogy ténylegesen 
megfeleljen azoknak a kötelezettségeknek, 
amelyeket valószínűleg tovább kell majd 
pontosítani. A szabályozói párbeszéd ezen 
lehetőségének elő kell segítenie a kapuőrök 
általi megfelelést, és fel kell gyorsítania a 
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rendelet helyes végrehajtását.

Or. en

Módosítás 248
Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A jelen rendeletben meghatározott 
kötelezettségek eredményességének 
biztosítása érdekében – miközben 
gondoskodni kell arról is, hogy e 
kötelezettségek arra korlátozódjanak, ami a 
megtámadhatóság biztosításához és a 
kapuőrök általi tisztességtelen magatartás 
káros hatásainak kezeléséhez szükséges – 
fontos e kötelezettségeket egyértelműen 
meghatározni és körülírni, hogy a kapuőr 
azokat haladéktalanul tudja teljesíteni, az 
(EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv, valamint a fogyasztóvédelem, a 
kiberbiztonság és a termékbiztonság teljes 
körű betartása mellett. A kapuőröknek 
biztosítaniuk kell a jelen rendeletnek való 
beépített megfelelést. A szükséges 
intézkedéseket ezért a lehetséges 
mértékben és adott esetben integrálni kell a 
kapuőrök által használt technológiai 
kialakításba. Bizonyos esetekben azonban 
helyénvaló lehet a Bizottság számára, hogy 
az érintett kapuőrrel folytatott párbeszédet 
követően tovább konkretizáljon néhány 
olyan intézkedést, amelyet a kapuőrnek 
meg kell hoznia ahhoz, hogy ténylegesen 
megfeleljen azoknak a kötelezettségeknek, 
amelyeket valószínűleg tovább kell majd 
pontosítani. A szabályozói párbeszéd ezen 
lehetőségének elő kell segítenie a kapuőrök 
általi megfelelést, és fel kell gyorsítania a 
rendelet helyes végrehajtását.

(58) E rendelet célja a 
megtámadhatóság és a méltányosság 
biztosítása általában a digitális szektor 
számára, valamint különösen a kapuőrök 
által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások üzleti felhasználói 
és végfelhasználói számára az innováció, 
a kiváló minőségű digitális termékek és 
szolgáltatások, a tisztességes és 
versenyképes árak, valamint a digitális 
ágazatban a végfelhasználók részére 
biztosított kiváló minőség és választék 
előmozdítása érdekében. A jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
eredményességének biztosítása érdekében 
– miközben gondoskodni kell arról is, hogy 
e kötelezettségek arra korlátozódjanak, ami 
a céljaik és a rendelet célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges és arányos – fontos e 
kötelezettségeket egyértelműen 
meghatározni és körülírni, hogy a kapuőr 
azokat haladéktalanul tudja teljesíteni, az 
(EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv, valamint a fogyasztóvédelem, a 
kiberbiztonság és a termékbiztonság teljes 
körű betartása mellett. A kapuőröknek 
biztosítaniuk kell a jelen rendeletnek való 
beépített megfelelést. A szükséges 
intézkedéseket ezért a lehetséges 
mértékben és adott esetben integrálni kell a 
kapuőrök által használt technológiai 
kialakításba. Bizonyos esetekben azonban 
helyénvaló lehet a Bizottság számára, hogy 
az érintett kapuőrrel folytatott párbeszédet 
követően tovább konkretizáljon néhány 
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olyan intézkedést, amelyet a kapuőrnek 
meg kell hoznia ahhoz, hogy ténylegesen 
megfeleljen azoknak a kötelezettségeknek, 
amelyeket valószínűleg tovább kell majd 
pontosítani. A szabályozói párbeszéd ezen 
lehetőségének elő kell segítenie a kapuőrök 
általi megfelelést, és fel kell gyorsítania a 
rendelet helyes végrehajtását.

Or. en

Módosítás 249
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A jelen rendeletben meghatározott 
kötelezettségek eredményességének 
biztosítása érdekében – miközben 
gondoskodni kell arról is, hogy e 
kötelezettségek arra korlátozódjanak, ami a 
megtámadhatóság biztosításához és a 
kapuőrök általi tisztességtelen magatartás 
káros hatásainak kezeléséhez szükséges – 
fontos e kötelezettségeket egyértelműen 
meghatározni és körülírni, hogy a kapuőr 
azokat haladéktalanul tudja teljesíteni, az 
(EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv, valamint a fogyasztóvédelem, a 
kiberbiztonság és a termékbiztonság teljes 
körű betartása mellett. A kapuőröknek 
biztosítaniuk kell a jelen rendeletnek való 
beépített megfelelést. A szükséges 
intézkedéseket ezért a lehetséges 
mértékben és adott esetben integrálni kell a 
kapuőrök által használt technológiai 
kialakításba. Bizonyos esetekben azonban 
helyénvaló lehet a Bizottság számára, hogy 
az érintett kapuőrrel folytatott párbeszédet 
követően tovább konkretizáljon néhány 
olyan intézkedést, amelyet a kapuőrnek 
meg kell hoznia ahhoz, hogy ténylegesen 
megfeleljen azoknak a kötelezettségeknek, 

(58) A jelen rendeletben meghatározott 
kötelezettségek eredményességének 
biztosítása érdekében – miközben 
gondoskodni kell arról is, hogy e 
kötelezettségek arra korlátozódjanak, ami a 
megtámadhatóság biztosításához és a 
kapuőrök általi tisztességtelen magatartás 
káros hatásainak kezeléséhez szükséges – 
fontos e kötelezettségeket egyértelműen 
meghatározni és körülírni, hogy a kapuőr 
azokat haladéktalanul tudja teljesíteni, az 
(EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv, valamint a fogyasztóvédelem, a 
kiberbiztonság és a termékbiztonság teljes 
körű betartása mellett. A kapuőröknek 
biztosítaniuk kell a jelen rendeletnek való 
beépített megfelelést. A szükséges 
intézkedéseket ezért a lehetséges 
mértékben és adott esetben integrálni kell a 
kapuőrök által használt technológiai 
kialakításba. Bizonyos esetekben azonban 
helyénvaló lehet a Bizottság számára, hogy 
az érintett kapuőrrel, a jogilag kötelező 
határidőn belül folytatott párbeszédet 
követően tovább konkretizáljon néhány 
olyan intézkedést, amelyet a kapuőrnek 
meg kell hoznia ahhoz, hogy ténylegesen 
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amelyeket valószínűleg tovább kell majd 
pontosítani. A szabályozói párbeszéd ezen 
lehetőségének elő kell segítenie a kapuőrök 
általi megfelelést, és fel kell gyorsítania a 
rendelet helyes végrehajtását.

megfeleljen azoknak a kötelezettségeknek, 
amelyeket valószínűleg tovább kell majd 
pontosítani. A szabályozói párbeszéd ezen 
lehetőségének elő kell segítenie a kapuőrök 
általi megfelelést, és fel kell gyorsítania a 
rendelet helyes végrehajtását.

Or. en

Módosítás 250
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
58 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58a) Lehetőséget kell biztosítani a 
Bizottság számára, hogy gyorsan 
elfogadhassa a határozatokat abban az 
esetben, ha egy kapuőr nem tesz eleget az 
e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeknek. Az ilyen határozatok 
meghozatalakor a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy meghatározza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
biztosítsák az e rendeletnek való teljes 
körű megfelelést, valamint helyreállítsák a 
digitális piacok megtámadhatóságát, 
amennyiben azt aláásták. 

Or. en

Módosítás 251
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az arányosság biztosítását célzó 
kiegészítő elemként a kapuőröknek 
lehetőséget kell adni arra, hogy rendkívüli 

törölve
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körülmények esetén a szükséges mértékig 
kérjék egy adott kötelezettség 
felfüggesztését, amelyek kívül állnak a 
kapuőr hatáskörén, mint például egy előre 
nem látható külső megrázkódtatás, amely 
átmenetileg megszüntette a releváns 
alapvető platformszolgáltatás iránti 
végfelhasználói kereslet jelentős részét, 
amennyiben a kapuőr bizonyítani tudja, 
hogy egy adott kötelezettségnek való 
megfelelés veszélyezteti az érintett kapuőr 
uniós műveleteinek gazdasági 
életképességét.

Or. en

Módosítás 252
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az arányosság biztosítását célzó 
kiegészítő elemként a kapuőröknek 
lehetőséget kell adni arra, hogy rendkívüli 
körülmények esetén a szükséges mértékig 
kérjék egy adott kötelezettség 
felfüggesztését, amelyek kívül állnak a 
kapuőr hatáskörén, mint például egy előre 
nem látható külső megrázkódtatás, amely 
átmenetileg megszüntette a releváns 
alapvető platformszolgáltatás iránti 
végfelhasználói kereslet jelentős részét, 
amennyiben a kapuőr bizonyítani tudja, 
hogy egy adott kötelezettségnek való 
megfelelés veszélyezteti az érintett kapuőr 
uniós műveleteinek gazdasági 
életképességét.

(59) Az arányosság biztosítását célzó 
kiegészítő elemként a kapuőröknek 
lehetőséget kell adni arra, hogy rendkívüli 
körülmények esetén a szükséges mértékig 
kérjék egy adott kötelezettség ideiglenes 
felfüggesztését, amelyek kívül állnak a 
kapuőr hatáskörén, mint például egy előre 
nem látható külső megrázkódtatás, amely 
átmenetileg megszüntette a releváns 
alapvető platformszolgáltatás iránti 
végfelhasználói kereslet jelentős részét, 
amennyiben a kapuőr bizonyítani tudja, 
hogy egy adott kötelezettségnek való 
megfelelés veszélyezteti az érintett kapuőr 
uniós műveleteinek gazdasági 
életképességét. A Bizottságnak 
határozatában meg kell indokolnia a 
felfüggesztés elrendelését, és azt 
rendszeresen felül kell vizsgálnia annak 
megállapítása érdekében, hogy továbbra is 
fennállnak-e a felfüggesztés feltételei.
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Or. en

Módosítás 253
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A közerkölcs, közegészség vagy 
közbiztonság korlátozott indokaival 
indokolt rendkívüli körülmények esetén a 
Bizottságnak képesnek kell lennie úgy 
határozni, hogy az érintett kötelezettség 
egy bizonyos alapvető 
platformszolgáltatásra nem vonatkozik. E 
közérdekek érintettsége azt is jelezheti, 
hogy bizonyos kötelezettség 
érvényesítésének a társadalom egészére 
vetített költsége bizonyos rendkívüli 
esetben túl magas és így aránytalan lenne. 
A megfelelést korlátozott felfüggesztési és 
mentesítési lehetőségek mellett elősegítő 
szabályozói párbeszédnek anélkül kell 
biztosítania a jelen rendeletben foglalt 
kötelezettségek arányosságát, hogy 
aláásná a méltányosságra és a 
megtámadhatóságra előzetesen gyakorolt 
tervezett hatást.

törölve

Or. en

Módosítás 254
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A közerkölcs, közegészség vagy 
közbiztonság korlátozott indokaival 
indokolt rendkívüli körülmények esetén a 
Bizottságnak képesnek kell lennie úgy 

(60) A közegészség vagy közbiztonság 
korlátozott indokaival indokolt rendkívüli 
körülmények esetén a Bizottságnak 
képesnek kell lennie úgy határozni, hogy 
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határozni, hogy az érintett kötelezettség 
egy bizonyos alapvető 
platformszolgáltatásra nem vonatkozik. E 
közérdekek érintettsége azt is jelezheti, 
hogy bizonyos kötelezettség 
érvényesítésének a társadalom egészére 
vetített költsége bizonyos rendkívüli 
esetben túl magas és így aránytalan lenne. 
A megfelelést korlátozott felfüggesztési és 
mentesítési lehetőségek mellett elősegítő 
szabályozói párbeszédnek anélkül kell 
biztosítania a jelen rendeletben foglalt 
kötelezettségek arányosságát, hogy aláásná 
a méltányosságra és a megtámadhatóságra 
előzetesen gyakorolt tervezett hatást.

az érintett kötelezettség egy bizonyos 
alapvető platformszolgáltatásra nem 
vonatkozik. E közérdekek érintettsége azt 
is jelezheti, hogy bizonyos kötelezettség 
érvényesítésének a társadalom egészére 
vetített költsége bizonyos rendkívüli 
esetben túl magas és így aránytalan lenne. 
A megfelelést korlátozott felfüggesztési és 
mentesítési lehetőségek mellett elősegítő 
szabályozói párbeszédnek anélkül kell 
biztosítania a jelen rendeletben foglalt 
kötelezettségek arányosságát, hogy aláásná 
a méltányosságra és a megtámadhatóságra 
előzetesen gyakorolt tervezett hatást.

Or. en

Módosítás 255
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A végfelhasználók adatvédelmi és 
magánélet-védelmi érdekei a kapuőrökre 
jellemző, a végfelhasználóktól nagy 
mennyiségű adatok gyűjtésére és 
felhalmozására irányuló gyakorlat 
lehetséges negatív hatásainak bármely 
értékelése szempontjából relevánsak. A 
kapuőrök által alkalmazott profilalkotási 
gyakorlatok megfelelő szintű 
átláthatóságának biztosítása elősegíti az 
alapvető platformszolgáltatások terén 
mutatkozó megtámadhatóságot, mivel 
külső nyomást helyez a kapuőrökre, hogy 
megakadályozzák a részletes fogyasztói 
profilalkotás ágazatban történő elterjedését, 
tekintettel arra, hogy a potenciális 
piacralépők vagy induló szolgáltatók nem 
tudnak ugyanolyan mértékű és 
részletességű, hasonló mennyiségű adathoz 
hozzáférni. A fokozott átláthatóság 

(61) A végfelhasználók adatvédelmi és 
magánélet-védelmi érdekei a kapuőrökre 
jellemző, a végfelhasználóktól nagy 
mennyiségű adatok gyűjtésére és 
felhalmozására irányuló gyakorlat 
lehetséges negatív hatásainak bármely 
értékelése szempontjából relevánsak. A 
kapuőrök által alkalmazott profilalkotási 
gyakorlatok megfelelő szintű 
átláthatóságának biztosítása elősegíti az 
alapvető platformszolgáltatások terén 
mutatkozó megtámadhatóságot, mivel 
külső nyomást helyez a kapuőrökre, hogy 
megakadályozzák a részletes fogyasztói 
profilalkotás ágazatban történő elterjedését, 
tekintettel arra, hogy a potenciális 
piacralépők vagy induló szolgáltatók nem 
tudnak ugyanolyan mértékű és 
részletességű, hasonló mennyiségű adathoz 
hozzáférni. A fokozott átláthatóság 
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lehetővé teszi egyéb alapvető 
platformszolgáltatók számára, hogy a 
nagyobb adatvédelmet biztosító 
lehetőségek alkalmazása révén jobban 
megkülönböztessék magukat. Ezen 
átláthatósági kötelezettség minimális 
eredményességének biztosítása érdekében 
a kapuőröknek legalább arról kell adniuk 
leírást, hogy milyen alapon végzik a 
profilalkotást, beleértve azt is, hogy 
személyes adatokra vagy a felhasználói 
tevékenységből származó adatokra 
támaszkodnak-e, az adatkezelés módját, 
milyen célból készül a profil és esetlegesen 
milyen célra használják, a profilalkotás 
által a kapuőr szolgáltatásaira gyakorolt 
hatást, valamint hogy milyen lépésekre 
került sor annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók tisztában legyenek az 
ilyen profilalkotás releváns 
alkalmazásával, valamint hogy 
hozzájárulásukat kérjék.

lehetővé teszi egyéb alapvető 
platformszolgáltatók számára, hogy a 
nagyobb adatvédelmet biztosító 
lehetőségek alkalmazása révén jobban 
megkülönböztessék magukat. Ezen 
átláthatósági kötelezettség minimális 
eredményességének biztosítása érdekében 
a kapuőröknek legalább arról kell adniuk 
leírást, hogy milyen alapon végzik a 
profilalkotást, beleértve azt is, hogy 
személyes adatokra vagy a felhasználói 
tevékenységből származó adatokra 
támaszkodnak-e, az adatkezelés módját, 
milyen célból készül a profil és esetlegesen 
milyen célra használják, a profilalkotás 
által a kapuőr szolgáltatásaira gyakorolt 
hatást, valamint hogy milyen lépésekre 
került sor annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók tisztában legyenek az 
ilyen profilalkotás releváns 
alkalmazásával, valamint hogy 
hozzájárulásukat kérjék. A Bizottság az 
uniós adatvédelmi biztossal, az Európai 
Adatvédelmi Testülettel, a civil 
társadalommal és szakértőkkel 
konzultálva kidolgozza az ellenőrzés 
szabványait és folyamatát. A Bizottság 
kérésre megosztja az Európai Adatvédelmi 
Testületben képviselt bármely illetékes 
felügyeleti hatósággal az ellenőrzött 
leírást, valamint a kapuőrök felügyeletével 
összefüggésben gyűjtött, a személyes 
adatok feldolgozásával kapcsolatos 
minden lényeges anyagot.

Or. en

Módosítás 256
Eva Maydell, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A végfelhasználók adatvédelmi és 
magánélet-védelmi érdekei a kapuőrökre 

(61) A végfelhasználók adatvédelmi és 
magánélet-védelmi érdekei a kapuőrökre 
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jellemző, a végfelhasználóktól nagy 
mennyiségű adatok gyűjtésére és 
felhalmozására irányuló gyakorlat 
lehetséges negatív hatásainak bármely 
értékelése szempontjából relevánsak. A 
kapuőrök által alkalmazott profilalkotási 
gyakorlatok megfelelő szintű 
átláthatóságának biztosítása elősegíti az 
alapvető platformszolgáltatások terén 
mutatkozó megtámadhatóságot, mivel 
külső nyomást helyez a kapuőrökre, hogy 
megakadályozzák a részletes fogyasztói 
profilalkotás ágazatban történő elterjedését, 
tekintettel arra, hogy a potenciális 
piacralépők vagy induló szolgáltatók nem 
tudnak ugyanolyan mértékű és 
részletességű, hasonló mennyiségű adathoz 
hozzáférni. A fokozott átláthatóság 
lehetővé teszi egyéb alapvető 
platformszolgáltatók számára, hogy a 
nagyobb adatvédelmet biztosító 
lehetőségek alkalmazása révén jobban 
megkülönböztessék magukat. Ezen 
átláthatósági kötelezettség minimális 
eredményességének biztosítása érdekében 
a kapuőröknek legalább arról kell adniuk 
leírást, hogy milyen alapon végzik a 
profilalkotást, beleértve azt is, hogy 
személyes adatokra vagy a felhasználói 
tevékenységből származó adatokra 
támaszkodnak-e, az adatkezelés módját, 
milyen célból készül a profil és esetlegesen 
milyen célra használják, a profilalkotás 
által a kapuőr szolgáltatásaira gyakorolt 
hatást, valamint hogy milyen lépésekre 
került sor annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók tisztában legyenek az 
ilyen profilalkotás releváns 
alkalmazásával, valamint hogy 
hozzájárulásukat kérjék.

jellemző, a végfelhasználóktól nagy 
mennyiségű adatok gyűjtésére és 
felhalmozására irányuló gyakorlat 
lehetséges negatív hatásainak bármely 
értékelése szempontjából relevánsak. A 
kapuőrök által alkalmazott profilalkotási 
gyakorlatok megfelelő szintű 
átláthatóságának biztosítása elősegíti az 
alapvető platformszolgáltatások terén 
mutatkozó megtámadhatóságot, mivel 
külső nyomást helyez a kapuőrökre, hogy 
megakadályozzák a részletes fogyasztói 
profilalkotás ágazatban történő elterjedését, 
tekintettel arra, hogy a potenciális 
piacralépők vagy induló szolgáltatók nem 
tudnak ugyanolyan mértékű és 
részletességű, hasonló mennyiségű adathoz 
hozzáférni. A fokozott átláthatóság 
lehetővé teszi egyéb alapvető 
platformszolgáltatók számára, hogy a 
nagyobb adatvédelmet biztosító 
lehetőségek alkalmazása révén jobban 
megkülönböztessék magukat. Ezen 
átláthatósági kötelezettség minimális 
eredményességének biztosítása érdekében 
a kapuőröknek legalább arról kell adniuk 
leírást, hogy milyen alapon végzik a 
profilalkotást, beleértve azt is, hogy 
személyes adatokra vagy a felhasználói 
tevékenységből származó adatokra 
támaszkodnak-e, az adatkezelés módját, 
milyen célból készül a profil és esetlegesen 
milyen célra használják, a profilalkotás 
által a kapuőr szolgáltatásaira gyakorolt 
hatást, valamint hogy milyen lépésekre 
került sor annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók tisztában legyenek az 
ilyen profilalkotás releváns 
alkalmazásával, valamint hogy 
hozzájárulásukat kérjék. A mesterséges 
intelligencia felhasználható arra, hogy a 
felhasználókat bizonyos tevékenységekre 
ösztönözze, vagy előre jelezze a 
cselekedeteiket anélkül, hogy feltétlenül 
profilt készítene róluk. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni a big data 
technológia és a mesterséges intelligencia 
erejét, amelyet kizárólag a kapuőri 
pozícióval és gyakorlattal foglalkozó 
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vállalkozások fejlesztettek ki vagy hoztak 
létre.

Or. en

Módosítás 257
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A végfelhasználók adatvédelmi és 
magánélet-védelmi érdekei a kapuőrökre 
jellemző, a végfelhasználóktól nagy 
mennyiségű adatok gyűjtésére és 
felhalmozására irányuló gyakorlat 
lehetséges negatív hatásainak bármely 
értékelése szempontjából relevánsak. A 
kapuőrök által alkalmazott profilalkotási 
gyakorlatok megfelelő szintű 
átláthatóságának biztosítása elősegíti az 
alapvető platformszolgáltatások terén 
mutatkozó megtámadhatóságot, mivel 
külső nyomást helyez a kapuőrökre, hogy 
megakadályozzák a részletes fogyasztói 
profilalkotás ágazatban történő elterjedését, 
tekintettel arra, hogy a potenciális 
piacralépők vagy induló szolgáltatók nem 
tudnak ugyanolyan mértékű és 
részletességű, hasonló mennyiségű adathoz 
hozzáférni. A fokozott átláthatóság 
lehetővé teszi egyéb alapvető 
platformszolgáltatók számára, hogy a 
nagyobb adatvédelmet biztosító 
lehetőségek alkalmazása révén jobban 
megkülönböztessék magukat. Ezen 
átláthatósági kötelezettség minimális 
eredményességének biztosítása érdekében 
a kapuőröknek legalább arról kell adniuk 
leírást, hogy milyen alapon végzik a 
profilalkotást, beleértve azt is, hogy 
személyes adatokra vagy a felhasználói 
tevékenységből származó adatokra 
támaszkodnak-e, az adatkezelés módját, 
milyen célból készül a profil és esetlegesen 

(61) A végfelhasználók adatvédelmi és 
magánélet-védelmi érdekei a kapuőrökre 
jellemző, a végfelhasználóktól nagy 
mennyiségű adatok gyűjtésére és 
felhalmozására irányuló gyakorlat 
lehetséges negatív hatásainak bármely 
értékelése szempontjából relevánsak. A 
kapuőrök által alkalmazott profilalkotási 
gyakorlatok megfelelő szintű 
átláthatóságának biztosítása elősegíti az 
alapvető platformszolgáltatások terén 
mutatkozó megtámadhatóságot, mivel 
külső nyomást helyez a kapuőrökre, hogy 
megakadályozzák a részletes fogyasztói 
profilalkotás ágazatban történő elterjedését, 
tekintettel arra, hogy a potenciális 
piacralépők vagy induló szolgáltatók nem 
tudnak ugyanolyan mértékű és 
részletességű, hasonló mennyiségű adathoz 
hozzáférni. A fokozott átláthatóság 
lehetővé teszi egyéb alapvető 
platformszolgáltatók számára, hogy a 
nagyobb adatvédelmet biztosító 
lehetőségek alkalmazása révén jobban 
megkülönböztessék magukat. Ezen 
átláthatósági kötelezettség minimális 
eredményességének biztosítása érdekében 
a kapuőröknek legalább arról kell adniuk 
leírást, hogy milyen alapon végzik a 
profilalkotást, beleértve azt is, hogy 
személyes adatokra vagy a felhasználói 
tevékenységből származó adatokra 
támaszkodnak-e, az adatkezelés módját, 
milyen célból készül a profil és esetlegesen 
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milyen célra használják, a profilalkotás 
által a kapuőr szolgáltatásaira gyakorolt 
hatást, valamint hogy milyen lépésekre 
került sor annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók tisztában legyenek az 
ilyen profilalkotás releváns 
alkalmazásával, valamint hogy 
hozzájárulásukat kérjék.

milyen célra használják, a profilalkotás 
által a kapuőr szolgáltatásaira gyakorolt 
hatást, valamint hogy milyen lépésekre 
került sor annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók tisztában legyenek az 
ilyen profilalkotás releváns 
alkalmazásával, valamint hogy 
hozzájárulásukat kérjék. Ha nem 
irányoznak elő ilyen hozzájárulási 
eljárást, a felhasználókat védeni kell a 
célzott hirdetési gyakorlatoktól, valamint a 
kereskedelmi célú nyomon követéstől és 
profilalkotástól.

Or. ro

Módosítás 258
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A végfelhasználók adatvédelmi és 
magánélet-védelmi érdekei a kapuőrökre 
jellemző, a végfelhasználóktól nagy 
mennyiségű adatok gyűjtésére és 
felhalmozására irányuló gyakorlat 
lehetséges negatív hatásainak bármely 
értékelése szempontjából relevánsak. A 
kapuőrök által alkalmazott profilalkotási 
gyakorlatok megfelelő szintű 
átláthatóságának biztosítása elősegíti az 
alapvető platformszolgáltatások terén 
mutatkozó megtámadhatóságot, mivel 
külső nyomást helyez a kapuőrökre, hogy 
megakadályozzák a részletes fogyasztói 
profilalkotás ágazatban történő elterjedését, 
tekintettel arra, hogy a potenciális 
piacralépők vagy induló szolgáltatók nem 
tudnak ugyanolyan mértékű és 
részletességű, hasonló mennyiségű adathoz 
hozzáférni. A fokozott átláthatóság 
lehetővé teszi egyéb alapvető 
platformszolgáltatók számára, hogy a 
nagyobb adatvédelmet biztosító 

(61) A végfelhasználók adatvédelmi és 
magánélet-védelmi érdekei a kapuőrökre 
jellemző, a végfelhasználóktól nagy 
mennyiségű adatok gyűjtésére és 
felhalmozására irányuló gyakorlat 
lehetséges negatív hatásainak bármely 
értékelése szempontjából relevánsak. A 
megfelelő szintű adat- és 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében 
külső nyomást kell helyezni a kapuőrökre, 
hogy megakadályozzák a részletes 
fogyasztói profilalkotás ágazatban történő 
elterjedését, különös tekintettel arra, hogy 
a potenciális piacralépők vagy induló 
szolgáltatók nem tudnak ugyanolyan 
mértékű és részletességű, hasonló 
mennyiségű adathoz hozzáférni. Az 
alapvető platformszolgáltatóknak el kell 
kötelezniük magukat a nagyobb 
adatvédelmet biztosító lehetőségek mellett. 
A fogyasztók vásárlási szokásainak 
nyomon követésén és profilalkotásán 
alapuló üzleti modelleket meg kell tiltani. 
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lehetőségek alkalmazása révén jobban 
megkülönböztessék magukat. Ezen 
átláthatósági kötelezettség minimális 
eredményességének biztosítása érdekében 
a kapuőröknek legalább arról kell adniuk 
leírást, hogy milyen alapon végzik a 
profilalkotást, beleértve azt is, hogy 
személyes adatokra vagy a felhasználói 
tevékenységből származó adatokra 
támaszkodnak-e, az adatkezelés módját, 
milyen célból készül a profil és esetlegesen 
milyen célra használják, a profilalkotás 
által a kapuőr szolgáltatásaira gyakorolt 
hatást, valamint hogy milyen lépésekre 
került sor annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók tisztában legyenek az 
ilyen profilalkotás releváns 
alkalmazásával, valamint hogy 
hozzájárulásukat kérjék.

Ezért meg kell tiltani a különböző 
szolgáltatásokból származó adatok 
vegyítését. A kapuőröknek arról kell 
adniuk leírást, hogy milyen alapon végzik a 
profilalkotást, beleértve azt is, hogy 
személyes adatokra vagy a felhasználói 
tevékenységből származó adatokra 
támaszkodnak-e, az adatkezelés módját, 
milyen célból készül a profil és esetlegesen 
milyen célra használják, a profilalkotás 
által a kapuőr szolgáltatásaira gyakorolt 
hatást, valamint hogy milyen lépésekre 
került sor annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók tisztában legyenek az 
ilyen profilalkotás releváns 
alkalmazásával, valamint hogy 
hozzájárulásukat kérjék. Az ilyen 
információkat meg kell osztani más 
érintett végrehajtó hatóságokkal, 
különösen az adatvédelmi hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 259
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A jelen rendelet céljainak teljes 
körű és tartós elérése érdekében a 
Bizottságnak fel kell tudnia mérni, hogy 
egy alapvető platformszolgáltatót 
kapuőrnek kell-e minősíteni anélkül, hogy 
megfelelne a rendeletben meghatározott 
mennyiségi küszöbértékeknek; hogy a 
kapuőr által elkövetett rendszerszintű meg 
nem felelés szavatolja-e kiegészítő 
korrekciós intézkedések alkalmazását; és 
hogy a kapuőrök által folytatott 
tisztességtelen gyakorlatokat célzó 
kötelezettségek jegyzékét felül kell-e 
vizsgálni, továbbá hogy kell-e azonosítani 
olyan további gyakorlatokat, amelyek 
hasonlóan tisztességtelenek és korlátozzák 

(62) A jelen rendelet céljainak teljes 
körű és tartós elérése érdekében a 
Bizottságnak fel kell tudnia mérni, hogy 
egy alapvető platformszolgáltatót 
kapuőrnek kell-e minősíteni anélkül, hogy 
megfelelne a rendeletben meghatározott 
mennyiségi küszöbértékeknek; hogy a 
kapuőr által elkövetett rendszerszintű meg 
nem felelés szavatolja-e kiegészítő 
korrekciós intézkedések alkalmazását; és 
hogy a kapuőrök által folytatott 
tisztességtelen gyakorlatokat célzó 
kötelezettségek jegyzékét felül kell-e 
vizsgálni, továbbá hogy kell-e azonosítani 
olyan további gyakorlatokat, amelyek 
hasonlóan tisztességtelenek és korlátozzák 
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a digitális piacok megtámadhatóságát. 
Ennek az értékelésnek piaci vizsgálaton 
kell alapulnia, amelyet megfelelő 
időkereten belül, egyértelmű eljárások és 
határidők mentén kell elvégezni annak 
érdekében, hogy támogassa a jelen rendelet 
által a digitális ágazatban a 
megtámadhatóságra és a tisztességes 
magatartásra gyakorolt előzetes hatást, 
valamint hogy biztosítsa a szükséges 
mértékű jogbiztonságot.

a digitális piacok megtámadhatóságát. 
Ennek az értékelésnek piaci vizsgálaton 
kell alapulnia, amelyet megfelelő 
időkereten belül, egyértelmű eljárások és 
jogilag kötelező erejű határidők mentén 
kell elvégezni annak érdekében, hogy 
támogassa a jelen rendelet által a digitális 
ágazatban a megtámadhatóságra és a 
tisztességes magatartásra gyakorolt 
előzetes hatást, valamint hogy biztosítsa a 
szükséges mértékű jogbiztonságot.

Or. en

Módosítás 260
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) A piaci vizsgálatot követően az 
alapvető platformszolgáltatást nyújtó 
vállalkozásnak az összes átfogó minőségi 
kritériumot teljesítenie kell ahhoz, hogy 
kapuőrnek minősüljön. Ezek után elvben 
meg kell felelnie a jelen rendeletben 
meghatározott valamennyi releváns 
kötelezettségnek. Azon kapuőrök esetében 
azonban, amelyeknél a Bizottság 
megállapította, hogy a közeljövőben 
állandósult és tartós pozícióra tehetnek 
szert, a Bizottság csak azokat a 
kötelezettségeket határozhatja meg, 
amelyek szükségesek és megfelelőek 
annak megakadályozásához, hogy az 
érintett kapuőr műveletei során 
állandósult és tartós pozícióra tegyen 
szert. Az ilyen újonnan megjelenő 
kapuőrök tekintetében a Bizottságnak 
figyelembe kell vennie, hogy a státusz 
elvben ideiglenes jellegű, ezért egy adott 
pillanatban el kell dönteni, hogy a szóban 
forgó platformszolgáltatóra ki kell-e vetni 
a kapuőrökre vonatkozó összes 
kötelezettséget, mivel állandósult és tartós 

(63) A piaci vizsgálatot követően az 
alapvető platformszolgáltatást nyújtó 
vállalkozásnak az összes átfogó minőségi 
kritériumot teljesítenie kell ahhoz, hogy 
kapuőrnek minősüljön. Ezek után elvben 
meg kell felelnie a jelen rendeletben 
meghatározott valamennyi releváns 
kötelezettségnek.
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pozícióra tett szert, vagy hogy a minősítés 
feltételei végső soron nem teljesültek, 
azért az összes korábban megállapított 
kötelezettséget törölni kell.

Or. en

Módosítás 261
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) A piaci vizsgálatot követően az 
alapvető platformszolgáltatást nyújtó 
vállalkozásnak az összes átfogó minőségi 
kritériumot teljesítenie kell ahhoz, hogy 
kapuőrnek minősüljön. Ezek után elvben 
meg kell felelnie a jelen rendeletben 
meghatározott valamennyi releváns 
kötelezettségnek. Azon kapuőrök esetében 
azonban, amelyeknél a Bizottság 
megállapította, hogy a közeljövőben 
állandósult és tartós pozícióra tehetnek 
szert, a Bizottság csak azokat a 
kötelezettségeket határozhatja meg, 
amelyek szükségesek és megfelelőek 
annak megakadályozásához, hogy az 
érintett kapuőr műveletei során állandósult 
és tartós pozícióra tegyen szert. Az ilyen 
újonnan megjelenő kapuőrök tekintetében 
a Bizottságnak figyelembe kell vennie, 
hogy a státusz elvben ideiglenes jellegű, 
ezért egy adott pillanatban el kell dönteni, 
hogy a szóban forgó platformszolgáltatóra 
ki kell-e vetni a kapuőrökre vonatkozó 
összes kötelezettséget, mivel állandósult és 
tartós pozícióra tett szert, vagy hogy a 
minősítés feltételei végső soron nem 
teljesültek, azért az összes korábban 
megállapított kötelezettséget törölni kell.

(63) A piaci vizsgálatot követően az 
alapvető platformszolgáltatás nyújtójának 
az összes átfogó minőségi kritériumot 
teljesítenie kell ahhoz, hogy kapuőrnek 
minősüljön. Ezek után elvben meg kell 
felelnie a jelen rendeletben meghatározott 
valamennyi releváns kötelezettségnek. 
Azon kapuőrök esetében azonban, 
amelyeknél a Bizottság megállapította, 
hogy a közeljövőben állandósult és tartós 
pozícióra tehetnek szert, a Bizottság csak 
azokat a kötelezettségeket határozhatja 
meg, amelyek szükségesek és megfelelőek 
annak megakadályozásához, hogy az 
érintett kapuőr műveletei során állandósult 
és tartós pozícióra tegyen szert. Az ilyen 
újonnan megjelenő kapuőrök tekintetében 
a Bizottságnak figyelembe kell vennie, 
hogy a státusz elvben ideiglenes jellegű, 
ezért egy adott pillanatban el kell dönteni, 
hogy a szóban forgó platformszolgáltatóra 
ki kell-e vetni a kapuőrökre vonatkozó 
összes kötelezettséget, mivel állandósult és 
tartós pozícióra tett szert, vagy hogy a 
minősítés feltételei végső soron nem 
teljesültek, azért az összes korábban 
megállapított kötelezettséget törölni kell.

Or. en
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Módosítás 262
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) A Bizottságnak vizsgálnia és 
értékelnie kell, hogy indokoltak-e 
magatartási jellegű vagy adott esetben 
szerkezeti korrekciós intézkedések annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőr ne 
szeghesse meg a rendelet célkitűzéseit a 
jelen rendeletben meghatározott 
kötelezettségek közül egynek vagy többnek 
való rendszeres meg nem felelésével, ami 
tovább erősítette kapuőri pozícióját. Ez 
lenne a helyzet akkor, ha a kapuőr mérete a 
belső piacon tovább nőtt, az üzleti 
felhasználóknak és a végfelhasználóknak a 
kapuőr alapvető platformszolgáltatásaitól 
való gazdasági függése tovább erősödött, 
mivel tovább nőtt a számuk, és a kapuőr 
élvezi a pozíciója fokozott 
állandósultságának előnyeit. A 
Bizottságnak ezért ilyen esetekben 
hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy 
bármilyen, akár magatartási jellegű, akár 
szerkezeti korrekciós intézkedést 
megállapítson, kellő tekintettel az 
arányosság elvére. Szerkezeti korrekciós 
intézkedéseket – mint például a jogi, 
funkcionális vagy szerkezeti elkülönítés, 
beleérve a vállalkozás vagy a vállalkozás 
egy részének elidegenítését – csak akkor 
lehet megtenni, ha nem áll rendelkezésre 
ugyanolyan hatékony, magatartási jellegű 
korrekciós intézkedés, vagy ha az 
ugyanolyan hatékony, magatartási jellegű 
korrekciós intézkedés az érintett 
vállalkozás számára nagyobb terhet jelent, 
mint a szerkezeti korrekciós intézkedések. 
Valamely vállalkozásnak a rendszeres 
meg nem felelés megállapítása előtt 
létezett szerkezetében történt változások 
csak akkor lennének arányosak, ha 
jelentős a kockázata annak, hogy e 
rendszeres meg nem felelés magából az 

(64) A Bizottságnak vizsgálnia és 
értékelnie kell, hogy indokoltak-e 
szerkezeti korrekciós vagy ugyanolyan 
hatékony, magatartási jellegű 
intézkedések annak biztosítása érdekében, 
hogy a kapuőr ne szeghesse meg a rendelet 
célkitűzéseit a jelen rendeletben 
meghatározott kötelezettségek közül 
egynek vagy többnek való meg nem 
felelésével, ami tovább erősítette kapuőri 
pozícióját. Ez lenne a helyzet akkor, ha a 
kapuőr mérete a belső piacon tovább nőtt, 
az üzleti felhasználóknak és a 
végfelhasználóknak a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásaitól való gazdasági 
függése tovább erősödött, mivel tovább 
nőtt a számuk, és a kapuőr élvezi a 
pozíciója fokozott állandósultságának 
előnyeit. A Bizottságnak ezért ilyen 
esetekben hatáskörrel kell rendelkeznie 
ahhoz, hogy bármilyen, akár magatartási 
jellegű, akár szerkezeti korrekciós 
intézkedést megállapítson, kellő tekintettel 
az arányosság elvére.
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érintett vállalkozás szerkezetéből fakad.

Or. en

Módosítás 263
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) A Bizottságnak vizsgálnia és 
értékelnie kell, hogy indokoltak-e 
magatartási jellegű vagy adott esetben 
szerkezeti korrekciós intézkedések annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőr ne 
szeghesse meg a rendelet célkitűzéseit a 
jelen rendeletben meghatározott 
kötelezettségek közül egynek vagy többnek 
való rendszeres meg nem felelésével, ami 
tovább erősítette kapuőri pozícióját. Ez 
lenne a helyzet akkor, ha a kapuőr mérete 
a belső piacon tovább nőtt, az üzleti 
felhasználóknak és a végfelhasználóknak a 
kapuőr alapvető platformszolgáltatásaitól 
való gazdasági függése tovább erősödött, 
mivel tovább nőtt a számuk, és a kapuőr 
élvezi a pozíciója fokozott 
állandósultságának előnyeit. A 
Bizottságnak ezért ilyen esetekben 
hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy 
bármilyen, akár magatartási jellegű, akár 
szerkezeti korrekciós intézkedést 
megállapítson, kellő tekintettel az 
arányosság elvére. Szerkezeti korrekciós 
intézkedéseket – mint például a jogi, 
funkcionális vagy szerkezeti elkülönítés, 
beleérve a vállalkozás vagy a vállalkozás 
egy részének elidegenítését – csak akkor 
lehet megtenni, ha nem áll rendelkezésre 
ugyanolyan hatékony, magatartási jellegű 
korrekciós intézkedés, vagy ha az 
ugyanolyan hatékony, magatartási jellegű 
korrekciós intézkedés az érintett 
vállalkozás számára nagyobb terhet jelent, 

(64) A Bizottságnak vizsgálnia és 
értékelnie kell, hogy indokoltak-e 
magatartási jellegű vagy adott esetben 
szerkezeti korrekciós intézkedések annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőr ne 
szeghesse meg a rendelet célkitűzéseit a 
jelen rendeletben meghatározott 
kötelezettségek közül egynek vagy többnek 
való rendszeres meg nem felelésével. E 
korrekciós intézkedések elrendelésekor a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie, ha a 
kapuőr mérete a belső piacon tovább nőtt, 
az üzleti felhasználóknak és a 
végfelhasználóknak a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásaitól való gazdasági 
függése tovább erősödött, mivel tovább 
nőtt a számuk, és a kapuőr élvezi a 
pozíciója fokozott állandósultságának 
előnyeit. A Bizottságnak ezért ilyen 
esetekben hatáskörrel kell rendelkeznie 
ahhoz, hogy bármilyen, akár magatartási 
jellegű, akár szerkezeti korrekciós 
intézkedést megállapítson, kellő tekintettel 
az arányosság elvére. Szerkezeti korrekciós 
intézkedéseket – mint például a jogi, 
funkcionális vagy szerkezeti elkülönítés, 
beleérve a vállalkozás vagy a vállalkozás 
egy részének elidegenítését – csak akkor 
lehet megtenni, ha nem áll rendelkezésre 
ugyanolyan hatékony, magatartási jellegű 
korrekciós intézkedés, vagy ha az 
ugyanolyan hatékony, magatartási jellegű 
korrekciós intézkedés az érintett 
vállalkozás számára nagyobb terhet jelent, 
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mint a szerkezeti korrekciós intézkedések. 
Valamely vállalkozásnak a rendszeres meg 
nem felelés megállapítása előtt létezett 
szerkezetében történt változások csak 
akkor lennének arányosak, ha jelentős a 
kockázata annak, hogy e rendszeres meg 
nem felelés magából az érintett vállalkozás 
szerkezetéből fakad.

mint a szerkezeti korrekciós intézkedések. 
Valamely vállalkozásnak a rendszeres meg 
nem felelés megállapítása előtt létezett 
szerkezetében történt változások csak 
akkor lennének arányosak, ha jelentős a 
kockázata annak, hogy e rendszeres meg 
nem felelés magából az érintett vállalkozás 
szerkezetéből fakad.

Or. en

Módosítás 264
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Az alapvető platformszolgáltatások 
és azon piacok szolgáltatásai és 
gyakorlatai, amelyeken e 
platformszolgáltatások működnek, gyorsan 
és jelentős mértékben változhatnak. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a rendelet 
naprakész maradjon, továbbá eredményes 
és holisztikus szabályozási választ adjon a 
kapuőr által jelentett problémákra, fontos 
gondoskodni az alapvető 
platformszolgáltatások, valamint a 
rendeletben megállapított kötelezettségek 
jegyzékének rendszeres felülvizsgálatáról. 
Ez különösen fontos annak biztosításához, 
hogy azonosítani lehessen az alapvető 
platformszolgáltatások megtámadhatóságát 
korlátozó vagy tisztességtelen magatartást. 
Bár fontos a rendszeres felülvizsgálat 
elvégzése, a digitális ágazat dinamikusan 
változó jellegéből adódóan a szabályozási 
feltételek jogbiztonságának biztosítása 
érdekében a felülvizsgálatokat észszerű és 
megfelelő időkeretben kell elvégezni. A 
piaci vizsgálatoknak azt is biztosítaniuk 
kell, hogy a Bizottság megalapozott 
bizonyítékokkal rendelkezzen, amelyek 
alapján fel tudja mérni, hogy tegyen-e 
javaslatot a jelen rendelet felülvizsgálatára 

(65) Az alapvető platformszolgáltatások 
és azon piacok szolgáltatásai és 
gyakorlatai, amelyeken e 
platformszolgáltatások működnek, gyorsan 
és jelentős mértékben változhatnak. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a rendelet 
naprakész maradjon, továbbá eredményes 
és holisztikus szabályozási választ adjon a 
kapuőr által jelentett problémákra, fontos 
gondoskodni az alapvető 
platformszolgáltatások, valamint a 
rendeletben megállapított kötelezettségek 
jegyzékének rendszeres felülvizsgálatáról. 
Ez különösen fontos annak biztosításához, 
hogy azonosítani lehessen az alapvető 
platformszolgáltatások megtámadhatóságát 
korlátozó vagy tisztességtelen magatartást. 
Bár fontos a rendszeres felülvizsgálat 
elvégzése, a digitális ágazat dinamikusan 
változó jellegéből adódóan a szabályozási 
feltételek jogbiztonságának biztosítása 
érdekében a felülvizsgálatokat észszerű és 
megfelelő időkeretben kell elvégezni. A 
piaci vizsgálatoknak azt is biztosítaniuk 
kell, hogy a Bizottság megalapozott 
bizonyítékokkal rendelkezzen, amelyek 
alapján fel tudja mérni, hogy tegyen-e 
javaslatot a jelen rendelet felülvizsgálatára 
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ahhoz, hogy az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékét kibővítse 
vagy tovább részletezze. Azt is 
biztosítaniuk kell, hogy a Bizottság 
megalapozott bizonyítékokkal 
rendelkezzen, amelyek alapján fel tudja 
mérni, hogy tegyen-e javaslatot a jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
módosítására, vagy hogy a kötelezettségek 
aktualizálása érdekében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el.

ahhoz, hogy az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékét kibővítse 
vagy tovább részletezze. Azt is 
biztosítaniuk kell, hogy a Bizottság 
megalapozott bizonyítékokkal 
rendelkezzen, amelyek alapján fel tudja 
mérni, hogy tegyen-e javaslatot a jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
módosítására.

Or. en

Módosítás 265
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Amennyiben a kapuőrök olyan 
magatartást folytatnak, amely 
tisztességtelen vagy korlátozza az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, és amelyek már 
szerepelnek ebben a rendeletben, de amely 
magatartásformákra a kötelezettségek 
nem vonatkoznak egyértelműen, a 
Bizottságnak képesnek kell lennie arra, 
hogy a jelen rendeletet felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján aktualizálja. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján történő frissítésekre ugyanaz a 
vizsgálati előírás vonatkozik, ebből 
kifolyólag piaci vizsgálatot követően 
kerülhet rájuk sor. A Bizottságnak 
továbbá az ilyen magatartásformák 
azonosítása során előre meghatározott 
előírást kell alkalmaznia. E jogi előírás 
biztosítja, hogy a jelen rendelet 
értelmében a kapuőröket bármikor érintő 
kötelezettségek típusa kellőképpen 
előrelátható legyen.

törölve

Or. en
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Módosítás 266
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Amennyiben a kapuőrök olyan 
magatartást folytatnak, amely 
tisztességtelen vagy korlátozza az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, és amelyek már 
szerepelnek ebben a rendeletben, de amely 
magatartásformákra a kötelezettségek nem 
vonatkoznak egyértelműen, a Bizottságnak 
képesnek kell lennie arra, hogy a jelen 
rendeletet felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján aktualizálja. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
történő frissítésekre ugyanaz a vizsgálati 
előírás vonatkozik, ebből kifolyólag piaci 
vizsgálatot követően kerülhet rájuk sor. A 
Bizottságnak továbbá az ilyen 
magatartásformák azonosítása során előre 
meghatározott előírást kell alkalmaznia. E 
jogi előírás biztosítja, hogy a jelen rendelet 
értelmében a kapuőröket bármikor érintő 
kötelezettségek típusa kellőképpen 
előrelátható legyen.

(66) Amennyiben a kapuőrök olyan 
magatartást folytatnak, amely 
tisztességtelen vagy korlátozza az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, és amelyek már 
szerepelnek ebben a rendeletben, de amely 
magatartásformákra a kötelezettségek nem 
vonatkoznak egyértelműen, a Bizottságnak 
képesnek kell lennie arra, hogy a jelen 
rendeletet az EUMSZ 294. cikkének 
megfelelően jogalkotási aktusok útján 
aktualizálja. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján történő frissítésekre 
ugyanaz a vizsgálati előírás vonatkozik, 
ebből kifolyólag piaci vizsgálatot követően 
kerülhet rájuk sor. A Bizottságnak továbbá 
az ilyen magatartásformák azonosítása 
során előre meghatározott előírást kell 
alkalmaznia. E jogi előírás biztosítja, hogy 
a jelen rendelet értelmében a kapuőröket 
bármikor érintő kötelezettségek típusa 
kellőképpen előrelátható legyen.

Or. en

Módosítás 267
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Amennyiben a kapuőrök olyan 
magatartást folytatnak, amely 
tisztességtelen vagy korlátozza az alapvető 
platformszolgáltatások 

(66) Amennyiben a kapuőrök olyan 
magatartást folytatnak, amely 
tisztességtelen vagy korlátozza az alapvető 
platformszolgáltatások 
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megtámadhatóságát, és amelyek már 
szerepelnek ebben a rendeletben, de amely 
magatartásformákra a kötelezettségek nem 
vonatkoznak egyértelműen, a Bizottságnak 
képesnek kell lennie arra, hogy a jelen 
rendeletet felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján aktualizálja. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
történő frissítésekre ugyanaz a vizsgálati 
előírás vonatkozik, ebből kifolyólag piaci 
vizsgálatot követően kerülhet rájuk sor. A 
Bizottságnak továbbá az ilyen 
magatartásformák azonosítása során előre 
meghatározott előírást kell alkalmaznia. E 
jogi előírás biztosítja, hogy a jelen rendelet 
értelmében a kapuőröket bármikor érintő 
kötelezettségek típusa kellőképpen 
előrelátható legyen.

megtámadhatóságát, de amely 
magatartásformákra a kötelezettségek nem 
vonatkoznak egyértelműen, a Bizottságnak 
képesnek kell lennie arra, hogy a jelen 
rendeletet felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján aktualizálja. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
történő frissítésekre ugyanaz a vizsgálati 
előírás vonatkozik, ebből kifolyólag piaci 
vizsgálatot követően kerülhet rájuk sor. A 
Bizottságnak továbbá az ilyen 
magatartásformák azonosítása során előre 
meghatározott előírást kell alkalmaznia. E 
jogi előírás biztosítja, hogy a jelen rendelet 
értelmében a kapuőröket bármikor érintő 
kötelezettségek típusa kellőképpen 
előrelátható legyen.

Or. en

Módosítás 268
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) Amennyiben a meg nem feleléssel 
kapcsolatos eljárás vagy a rendszeres meg 
nem feleléssel kapcsolatos vizsgálat során 
a kapuőr kötelezettségvállalásokat tesz a 
Bizottság felé, a Bizottságnak képesnek 
kell lennie olyan határozat 
meghozatalára, amely ezeket a 
kötelezettségvállalásokat az érintett 
kapuőrrel szemben kötelező érvényűvé 
teszi, amennyiben a Bizottság azt állapítja 
meg, hogy a kötelezettségvállalások 
biztosítják a jelen rendeletben foglalt 
kötelezettségeknek való tényleges 
megfelelést. A szóban forgó határozatnak 
azt is meg kell állapítania, hogy többé már 
nem áll fenn a Bizottság általi intézkedést 
megalapozó indok.

törölve
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Or. en

Módosítás 269
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) A rendelet eredményes 
végrehajtásának és a rendeletnek való 
megfelelésnek a biztosítása érdekében a 
Bizottságnak határozott vizsgálati és 
jogérvényesítési hatáskörökkel kell 
rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik a 
rendeletben meghatározott szabályok 
vizsgálatát, érvényesítését és nyomon 
követését, ugyanakkor biztosítják a 
jogérvényesítési eljárás összefüggésében a 
meghallgatáshoz és az iratbetekintéshez 
való alapvető jog tiszteletben tartását. A 
Bizottságnak a rendelet naprakésszé tétele 
és felülvizsgálata céljából végzett piaci 
vizsgálatokhoz is rendelkeznie kell e 
vizsgálati hatáskörrel.

(68) A rendelet eredményes 
végrehajtásának és a rendeletnek való 
megfelelésnek a biztosítása érdekében a 
Bizottságnak határozott vizsgálati és 
jogérvényesítési hatáskörökkel kell 
rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik a 
rendeletben meghatározott szabályok 
vizsgálatát, érvényesítését és nyomon 
követését, ugyanakkor biztosítják a 
jogérvényesítési eljárás összefüggésében a 
meghallgatáshoz és az iratbetekintéshez 
való alapvető jog tiszteletben tartását. A 
Bizottságnak a rendelet naprakésszé tétele 
és felülvizsgálata céljából végzett piaci 
vizsgálatokhoz is rendelkeznie kell e 
vizsgálati hatáskörrel. Az illetékes nemzeti 
hatóságoknak segítséget kell nyújtaniuk a 
Bizottságnak az e rendeletben 
megállapított kötelezettségek nyomon 
követésében és végrehajtásában azáltal, 
hogy támogatást és szakértelmet 
nyújtanak a Bizottságnak, vagy felkérik a 
Bizottságot, hogy az összegyűjtött 
bizonyítékok alapján indítson piaci 
vizsgálatot. 

Or. en

Módosítás 270
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) A rendelet eredményes 
végrehajtásának és a rendeletnek való 
megfelelésnek a biztosítása érdekében a 
Bizottságnak határozott vizsgálati és 
jogérvényesítési hatáskörökkel kell 
rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik a 
rendeletben meghatározott szabályok 
vizsgálatát, érvényesítését és nyomon 
követését, ugyanakkor biztosítják a 
jogérvényesítési eljárás összefüggésében a 
meghallgatáshoz és az iratbetekintéshez 
való alapvető jog tiszteletben tartását. A 
Bizottságnak a rendelet naprakésszé tétele 
és felülvizsgálata céljából végzett piaci 
vizsgálatokhoz is rendelkeznie kell e 
vizsgálati hatáskörrel.

(68) A rendelet eredményes 
végrehajtásának és a rendeletnek való 
megfelelésnek a biztosítása érdekében a 
Bizottságnak – a tagállamok 
támogatásával – határozott vizsgálati és 
jogérvényesítési hatáskörökkel kell 
rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik a 
rendeletben meghatározott szabályok 
vizsgálatát, érvényesítését és nyomon 
követését, ugyanakkor biztosítják a 
jogérvényesítési eljárás összefüggésében a 
meghallgatáshoz és az iratbetekintéshez 
való alapvető jog tiszteletben tartását. A 
Bizottságnak a rendelet naprakésszé tétele 
és felülvizsgálata céljából végzett piaci 
vizsgálatokhoz is rendelkeznie kell e 
vizsgálati hatáskörrel.

Or. en

Módosítás 271
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
68 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68a) E rendelet hatékony 
végrehajtásának, illetve e rendeletnek való 
megfelelés biztosítása érdekében lehetővé 
kell tenni, hogy az érdekelt harmadik 
felek panaszt nyújthassanak be, ha kellő 
kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy 
valamely kapuőr nem tesz eleget az e 
rendeletben meghatározott 
kötelezettségeknek. A Bizottságnak a 
benyújtott bizonyítékok alapján megfelelő 
határidőn belül döntenie kell a további 
intézkedésekről. 

Or. en
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Módosítás 272
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
70 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70a) Ugyancsak lehetővé kell tenni, 
hogy az egyes tagállamok felelős 
intézményei, illetékes hatóságai és 
valamennyi érintett szerve minden olyan 
információt továbbíthasson a 
Bizottságnak, amely ebből a szempontból 
lényeges lehet.

Or. ro

Módosítás 273
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy helyszíni ellenőrzéseket 
végezzen, és meghallgasson bármely olyan 
személyt, aki hasznos információk 
birtokában lehet, továbbá a megtett 
nyilatkozatok rögzítésére.

törölve

Or. en

Módosítás 274
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
71 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71a) A Bizottságnak hatáskört kell 
kapnia arra, hogy segítséget kérjen a 
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tagállami hatóságoktól. Az illetékes 
nemzeti hatóságok közé tartozhatnak a 
versenyhatóságok, a fogyasztóvédelmi 
hatóságok és az adatvédelmi hatóságok, 
valamint más illetékes nemzeti szabályozó 
hatóságok.

Or. en

Módosítás 275
Eva Maydell, Lídia Pereira, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) A Bizottságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy megtegye a jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
tényleges végrehajtásának, továbbá az e 
kötelezettségeknek való megfelelésnek a 
nyomon követéséhez szükséges 
intézkedéseket. Ezen intézkedések közé 
tartozik a Bizottság azon képessége, hogy 
független külső szakértőket jelöljön ki, 
például ellenőröket, akik segítik a 
Bizottságot ebben a folyamatban, beleértve 
adott esetben a független illetékes 
hatóságok, például adatvédelmi vagy 
fogyasztóvédelmi hatóságok szakértőit.

(72) A Bizottságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy megtegye a jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
tényleges végrehajtásának, továbbá az e 
kötelezettségeknek való megfelelésnek a 
nyomon követéséhez szükséges 
intézkedéseket. Ezen intézkedések közé 
tartozik a Bizottság azon képessége, hogy 
független külső szakértőket jelöljön ki, 
például ellenőröket, akik segítik a 
Bizottságot ebben a folyamatban, beleértve 
adott esetben a független illetékes 
hatóságok, például adatvédelmi vagy 
fogyasztóvédelmi hatóságok szakértőit. 
Mivel a kapuőrök alapvető 
platformszolgáltatásait igénybe vevő 
vállalkozások és végfelhasználók nagy 
száma miatt exponenciálisan nő meg nem 
felelés gyakorlatainak, eseteinek és 
forgatókönyveinek a száma, a 
vállalkozásokra és végfelhasználókra 
vonatkozó jelentésételi mechanizmus 
megkönnyítené a Bizottság számára a 
kapuőrök rendszerszintű meg nem 
felelésének gyors azonosítását. Egy ilyen 
jelentéstételi gyakorlat csökkentené a 
hivatalos peres eljárások szükségességét 
is, és ezáltal a nemzeti és uniós 
bíróságokra háruló terheket.
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Or. en

Módosítás 276
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) A Bizottságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy megtegye a jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
tényleges végrehajtásának, továbbá az e 
kötelezettségeknek való megfelelésnek a 
nyomon követéséhez szükséges 
intézkedéseket. Ezen intézkedések közé 
tartozik a Bizottság azon képessége, hogy 
független külső szakértőket jelöljön ki, 
például ellenőröket, akik segítik a 
Bizottságot ebben a folyamatban, beleértve 
adott esetben a független illetékes 
hatóságok, például adatvédelmi vagy 
fogyasztóvédelmi hatóságok szakértőit.

(72) A Bizottságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy megtegye a jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
tényleges végrehajtásának, továbbá az e 
kötelezettségeknek való megfelelésnek a 
nyomon követéséhez szükséges 
intézkedéseket. Ezen intézkedések közé 
tartozik a Bizottság azon képessége, hogy 
független külső szakértőket jelöljön ki, 
például ellenőröket, akik segítik a 
Bizottságot ebben a folyamatban, beleértve 
adott esetben a független illetékes 
hatóságok, például adatvédelmi vagy 
fogyasztóvédelmi hatóságok szakértőit. A 
nyomonkövetési folyamat biztosítása 
érdekében a szakértők beépülhetnek a 
kapuőrbe.

Or. en

Módosítás 277
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
72 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72a) A Bizottságnak megfelelő létszámú 
személyzettel kell rendelkeznie e rendelet 
sikeres végrehajtásának és hatékony 
érvényesítésének biztosítása érdekében.

Or. en
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Módosítás 278
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
74 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74a) Az (EU) 2020/1818 irányelvvel 
összhangban a fogyasztók számára 
lehetővé kell tenni, hogy az e rendeletben 
a kapuőrzőkkel szemben támasztott 
kötelezettségekkel kapcsolatos jogaikat 
kollektív jogorvoslati eljárások útján 
érvényesíthessék.

Or. en

Módosítás 279
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) A jelen rendelet alapján 
lefolytatott eljárások összefüggésében az 
érintett vállalkozások részére biztosítani 
kell a Bizottság általi meghallgatáshoz 
való jogot, és a meghozott határozatokat 
széles körben kell ismertetni. Az érintett 
vállalkozások jó közigazgatáshoz és 
védelemhez való jogának biztosítása 
mellett, különös tekintettel az 
iratbetekintéshez és a meghallgatáshoz 
való jogra, alapvető fontosságú a bizalmas 
információk védelme. Továbbá az 
információ bizalmas jellegének 
tiszteletben tartása mellett a Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy a határozathozatal 
céljából felhasznált bármely információt 
olyan mértékben tegye közzé, amely 
lehetővé teszi a határozat címzettje 
számára a határozathoz vezető tények és 

törölve
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megfontolások megértését. Végezetül 
bizonyos feltételek mellett bizonyos üzleti 
dokumentumok, mint például a jogászok 
és ügyfeleik közötti kommunikáció, 
bizalmasnak tekinthetők, ha teljesülnek a 
megfelelő feltételek.

Or. en

Módosítás 280
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) A jelen rendelet alapján lefolytatott 
eljárások összefüggésében az érintett 
vállalkozások részére biztosítani kell a 
Bizottság általi meghallgatáshoz való 
jogot, és a meghozott határozatokat széles 
körben kell ismertetni. Az érintett 
vállalkozások jó közigazgatáshoz és 
védelemhez való jogának biztosítása 
mellett, különös tekintettel az 
iratbetekintéshez és a meghallgatáshoz 
való jogra, alapvető fontosságú a bizalmas 
információk védelme. Továbbá az 
információ bizalmas jellegének tiszteletben 
tartása mellett a Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy a határozathozatal céljából 
felhasznált bármely információt olyan 
mértékben tegye közzé, amely lehetővé 
teszi a határozat címzettje számára a 
határozathoz vezető tények és 
megfontolások megértését. Végezetül 
bizonyos feltételek mellett bizonyos üzleti 
dokumentumok, mint például a jogászok és 
ügyfeleik közötti kommunikáció, 
bizalmasnak tekinthetők, ha teljesülnek a 
megfelelő feltételek.

(75) A jelen rendelet alapján lefolytatott 
eljárások összefüggésében az érintett 
vállalkozások részére biztosítani kell a 
Bizottság általi meghallgatáshoz való 
jogot, és a meghozott határozatokat széles 
körben kell ismertetni. A kellő 
érdekeltséget igazoló természetes vagy jogi 
személyek számára is biztosítani kell a 
meghallgatáshoz való jogot. Az 5. és 6. 
cikkben foglalt kötelezettségek által 
közvetlenül érintett feleket kellő 
érdekeltséggel rendelkező feleknek kell 
tekinteni, valamint a fogyasztói 
szervezeteket is, ha az eljárás 
végfelhasználók által használt termékekre 
vagy szolgáltatásokra vonatkozik. Az 
érintett vállalkozások jó közigazgatáshoz 
és védelemhez való jogának biztosítása 
mellett, különös tekintettel az 
iratbetekintéshez és a meghallgatáshoz 
való jogra, alapvető fontosságú a bizalmas 
információk védelme. Továbbá az 
információ bizalmas jellegének tiszteletben 
tartása mellett a Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy a határozathozatal céljából 
felhasznált bármely információt olyan 
mértékben tegye közzé, amely lehetővé 
teszi a határozat címzettje számára a 
határozathoz vezető tények és 
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megfontolások megértését. Végezetül 
bizonyos feltételek mellett bizonyos üzleti 
dokumentumok, mint például a jogászok és 
ügyfeleik közötti kommunikáció, 
bizalmasnak tekinthetők, ha teljesülnek a 
megfelelő feltételek.

Or. en

Módosítás 281
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) A 182/2011/EU rendelettel 
összhangban létrehozott tanácsadó 
bizottságnak is véleményt kell 
nyilvánítania egyes, a Bizottság által a 
jelen rendelet értelmében meghozott 
határozatokról. Annak biztosítása 
érdekében, hogy az Unióban a digitális 
ágazatban azok a piacok, amelyeken a 
kapuőrök jelen vannak, megtámadható és 
méltányos piacok legyenek, a Szerződés 
290. cikke szerinti jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatáskört e rendelet 
kiegészítéseként a Bizottságra kell ruházni. 
Főként felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat kell elfogadni a kapuőrök e 
rendelet szerinti minősítését szolgáló 
mennyiségi küszöbértékek 
meghatározására vonatkozó módszertan 
tekintetében, valamint a jelen rendeletben 
meghatározott kötelezettségek frissítése 
tekintetében, amennyiben piaci vizsgálat 
alapján a Bizottság megállapítja, hogy 
frissíteni kell az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát korlátozó vagy 
tisztességtelen gyakorlatokra irányuló 
kötelezettségeket. Különösen fontos, hogy 
a Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson, és hogy ezekre a konzultációkra 
a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 

(77) A 182/2011/EU rendelettel 
összhangban létrehozott tanácsadó 
bizottságnak is véleményt kell 
nyilvánítania egyes, a Bizottság által a 
jelen rendelet értelmében meghozott 
határozatokról. A tanácsadó bizottság 
összeállításakor a tagállamok mérlegelik 
az érdekelt felek, például a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k), a 
fogyasztóvédelmi szakértők és a 
vállalkozási szövetségek véleményének 
beépítését is. Annak biztosítása érdekében, 
hogy az Unióban a digitális ágazatban azok 
a piacok, amelyeken a kapuőrök jelen 
vannak, megtámadható és méltányos 
piacok legyenek, a Szerződés 290. cikke 
szerinti jogi aktusok elfogadására irányuló 
hatáskört e rendelet kiegészítéseként a 
Bizottságra kell ruházni. Főként 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell 
elfogadni a kapuőrök e rendelet szerinti 
minősítését szolgáló mennyiségi 
küszöbértékek meghatározására vonatkozó 
módszertan tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság megfelelő 
konzultációkat folytasson, és hogy ezekre a 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak36 
megfelelően kerüljön sor. Így különösen a 
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2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak36 megfelelően kerüljön 
sor. Így különösen a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésében való 
egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 
Európai Parlament és a Tanács a 
tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap 
kézhez minden dokumentumot, és 
szakértőik rendszeresen részt vehetnek a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésével foglalkozó 
szakértői csoportjainak ülésein,

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein,

_________________ _________________
36 Intézményközi megállapodás az Európai 
Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az 
Európai Bizottság között a jogalkotás 
minőségének javításáról (HL L 123., 
2016.5.12., 1. o.).

36 Intézményközi megállapodás az Európai 
Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az 
Európai Bizottság között a jogalkotás 
minőségének javításáról (HL L 123., 
2016.5.12., 1. o.).

Or. en

Módosítás 282
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
79 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79a) Néhány vállalat erőfölényhez jutott 
azáltal, hogy az emberek életéről soha 
nem látott szintű ismereteket szerzett, és a 
nyílt szabványokkal rendelkező, sokszínű 
és decentralizált rendszer szolgáltatásait a 
felhasználókat foglyul ejtő zárt 
rendszerekre cserélte le; ezért e 
rendeletnek további kötelezettségeket kell 
bevezetnie az adatvédelem, az 
átláthatóság, a felhasználói döntések és az 
interoperabilitás vonatkozásában az 
egyenlő versenyfeltételek és a fogyasztói 
jólét garantálása érdekében.

Or. en
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Módosítás 283
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
79 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79b) E rendelet megfelelő 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
Bizottságnak elegendő személyzettel kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy az EU egész 
területén garantálni tudja az összehangolt 
végrehajtást, a kapuőrök megfelelésének 
kellő ellenőrzését és a színvonalas piaci 
vizsgálatokat. Ezért növelni kell a 
személyzet létszámára vonatkozó becsült 
költségvetést annak érdekében, hogy a 
Bizottság megfelelően felkészülhessen a 
rendelet által ráruházott valamennyi 
feladat ellátására.

Or. en

Módosítás 284
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
79 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79c) Az ENSZ digitális 
együttműködésre vonatkozó ütemtervében 
(„Roadmap for Digital Cooperation”) 
foglalt „megerősített és stratégiai jellegű” 
magas szintű, több érdekeltet tömörítő, a 
digitális együttműködéssel foglalkozó 
szervre irányuló javaslat ellentmond a 
digitális vállalkozások erőteljesebb 
szabályozására irányuló felhívásoknak. 
Ugyan a nemzetközi együttműködés 
rendkívül fontos, azonban a globális 
digitális kormányzásra vonatkozó, 
valóban demokratikus megközelítést fenn 
kell tartani. Ennek érdekében a 
kapuőrökre vonatkozó kötelezettségeknek 
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és e rendelet végrehajtási intézkedéseinek 
hozzá kell járulniuk a megfelelő globális 
normák és szakpolitikák létrehozásához.

Or. en

Módosítás 285
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelet harmonizált szabályokat 
határoz meg, amelyek az egész Unióban 
biztosítják a megtámadható és méltányos 
piacokat a digitális ágazatban, amely 
piacokon a kapuőrök jelen vannak.

(1) A rendelet harmonizált szabályokat 
határoz meg, amelyek az egész Unióban 
biztosítják a megtámadható és méltányos 
piacokat a digitális ágazatban, amely 
piacokon a kapuőrök jelen vannak, hogy 
hozzájáruljanak az alapjogok védelméhez 
és a demokratikus folyamatok 
integritásához, valamint az innováció 
előmozdításához, a fogyasztók választási 
lehetőségeinek bővítéséhez és a magasabb 
szintű fogyasztóvédelmi normák 
biztosításához.

Or. en

Módosítás 286
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelet harmonizált szabályokat 
határoz meg, amelyek az egész Unióban 
biztosítják a megtámadható és méltányos 
piacokat a digitális ágazatban, amely 
piacokon a kapuőrök jelen vannak.

(1) A rendelet harmonizált szabályokat 
határoz meg, amelyek az egész Unióban 
biztosítják a megtámadható, fenntartható 
és méltányos piacokat a digitális 
ágazatban, amely piacokon a kapuőrök 
monopolizáló ökoszisztémáikkal 
megakadályozzák az egyenlő 
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versenyfeltételek megteremtését.

Or. en

Módosítás 287
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelet harmonizált szabályokat 
határoz meg, amelyek az egész Unióban 
biztosítják a megtámadható és méltányos 
piacokat a digitális ágazatban, amely 
piacokon a kapuőrök jelen vannak.

(1) A rendelet harmonizált szabályokat 
határoz meg, amelyek az egész Unióban 
biztosítják a megtámadható és méltányos 
piacokat a digitális ágazatban és a 
médiapluralizmust, amely piacokon a 
kapuőrök jelen vannak.

Or. en

Módosítás 288
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a kapuőrök által az 
Unióban letelepedett üzleti felhasználók 
részére vagy az Unióban letelepedett vagy 
ott tartózkodó végfelhasználók részére 
nyújtott vagy kínált alapvető 
platformszolgáltatásokra vonatkozik, 
függetlenül a kapuőrök telephelyétől vagy 
tartózkodási helyétől és a 
szolgáltatásnyújtásra egyébként 
alkalmazandó jogtól.

(2) Ez a rendelet a kapuőrök által az 
Unióban letelepedett üzleti felhasználók 
részére vagy az Unióban letelepedett vagy 
ott tartózkodó végfelhasználók részére 
nyújtott vagy kínált alapvető 
platformszolgáltatásokra vonatkozik, 
függetlenül a kapuőrök telephelyétől vagy 
tartózkodási helyétől és a 
szolgáltatásnyújtásra egyébként 
alkalmazandó jogtól.

Ez a rendelet tiszteletben tartja azokat az 
alapvető jogokat és különös tekintettel van 
azokra az elvekre, amelyeket 
mindenekelőtt az Európai Unió Alapjogi 
Chartája, különösen annak 11., 16., 47. és 



PE696.537v01-00 166/175 AM\1238608HU.docx

HU

50. cikke rögzít. Ennek megfelelően ezt a 
rendeletet az említett jogokra és elvekre 
tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

Or. en

Módosítás 289
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a kapuőrök által az 
Unióban letelepedett üzleti felhasználók 
részére vagy az Unióban letelepedett vagy 
ott tartózkodó végfelhasználók részére 
nyújtott vagy kínált alapvető 
platformszolgáltatásokra vonatkozik, 
függetlenül a kapuőrök telephelyétől vagy 
tartózkodási helyétől és a 
szolgáltatásnyújtásra egyébként 
alkalmazandó jogtól.

(2) Ez a rendelet a belső piac 
megfelelő működésének megerősítése 
érdekében a kapuőrök által az Unióban 
letelepedett üzleti felhasználók részére 
vagy az Unióban letelepedett vagy ott 
tartózkodó végfelhasználók részére nyújtott 
vagy kínált alapvető 
platformszolgáltatásokra vonatkozik, 
függetlenül a kapuőrök telephelyétől vagy 
tartózkodási helyétől és a 
szolgáltatásnyújtásra egyébként 
alkalmazandó jogtól.

Or. en

Módosítás 290
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok jogszabályaikkal, 
rendeleteikkel vagy közigazgatási 
intézkedéseikkel nem róhatnak a 
kapuőrökre további kötelezettségeket azért, 
hogy biztosítsák a megtámadható és 
méltányos piacokat. Ez nem érinti az 
egyéb jogos közérdeket szolgáló, az uniós 
jognak megfelelő szabályokat. 

(5) A tagállamok jogszabályaikkal, 
rendeleteikkel vagy közigazgatási 
intézkedéseikkel nem róhatnak a 
kapuőrökre további kötelezettségeket azért, 
hogy biztosítsák a megtámadható és 
méltányos piacokat.



AM\1238608HU.docx 167/175 PE696.537v01-00

HU

Konkrétabban, e rendelet egy eleme sem 
zárja ki, hogy a tagállamok az uniós 
jognak megfelelő kötelezettségeket írjanak 
elő a vállalkozások – így többek között az 
alapvető platformszolgáltatók – részére, 
amennyiben e kötelezettségek függetlenek 
attól, hogy az érintett vállalkozások a jelen 
rendelet értelmében kapuőri státusszal 
rendelkeznek, és a fogyasztóvédelem vagy 
a tisztességtelen verseny elleni küzdelmet 
szolgálják.

Or. en

Módosítás 291
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok jogszabályaikkal, 
rendeleteikkel vagy közigazgatási 
intézkedéseikkel nem róhatnak a 
kapuőrökre további kötelezettségeket 
azért, hogy biztosítsák a megtámadható és 
méltányos piacokat. Ez nem érinti az 
egyéb jogos közérdeket szolgáló, az uniós 
jognak megfelelő szabályokat. 
Konkrétabban, e rendelet egy eleme sem 
zárja ki, hogy a tagállamok az uniós jognak 
megfelelő kötelezettségeket írjanak elő a 
vállalkozások – így többek között az 
alapvető platformszolgáltatók – részére, 
amennyiben e kötelezettségek függetlenek 
attól, hogy az érintett vállalkozások a jelen 
rendelet értelmében kapuőri státusszal 
rendelkeznek, és a fogyasztóvédelem vagy 
a tisztességtelen verseny elleni küzdelmet 
szolgálják.

(5) E rendelet egy eleme sem zárja ki, 
hogy a tagállamok az uniós jognak 
megfelelő kötelezettségeket írjanak elő a 
vállalkozások – így többek között az 
alapvető platformszolgáltatók – részére, 
amennyiben e kötelezettségek függetlenek 
attól, hogy az érintett vállalkozások a jelen 
rendelet értelmében kapuőri státusszal 
rendelkeznek, és a fogyasztóvédelem vagy 
a tisztességtelen verseny elleni küzdelmet 
szolgálják.

Or. en

Módosítás 292
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Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok jogszabályaikkal, 
rendeleteikkel vagy közigazgatási 
intézkedéseikkel nem róhatnak a 
kapuőrökre semmilyen további 
kötelezettségeket azért, hogy biztosítsák a 
megtámadható és méltányos piacokat. Ez 
nem érinti az egyéb jogos közérdeket 
szolgáló, az uniós jognak megfelelő 
szabályokat. Konkrétabban, e rendelet egy 
eleme sem zárja ki, hogy a tagállamok az 
uniós jognak megfelelő kötelezettségeket 
írjanak elő a vállalkozások – így többek 
között az alapvető platformszolgáltatók – 
részére, amennyiben e kötelezettségek 
függetlenek attól, hogy az érintett 
vállalkozások a jelen rendelet értelmében 
kapuőri státusszal rendelkeznek, és a 
fogyasztóvédelem vagy a tisztességtelen 
verseny elleni küzdelmet szolgálják.

(5) A tagállamok jogszabályaikkal, 
rendeleteikkel vagy közigazgatási 
intézkedéseikkel nem róhatnak a 
kapuőrökre semmilyen további 
kötelezettségeket azért, hogy biztosítsák a 
megtámadható és méltányos piacokat. Ez 
nem érinti az egyéb jogos közérdeket 
szolgáló, az uniós jognak megfelelő 
szabályokat. Konkrétabban, e rendelet egy 
eleme sem zárja ki, hogy a tagállamok 
olyan kötelezettségeket írjanak elő a 
vállalkozások – így többek között az 
alapvető platformszolgáltatók – részére, 
amelyek jogos közérdekű célt szolgálnak.

Or. fr

Módosítás 293
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok jogszabályaikkal, 
rendeleteikkel vagy közigazgatási 
intézkedéseikkel nem róhatnak a 
kapuőrökre további kötelezettségeket azért, 
hogy biztosítsák a megtámadható és 
méltányos piacokat. Ez nem érinti az 
egyéb jogos közérdeket szolgáló, az uniós 
jognak megfelelő szabályokat. 
Konkrétabban, e rendelet egy eleme sem 
zárja ki, hogy a tagállamok az uniós jognak 

(5) A tagállamok jogszabályaikkal, 
rendeleteikkel vagy közigazgatási 
intézkedéseikkel nem róhatnak a 
kapuőrökre további kötelezettségeket azért, 
hogy biztosítsák a megtámadható és 
méltányos piacokat. Konkrétabban, e 
rendelet egy eleme sem zárja ki, hogy a 
tagállamok az uniós jognak megfelelő 
kötelezettségeket írjanak elő a 
vállalkozások – így többek között az 
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megfelelő kötelezettségeket írjanak elő a 
vállalkozások – így többek között az 
alapvető platformszolgáltatók – részére, 
amennyiben e kötelezettségek függetlenek 
attól, hogy az érintett vállalkozások a jelen 
rendelet értelmében kapuőri státusszal 
rendelkeznek, és a fogyasztóvédelem vagy 
a tisztességtelen verseny elleni küzdelmet 
szolgálják.

alapvető platformszolgáltatók – részére az 
e rendelet hatálya alá nem tartozó 
kérdéseket illetően, valamint amennyiben 
e kötelezettségek függetlenek attól, hogy 
az érintett vállalkozások a jelen rendelet 
értelmében kapuőri státusszal 
rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 294
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az előző bekezdés sérelme nélkül, 
ha valamely tagállam az EUMSZ 36. 
cikkében említett lényeges követelmények 
miatt, a magas szintű fogyasztóvédelem 
biztosítása vagy a tisztességtelen 
versenycselekmények és az üzleti 
vállalkozások közötti kapcsolatokban 
alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok elleni küzdelem érdekében 
szükségesnek tartja nemzeti rendelkezések 
fenntartását vagy bevezetését, értesíti a 
Bizottságot e rendelkezésekről, valamint 
fenntartásuk indokairól.

Or. en

Módosítás 295
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A Bizottság az értesítéstől számított 
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hat hónapon belül jóváhagyja vagy 
elutasítja a vonatkozó nemzeti 
rendelkezéseket, miután ellenőrizte, hogy 
az érintett rendelkezések nem képezik-e a 
tagállamok közötti önkényes 
megkülönböztetés eszközét vagy a 
kereskedelem rejtett korlátozását, 
valamint hogy nem jelentenek-e akadályt 
a belső piac működésében.

Amennyiben ezen időszakon belül a 
Bizottság nem hoz határozatot, a nemzeti 
rendelkezéseket jóváhagyottnak kell 
tekinteni.

Ha az ügy összetettsége indokolja, a 
Bizottság értesítheti az érintett tagállamot 
arról, hogy az e bekezdésben említett 
határidő legfeljebb további hat hónappal 
meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 296
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) Ha valamely tagállam engedélyt 
kap az említett nemzeti rendelkezések 
fenntartására vagy bevezetésére, a 
Bizottság haladéktalanul megvizsgálja, 
hogy javasolja-e e rendelet kiigazítását.

Or. en

Módosítás 297
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet nem sérti az EUMSZ 
101. és 102 cikkének alkalmazását. Nem 
érinti továbbá a következők alkalmazását: 
versenyellenes megállapodásokat, 
vállalkozások társulásainak döntéseit, 
összehangolt magatartásokat és az 
erőfölénnyel való visszaélést tiltó nemzeti 
szabályok; az egyoldalú magatartások 
egyéb formáit tiltó nemzeti versenyjogi 
szabályok, amennyiben azok a kapuőröktől 
eltérő egyéb vállalkozásokra vonatkoznak, 
vagy további kötelezettségeket jelentenek a 
kapuőrök számára; a Tanács 139/2004/EK 
rendelete38, valamint a nemzeti 
összefonódás-ellenőrzési szabályok; az 
(EU) 2019/1150 rendelet és az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) .../... 
rendelete39.

(6) Ez a rendelet nem sérti az EUMSZ 
101. és 102 cikkének alkalmazását. Nem 
érinti továbbá a következők alkalmazását: 
versenyellenes megállapodásokat, 
vállalkozások társulásainak döntéseit, 
összehangolt magatartásokat és az 
erőfölénnyel való visszaélést tiltó nemzeti 
szabályok; az egyoldalú magatartások 
egyéb formáit tiltó nemzeti versenyjogi 
szabályok, amennyiben azok a kapuőröktől 
eltérő egyéb vállalkozásokra vonatkoznak, 
vagy további kötelezettségeket jelentenek a 
kapuőrök számára; a Tanács 139/2004/EK 
rendelete38, valamint a nemzeti 
összefonódás-ellenőrzési szabályok; az 
(EU) 2019/1150 rendelet és az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) .../... 
rendelete39. Nem sérti továbbá az (EU) 
2019/1150 rendeletet; az (EU) 2016/679 
rendeletet; a 2002/58/EK és a 2005/29/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
és a 93/13/EGK tanácsi irányelvet.

_________________ _________________
38 Tanács 139/2004/EK rendelete 
(2004. január 20.) a vállalkozások közötti 
összefonódások ellenőrzéséről (az EK 
összefonódás-ellenőrzési rendelete) (HL 
L 24., 2004.1.29., 1. o.).

38 Tanács 139/2004/EK rendelete 
(2004. január 20.) a vállalkozások közötti 
összefonódások ellenőrzéséről (az EK 
összefonódás-ellenőrzési rendelete) (HL 
L 24., 2004.1.29., 1. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/... rendelete a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról és a 2000/31/EK 
irányelv módosításáról (digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály).

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/... rendelete a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról és a 2000/31/EK 
irányelv módosításáról (digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály).

Or. en

Módosítás 298
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(6) Ez a rendelet nem sérti az EUMSZ 
101. és 102 cikkének alkalmazását. Nem 
érinti továbbá a következők alkalmazását: 
versenyellenes megállapodásokat, 
vállalkozások társulásainak döntéseit, 
összehangolt magatartásokat és az 
erőfölénnyel való visszaélést tiltó nemzeti 
szabályok; az egyoldalú magatartások 
egyéb formáit tiltó nemzeti versenyjogi 
szabályok, amennyiben azok a kapuőröktől 
eltérő egyéb vállalkozásokra vonatkoznak, 
vagy további kötelezettségeket jelentenek a 
kapuőrök számára; a Tanács 139/2004/EK 
rendelete38, valamint a nemzeti 
összefonódás-ellenőrzési szabályok; az 
(EU) 2019/1150 rendelet és az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) .../... 
rendelete39.

(6) Ez a rendelet nem sérti az EUMSZ 
101. és 102 cikkének alkalmazását. Nem 
érinti továbbá a következők alkalmazását: 
versenyellenes megállapodásokat, 
vállalkozások társulásainak döntéseit, 
összehangolt magatartásokat és az 
erőfölénnyel való visszaélést tiltó nemzeti 
szabályok; az egyoldalú magatartások 
egyéb formáit tiltó nemzeti versenyjogi 
szabályok, amennyiben azok a kapuőröktől 
eltérő egyéb vállalkozásokra vonatkoznak, 
vagy további kötelezettségeket jelentenek a 
kapuőrök számára; a Tanács 139/2004/EK 
rendelete38, valamint a nemzeti 
összefonódás-ellenőrzési szabályok; az 
(EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv38a; az (EU) 2019/882 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv38b; az (EU) 
2019/1150 rendelet és az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) .../... 
rendelete39.

_________________ _________________
38 Tanács 139/2004/EK rendelete 
(2004. január 20.) a vállalkozások közötti 
összefonódások ellenőrzéséről (az EK 
összefonódás-ellenőrzési rendelete) (HL 
L 24., 2004.1.29., 1. o.).

38 Tanács 139/2004/EK rendelete 
(2004. január 20.) a vállalkozások közötti 
összefonódások ellenőrzéséről (az EK 
összefonódás-ellenőrzési rendelete) (HL 
L 24., 2004.1.29., 1. o.).
38a 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. o.), valamint az Európai 
Parlament és a Tanács 58/2002/EK 
rendelete (2002. július 12.) a személyes 
adatok közösségi intézmények és szervek 
által történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 
2001.1.12., 1. o.). 
38b Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2019/882 irányelve (2019. április 
17.) a termékekre és a szolgáltatásokra 
vonatkozó akadálymentességi 
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követelményekről. 
39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/... rendelete a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról és a 2000/31/EK 
irányelv módosításáról (digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály).

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/... rendelete a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról és a 2000/31/EK 
irányelv módosításáról (digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály).

Or. en

Módosítás 299
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet nem sérti az EUMSZ 
101. és 102 cikkének alkalmazását. Nem 
érinti továbbá a következők alkalmazását: 
versenyellenes megállapodásokat, 
vállalkozások társulásainak döntéseit, 
összehangolt magatartásokat és az 
erőfölénnyel való visszaélést tiltó nemzeti 
szabályok; az egyoldalú magatartások 
egyéb formáit tiltó nemzeti versenyjogi 
szabályok, amennyiben azok a kapuőröktől 
eltérő egyéb vállalkozásokra vonatkoznak, 
vagy további kötelezettségeket jelentenek a 
kapuőrök számára; a Tanács 139/2004/EK 
rendelete38, valamint a nemzeti 
összefonódás-ellenőrzési szabályok; az 
(EU) 2019/1150 rendelet és az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) .../... 
rendelete39.

(6) Ez a rendelet nem sérti az EUMSZ 
101. és 102 cikkének alkalmazását. Nem 
érinti továbbá a következők alkalmazását: 
versenyellenes megállapodásokat, 
vállalkozások társulásainak döntéseit, 
összehangolt magatartásokat és az 
erőfölénnyel való visszaélést tiltó nemzeti 
szabályok; az egyoldalú magatartások 
egyéb formáit tiltó nemzeti versenyjogi 
szabályok, amennyiben azok a kapuőröktől 
eltérő egyéb vállalkozásokra vonatkoznak, 
vagy további kötelezettségeket jelentenek a 
kapuőrök számára; a Tanács 139/2004/EK 
rendelete38, valamint a nemzeti 
összefonódás-ellenőrzési szabályok; az 
(EU) 2019/1150 rendelet és az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) .../... 
rendelete39; az (EU) 2019/2016 rendelet39a, 
a 2002/58/EK irányelv, valamint nem sérti 
a fogyasztóvédelemről és a 
termékbiztonságról szóló uniós 
jogszabályokat sem.

_________________ _________________
38 Tanács 139/2004/EK rendelete 
(2004. január 20.) a vállalkozások közötti 
összefonódások ellenőrzéséről (az EK 
összefonódás-ellenőrzési rendelete) (HL 

38 Tanács 139/2004/EK rendelete 
(2004. január 20.) a vállalkozások közötti 
összefonódások ellenőrzéséről (az EK 
összefonódás-ellenőrzési rendelete) (HL 
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L 24., 2004.1.29., 1. o.). L 24., 2004.1.29., 1. o.).
39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/... rendelete a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról és a 2000/31/EK 
irányelv módosításáról (digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály).

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/... rendelete a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról és a 2000/31/EK 
irányelv módosításáról (digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály).
39a 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. o.).
39b Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv). 

Or. en

Módosítás 300
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet nem sérti az EUMSZ 
101. és 102 cikkének alkalmazását. Nem 
érinti továbbá a következők alkalmazását: 
versenyellenes megállapodásokat, 
vállalkozások társulásainak döntéseit, 
összehangolt magatartásokat és az 
erőfölénnyel való visszaélést tiltó nemzeti 
szabályok; az egyoldalú magatartások 
egyéb formáit tiltó nemzeti versenyjogi 
szabályok, amennyiben azok a 
kapuőröktől eltérő egyéb vállalkozásokra 
vonatkoznak, vagy további 
kötelezettségeket jelentenek a kapuőrök 

(6) Ez a rendelet nem sérti az EUMSZ 
101. és 102 cikkének alkalmazását. Nem 
érinti továbbá a következők alkalmazását: 
versenyellenes megállapodásokat, 
vállalkozások társulásainak döntéseit, 
összehangolt magatartásokat és az 
erőfölénnyel való visszaélést tiltó nemzeti 
szabályok; az egyoldalú magatartások 
egyéb formáit tiltó nemzeti versenyjogi 
szabályok, beleértve a kapuőrökre rótt 
további kötelezettségeket; a Tanács 
139/2004/EK rendelete38, valamint a 
nemzeti összefonódás-ellenőrzési 
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számára; a Tanács 139/2004/EK 
rendelete38, valamint a nemzeti 
összefonódás-ellenőrzési szabályok; az 
(EU) 2019/1150 rendelet és az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) .../... 
rendelete39.

szabályok; az (EU) 2019/1150 rendelet és 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
.../... rendelete39.

_________________ _________________
38 A Tanács 139/2004/EK rendelete 
(2004. január 20.) a vállalkozások közötti 
összefonódások ellenőrzéséről (az EK 
összefonódás-ellenőrzési rendelete) (HL 
L 24., 2004.1.29., 1. o.).

38 A Tanács 139/2004/EK rendelete 
(2004. január 20.) a vállalkozások közötti 
összefonódások ellenőrzéséről (az EK 
összefonódás-ellenőrzési rendelete) (HL 
L 24., 2004.1.29., 1. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/... rendelete a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról és a 2000/31/EK 
irányelv módosításáról (digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály).

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/... rendelete a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról és a 2000/31/EK 
irányelv módosításáról (digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály).

Or. en


