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Módosítás 301
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „méltányos és megtámadható 
piacok”: egyetlen piaci szereplő sem 
használhatja piaci pozícióját más 
szereplők kizsákmányolására. A digitális 
ágazatban a platformszolgáltatók 
„kizsákmányoló visszaélése” többek 
között, de nem kizárólagosan az 
alábbiakat foglalja magában:
a) túl magas díjak felszámítása a kínált 
szolgáltatásokért;
b) túlzott mértékű adatgyűjtés, amelyet a 
végfelhasználó kárára használnak fel;
c) a hálózati hatásokkal való visszaélés;

Or. en

Módosítás 302
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) webböngészők;

Or. en

Módosítás 303
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) online lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatások;

Or. en

Módosítás 304
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) online lekérhető audio 
médiaszolgáltatások;

Or. en

Módosítás 305
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hangasszisztensek;

Or. en

Módosítás 306
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) mobilfizetési szolgáltatások;

Or. en
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Módosítás 307
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) felhőszolgáltatás; g) felhőszolgáltatás, beleértve a 
vállalkozások közötti felhőszolgáltatásokat 
is;

Or. en

Módosítás 308
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) felhőszolgáltatás; g) szoftver mint szolgáltatás, 
beleértve a felhőszolgáltatásokat is;

Or. en

Módosítás 309
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) streamingszolgáltatások;

Or. en
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Módosítás 310
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) járművekbe ágyazott digitális 
szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 311
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) webböngészők;

Or. en

Módosítás 312
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) hangasszisztens;

Or. en

Módosítás 313
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – g e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ge) csatlakoztatott televízió;

Or. en

Módosítás 314
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gf) közösségi gazdasági 
szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 315
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) hirdetési szolgáltatás, beleértve a 
hirdetési hálózatokat, hirdetési piactereket 
és bármely egyéb hirdetési közvetítő 
szolgáltatást, amelyet az a)–g) pontban 
felsorolt alapvető platformszolgáltatások 
bármelyikét nyújtó szolgáltató nyújt;

h) hirdetési szolgáltatás, beleértve a 
hirdetési hálózatokat, hirdetési piactereket 
és bármely egyéb hirdetési közvetítő 
szolgáltatást, amelyet az a)–g) pontban 
felsorolt alapvető platformszolgáltatások 
bármelyikét nyújtó szolgáltató bármely 
vállalkozója nyújt;

Or. en

Módosítás 316
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Ondřej Kovařík

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) amennyiben az összevont fizetési 
szolgáltatásokat az alapvető 
platformszolgáltatások szolgáltatója 
nyújtja, ezek a szolgáltatások ugyanúgy 
kezelendők, mint maguk az alapvető 
platformszolgáltatások;

Or. en

Módosítás 317
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) számlainformációkat összesítő 
szolgáltatások;

Or. es

Módosítás 318
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) virtuális vagy hanggal aktivált 
asszisztensek;

Or. en

Módosítás 319
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Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) webböngészők;

Or. fr

Módosítás 320
Engin Eroglu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) webböngésző;

Or. de

Módosítás 321
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) streamingszolgáltatások;

Or. en

Módosítás 322
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



PE696.538v01-00 10/147 AM\1238609HU.docx

HU

hb) hangvezérelt virtuális 
asszisztensek;

Or. en

Módosítás 323
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) hangasszisztensek;

Or. fr

Módosítás 324
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hc) online böngészők;

Or. en

Módosítás 325
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. az önkéntes alapon szervezett, nem 
kereskedelmi, együttműködésen alapuló 
nonprofit projektek nem tekinthetők 
alapvető szolgáltatásnak;
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Or. en

Módosítás 326
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. a „webböngészők” az 
ügyfélszámítógépek, intelligens 
mobileszközök és egyéb eszközök 
felhasználói által a hálózatokhoz – 
például az internethez – kapcsolódó 
kiszolgálókon tárolt webes tartalmakhoz 
való hozzáféréshez és az azokkal végzett 
interakcióhoz használt szoftverek, ideértve 
az önálló webböngészőket, valamint a 
szoftverekbe beépített vagy beágyazott, 
illetve ehhez hasonló webböngészőket is;

Or. en

Módosítás 327
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „online lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatás”: a 2010/13/EU 
irányelv 1. cikke (1) bekezdésének g) 
pontjában meghatározott szolgáltatás;

Or. en

Módosítás 328
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
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2 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. „online lekérhető audio 
médiaszolgáltatás” (azaz nem lineáris 
audio médiaszolgáltatás): olyan, 
médiaszolgáltató által nyújtott audio 
médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által összeállított 
műsorkínálat alapján a felhasználó 
egyéni kérés alapján, az általa kiválasztott 
időpontban hallgathatja meg a 
műsorszámokat;

Or. en

Módosítás 329
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „hangasszisztens”: olyan szoftver, 
amely szó- vagy írásbeli parancsokra 
reagál, és olyan feladatokat hajt végre a 
végfelhasználó nevében, mint például 
keresési lekérdezések végrehajtása, más 
digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
és az azokkal való interakció;

Or. en

Módosítás 330
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. „mobilfizetési szolgáltatás”: 
mobileszközről vagy mobileszközön 
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keresztül végzett pénzforgalmi 
szolgáltatás;

Or. en

Módosítás 331
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „operációs rendszer”: olyan 
rendszerszoftver, amely a hardver vagy 
szoftver alapfunkcióit ellenőrzi, és lehetővé 
teszi a szoftveralkalmazások számára, hogy 
fussanak rajta;

10. „operációs rendszer”: olyan 
rendszerszoftver, amely bármely, 
internetes csatlakozásra alkalmas hardver 
vagy szoftver alapfunkcióit ellenőrzi, és 
lehetővé teszi a szoftveralkalmazások 
számára, hogy fussanak rajta, beleértve a 
statikus és mobil eszközöket, a televíziókat 
vagy a viselhető, illetve járműbe épített 
infotainment eszközöket;

Or. en

Módosítás 332
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „szoftver mint szolgáltatás”: olyan 
szoftverszolgáltatási módszer, amely 
keretében a szoftver előfizetés útján, 
online érhető el;

Or. en

Módosítás 333
Engin Eroglu
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „webböngészők”: az 
ügyfélszámítógépek, intelligens 
mobileszközök és egyéb eszközök 
felhasználói által, a hálózatokhoz – 
például az internethez – kapcsolódó 
kiszolgálókon tárolt webes tartalmakhoz 
való hozzáféréshez és az azokkal végzett 
interakcióhoz használt szoftverek, ideértve 
az önálló webböngészőket, valamint a 
szoftverekbe beépített vagy beágyazott, 
illetve ehhez hasonló webböngészőket is;

Or. en

Módosítás 334
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. „járművekbe ágyazott digitális 
szolgáltatások”: olyan járművekbe 
ágyazott szoftverek, amelyek többek között 
a jármű teljesítményével és a járművezető 
viselkedésével kapcsolatos ismeretek 
gyűjtésére, illetve az audiovizuális 
médiatartalmak elérésére szolgálnak;

Or. en

Módosítás 335
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13b. „webböngésző”: olyan 
kliensszoftver-program, amely lehetővé 
teszi a felhasználó számára, hogy a 
világhálón navigáljon annak érdekében, 
hogy adatokat érjen el és jelenítsen meg, 
illetve kommunikáljon az e hálózathoz 
kapcsolódó szervereken tárolt 
tartalmakkal, ideértve az önálló 
webböngészőket, valamint a szoftverekbe 
beépített vagy beágyazott webböngészőket;

Or. en

Módosítás 336
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13c. „hangasszisztens”: olyan 
szoftveralkalmazás, amely képes a 
felhasználóval természetes nyelven 
folytatott szóbeli párbeszédre, és amely 
közvetítő szerepet tölt be a 
végfelhasználók és a hangalapú 
alkalmazásokat kínáló üzleti felhasználók 
között;

Or. en

Módosítás 337
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13d. „csatlakoztatott TV”: olyan 
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tévékészülék, amely rendelkezik 
internetcsatlakozással, és lehetővé teszi a 
felhasználó számára, hogy olyan online 
tevékenységeket végezzen, mint a zene- és 
videostreamelés vagy képek megtekintése;

Or. en

Módosítás 338
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13e. „közösségi gazdaság”: olyan üzleti 
modelleket jelöl, amelyekben a 
tevékenységeket együttműködési platform 
segíti, megteremtve a gyakran 
magánszemélyek által kínált, ideiglenesen 
igénybe vett termékek és szolgáltatások 
nyitott piacát;

Or. en

Módosítás 339
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „kiegészítő szolgáltatás”: az 
alapvető platformszolgáltatásokkal 
összefüggésben vagy azokkal együtt 
nyújtott szolgáltatás, a 4. cikk 3. pontjában 
meghatározott pénzforgalmi 
szolgáltatásokat, az (EU) 2015/2366 
irányelv 3. cikkének j) pontjában 
meghatározott, a pénzforgalmi 
szolgáltatások nyújtását támogató technikai 
szolgáltatásokat, valamint a teljesítési, 

14. „kiegészítő szolgáltatás”: az 
alapvető platformszolgáltatásokkal 
összefüggésben vagy azokkal együtt 
nyújtott szolgáltatás, a 4. cikk 3. pontjában 
meghatározott pénzforgalmi 
szolgáltatásokat, az (EU) 2015/2366 
irányelv 3. cikkének j) pontjában 
meghatározott, a pénzforgalmi 
szolgáltatások nyújtását támogató technikai 
szolgáltatásokat, a teljesítési 
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azonosítási vagy hirdetési szolgáltatásokat 
is beleértve;

szolgáltatásokat, az (EU) 2018/644 
rendelet 2. cikkének 2. pontjában 
meghatározott csomagkézbesítési 
szolgáltatásokat, valamint az áruszállítási, 
azonosítási vagy hirdetési szolgáltatásokat 
is beleértve;

Or. en

Módosítás 340
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. „üzleti felhasználó”: olyan 
természetes vagy jogi személy, amely 
kereskedelmi vagy szakmai minőségében 
eljárva alapvető platformszolgáltatásokat 
vesz igénybe áruk vagy szolgáltatások 
végfelhasználók részére történő 
értékesítése céljából vagy annak során;

17. „üzleti felhasználó”: olyan 
természetes vagy jogi személy, amely 
kereskedelmi vagy szakmai minőségében 
eljárva alapvető platformszolgáltatásokat 
vesz igénybe e szolgáltatások 
szolgáltatójával kötött szerződéses viszony 
alapján, áruk vagy szolgáltatások 
végfelhasználók részére történő 
értékesítése céljából vagy annak során;

Or. en

Módosítás 341
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. „kis sajtókiadványok üzleti 
felhasználói”: minden olyan, a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében vett mikro- vagy 
kisvállalkozásoknak minősülő természetes 
vagy jogi személy, aki vagy amely 
kereskedelmi vagy szakmai minőségben 



PE696.538v01-00 18/147 AM\1238609HU.docx

HU

alapvető platformszolgáltatásokat vesz 
igénybe sajtókiadványok szolgáltatása 
céljából vagy annak során;

Or. en

Módosítás 342
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „rangsorolás”: online közvetítő 
szolgáltatáson vagy online közösségi 
hálózati szolgáltatáson keresztül kínált 
áruknak és szolgáltatásoknak biztosított 
viszonylagos kiemelés, illetve az online 
keresőprogramok által a keresési 
eredményekhez rendelt relevancia, 
ahogyan azt az online közvetítő 
szolgáltatók vagy az online közösségi 
hálózati szolgáltatók illetve az 
onlinekeresőprogram-szolgáltatók 
megjelenítik, strukturálják vagy 
kommunikálják, függetlenül az ilyen 
megjelenítéshez, strukturáláshoz vagy 
kommunikációhoz használt technológiai 
eszközöktől;

18. „rangsorolás”: online közvetítő 
szolgáltatáson, videomegosztó 
platformszolgáltatásokon, 
operációsrendszer-, webböngésző- vagy 
online közösségi hálózati szolgáltatáson 
keresztül kínált vagy nyújtott áruknak és 
szolgáltatásoknak biztosított viszonylagos 
kiemelés, illetve az online 
keresőprogramok által a keresési 
eredményekhez rendelt relevancia, 
ahogyan azt az online közvetítő 
szolgáltatók, videomegosztó 
platformszolgáltatások, 
operációsrendszer-, webböngésző- vagy az 
online közösségi hálózati szolgáltatók 
illetve az onlinekeresőprogram-
szolgáltatók megjelenítik, strukturálják 
vagy kommunikálják, függetlenül az ilyen 
megjelenítéshez, strukturáláshoz vagy 
kommunikációhoz használt technológiai 
eszközöktől;

Or. en

Módosítás 343
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „rangsorolás”: online közvetítő 
szolgáltatáson vagy online közösségi 
hálózati szolgáltatáson keresztül kínált 
áruknak és szolgáltatásoknak biztosított 
viszonylagos kiemelés, illetve az online 
keresőprogramok által a keresési 
eredményekhez rendelt relevancia, 
ahogyan azt az online közvetítő 
szolgáltatók vagy az online közösségi 
hálózati szolgáltatók illetve az 
onlinekeresőprogram-szolgáltatók 
megjelenítik, strukturálják vagy 
kommunikálják, függetlenül az ilyen 
megjelenítéshez, strukturáláshoz vagy 
kommunikációhoz használt technológiai 
eszközöktől;

18. „rangsorolás”: online közvetítő 
szolgáltatáson, online közösségi hálózati 
szolgáltatáson, videomegosztó 
platformokon, operációs rendszereken, 
webböngészőkön keresztül kínált vagy 
nyújtott áruknak és szolgáltatásoknak 
biztosított viszonylagos kiemelés, illetve az 
online keresőprogramok által a keresési 
eredményekhez rendelt relevancia, 
ahogyan azt az ilyen szolgáltatók 
megjelenítik, strukturálják vagy 
kommunikálják, függetlenül az ilyen 
megjelenítéshez, strukturáláshoz vagy 
kommunikációhoz használt technológiai 
eszközöktől;

Or. en

Módosítás 344
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. „keresési eredmények”: bármilyen 
formátumú információ, többek között 
szövegek, grafikák, hangos vagy egyéb 
kimeneti adatok, amelyeket az alapvető 
platformszolgáltató egy írásbeli vagy 
szóbeli lekérdezéshez kapcsolódó és arra 
adott válaszként jelenít meg, függetlenül 
attól, hogy az információ organikus 
eredmény, fizetett eredmény, közvetlen 
válasz vagy bármely olyan termék, 
szolgáltatás vagy információ, amelyet az 
organikus eredményekkel kapcsolatban 
kínálnak, vagy azok mellett, illetve 
részben vagy teljesen azokba beágyazva 
jelenítenek meg;

Or. en
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Módosítás 345
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. „profilalkotás”: a személyes 
adatok automatizált feldolgozásának az 
(EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének 4. 
pontjában meghatározott bármely 
formája;

Or. en

Módosítás 346
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21b. „hozzájárulás”: az érintett 
akaratának az (EU) 2016/679 rendelet 11. 
cikkének 4. pontjában meghatározott 
önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló 
és egyértelmű kinyilvánítása;

Or. en

Módosítás 347
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21c. „adatok hordozhatósága”: az 
adatok tényleges hordozhatósága; az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének h) 
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pontjában említettek szerint;

Or. en

Módosítás 348
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „összevont fizetési szolgáltatások”: 
olyan az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/2366 irányelve 3. cikkének j) 
pontja szerinti technikai szolgáltatások, 
amelyek lehetővé teszik a végfelhasználók 
számára, hogy – különféle pénzforgalmi 
szolgáltatók által – az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve 4. 
cikkének (3) bekezdése szerinti 
pénzforgalmi szolgáltatást vegyenek 
igénybe és teljesítsenek az összevont 
fizetési szolgáltató és azon harmadik 
szolgáltatók közötti szerződéses viszony 
alapján, amelynek a pénzforgalmi 
szolgáltatásai összevonódnak.

Or. en

Módosítás 349
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „számlainformációkat összesítő 
szolgáltatások": az (EU) 2015/2366 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. 
cikkének j) pontja szerinti olyan műszaki 
szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a 
végfelhasználók számára, hogy a 
számlainformációkat összesítő szolgáltató 
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és azon harmadik fél szolgáltatók – 
amelyek pénzforgalmi szolgáltatásait 
összesítik – között fennálló szerződéses 
jogviszony alapjairól szóló, (EU) 
2015/2366 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 4. cikkének (3) bekezdése 
értelmében pénzforgalmi szolgáltatásokat 
nyilvántartásba vegyenek és hajtsanak 
végre.

Or. es

Módosítás 350
Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „keresési eredmények”: minden 
tetszőleges formátumú információ – 
beleértve a szövegeket, grafikákat, 
videókat, hangot vagy más eredményeket 
–, amelyet egy írás- szóbeli vagy annak 
megfelelő keresési lekérdezésre adott 
válaszként szolgáltatnak, tekintet nélkül 
arra, hogy a szóban forgó információ 
organikus találat, fizetett találat, közvetlen 
válasz, vagy az eredményfelülettel 
összefüggésben kínált, azokkal együttesen 
megjelenített, illetve azokba részlegesen 
vagy teljesen beágyazott bármely termék, 
szolgáltatás vagy információ;

Or. en

Módosítás 351
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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23a. „webböngészők”: olyan szoftverek, 
amelyekkel a kliensszámítógépek, a 
mobilkészülékek és más eszközök 
felhasználói hozzáférhetnek a hálózatba, 
például az internetre kapcsolt szervereken 
tárolt webes tartalmakhoz, és 
kommunikálhatnak azokkal.

Or. fr

Módosítás 352
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „alapvető platformszolgáltató”: 
olyan jogalany vagy jogalanyok vagy azok 
egy része, amelyek jogi formájuktól 
függetlenül a (2) bekezdésben felsorolt 
alapvető platformszolgáltatások 
bármelyikét nyújtják üzleti felhasználók 
vagy végfelhasználók számára.

Or. en

Módosítás 353
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „hozzájárulás”: az érintett 
akaratának az (EU) 2016/679 rendelet 11. 
cikkének 4. pontjában meghatározott 
önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló 
és egyértelmű kinyilvánítása;

Or. en
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Módosítás 354
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „fogyatékossággal élő személy”: az 
(EU) 2019/882 irányelv 3. cikkének 
1. pontjában meghatározott személy;

Or. en

Módosítás 355
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23b. „hangasszisztensek”: olyan 
szoftveralkalmazások, amelyek képesek a 
felhasználóval természetes nyelven 
folytatott szóbeli párbeszédre, és amelyek 
közvetítő szerepet töltenek be a 
végfelhasználók és a hangalapú 
alkalmazásokat kínáló üzleti felhasználók 
között.

Or. fr

Módosítás 356
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23b. „profilalkotás”: a személyes 
adatok automatizált feldolgozásának az 
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(EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének 4. 
pontjában meghatározott bármely 
formája.

Or. en

Módosítás 357
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk Kapuőrré minősítés (A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 358
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alapvető platformszolgáltató 
kapuőrnek minősül, ha:

(1) Az alapvető platformszolgáltató 
kapuőrnek minősül, ha a következő 
feltételek közül kettő teljesül:

Or. en

Módosítás 359
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alapvető platformszolgáltató 
kapuőrnek minősül, ha:

(1) Az alapvető platformszolgáltató 
kapuőr, ha:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 360
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan alapvető 
platformszolgáltatást működtet, amely 
fontos kapuként szolgál az üzleti 
felhasználók számára a végfelhasználók 
eléréséhez; továbbá

b) olyan alapvető 
platformszolgáltatást működtet, amely 
fontos kapuként szolgál az üzleti 
felhasználók vagy a végfelhasználók 
számára más végfelhasználók vagy üzleti 
felhasználók eléréséhez; továbbá

Or. en

Módosítás 361
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan alapvető 
platformszolgáltatást működtet, amely 
fontos kapuként szolgál az üzleti 
felhasználók számára a végfelhasználók 
eléréséhez; továbbá

b) olyan alapvető 
platformszolgáltatást működtet, amely 
fontos kapuként szolgál az üzleti 
felhasználók vagy a végfelhasználók 
számára más végfelhasználók eléréséhez; 
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továbbá

Or. en

Módosítás 362
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) állandósult és tartós pozíciót élvez 
műveletei során, vagy a közeljövőben 
várhatóan ilyen pozícióra tesz szert.

c) állandósult és tartós pozíciót élvez 
műveletei során.

Or. en

Módosítás 363
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Vélelmezhető, hogy az alapvető 
platformszolgáltató megfelel a 
következőknek:

(2) Úgy kell tekinteni, hogy az 
alapvető platformszolgáltató megfelel a 
következőknek:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 364
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a) pontjában 
szereplő követelmény, amennyiben a 
vállalkozás, amelyhez tartozik az EGT-ben 
legalább 6,5 milliárd EUR összegű éves 
forgalmat bonyolítottaz elmúlt három 
pénzügyi évben, vagy amennyiben annak a 
vállalkozásnak az átlagos tőkepiaci értéke 
vagy ekvivalens valós piaci értéke az 
elmúlt pénzügyi évben legalább 65 milliárd 
EUR volt, és legalább három tagállamban 
nyújt alapvető platformszolgáltatást;

a) az (1) bekezdés a) pontjában 
szereplő követelmény, amennyiben a 
vállalkozás, amelyhez tartozik az EGT-ben 
legalább 5 milliárd EUR összegű éves 
forgalmat bonyolított az elmúlt három 
pénzügyi évben, vagy amennyiben annak a 
vállalkozásnak az átlagos tőkepiaci értéke 
vagy ekvivalens valós piaci értéke az 
elmúlt pénzügyi évben legalább 
65 milliárd EUR volt;

Or. en

Módosítás 365
Eva Maydell, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a) pontjában 
szereplő követelmény, amennyiben a 
vállalkozás, amelyhez tartozik az EGT-ben 
legalább 6,5 milliárd EUR összegű éves 
forgalmat bonyolított az elmúlt három 
pénzügyi évben, vagy amennyiben annak a 
vállalkozásnak az átlagos tőkepiaci értéke 
vagy ekvivalens valós piaci értéke az 
elmúlt pénzügyi évben legalább 
65 milliárd EUR volt, és legalább három 
tagállamban nyújt alapvető 
platformszolgáltatást;

a) az (1) bekezdés a) pontjában 
szereplő követelmény, amennyiben a 
vállalkozás, amelyhez tartozik az EGT-ben 
legalább 6,5 milliárd EUR összegű éves 
forgalmat bonyolított az elmúlt három 
pénzügyi évben, vagy amennyiben annak a 
vállalkozásnak az átlagos tőkepiaci értéke 
vagy ekvivalens valós piaci értéke az 
elmúlt pénzügyi évben legalább 65 milliárd 
EUR volt, és legalább két tagállamban 
nyújt alapvető platformszolgáltatást;

Or. en

Módosítás 366
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont



AM\1238609HU.docx 29/147 PE696.538v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a) pontjában 
szereplő követelmény, amennyiben a 
vállalkozás, amelyhez tartozik az EGT-ben 
legalább 6,5 milliárd EUR összegű éves 
forgalmat bonyolítottaz elmúlt három 
pénzügyi évben, vagy amennyiben annak a 
vállalkozásnak az átlagos tőkepiaci értéke 
vagy ekvivalens valós piaci értéke az 
elmúlt pénzügyi évben legalább 65 milliárd 
EUR volt, és legalább három tagállamban 
nyújt alapvető platformszolgáltatást;

a) az (1) bekezdés a) pontjában 
szereplő követelmény, amennyiben a 
vállalkozás, amelyhez tartozik az EGT-ben 
legalább 5 milliárd EUR összegű éves 
forgalmat bonyolított az elmúlt három 
pénzügyi évben, vagy amennyiben annak a 
vállalkozásnak az átlagos tőkepiaci értéke 
vagy ekvivalens valós piaci értéke az 
elmúlt pénzügyi évben legalább 
65 milliárd EUR volt, és legalább egy 
tagállamban nyújt alapvető 
platformszolgáltatást;

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy minden érintett vállalkozás kapuőrnek minősüljön, 
csökkenteni kell a mennyiségi küszöbértékeket. Ha a kapuőr az összes értéknek megfelel, 
automatikusan kapuőrnek kell tekinteni. Nincs szükség további „minősítési” eljárásra.

Módosítás 367
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a) pontjában 
szereplő követelmény, amennyiben a 
vállalkozás, amelyhez tartozik az EGT-ben 
legalább 6,5 milliárd EUR összegű éves 
forgalmat bonyolítottaz elmúlt három 
pénzügyi évben, vagy amennyiben annak a 
vállalkozásnak az átlagos tőkepiaci értéke 
vagy ekvivalens valós piaci értéke az 
elmúlt pénzügyi évben legalább 65 milliárd 
EUR volt, és legalább három tagállamban 
nyújt alapvető platformszolgáltatást;

a) az (1) bekezdés a) pontjában 
szereplő követelmény, amennyiben a 
vállalkozás, amelyhez tartozik az EGT-ben 
legalább 5 milliárd EUR összegű éves 
forgalmat bonyolított az elmúlt három 
pénzügyi évben, vagy amennyiben annak a 
vállalkozásnak az átlagos tőkepiaci értéke 
vagy ekvivalens valós piaci értéke az 
elmúlt pénzügyi évben legalább 
65 milliárd EUR volt, és legalább kettő 
tagállamban nyújt alapvető 
platformszolgáltatást;

Or. en
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Módosítás 368
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (1) bekezdés b) pontjában 
szereplő követelmény, ha olyan alapvető 
platformszolgáltatás nyújtásáról van szó, 
amely havonta több mint 45 millió, az 
Unió területén található vagy letelepedett 
aktív végfelhasználóval, illetve évente több 
mint 10 000 aktív, az Unió területén 
letelepedett üzleti felhasználóval 
rendelkezett a legutóbbi pénzügyi évben;

b) az (1) bekezdés b) pontjában 
szereplő követelmény, ha olyan alapvető 
platformszolgáltatás nyújtásáról van szó, 
amely havonta több mint 45 millió, az 
Unió területén található vagy letelepedett 
aktív végfelhasználóval, illetve évente több 
mint 10 000 aktív, az Unió területén 
letelepedett üzleti felhasználóval 
rendelkezett a legutóbbi pénzügyi évben; a 
havonta aktív végfelhasználókat és az 
évente aktív üzleti felhasználókat az e 
rendelet mellékletében meghatározott 
mutatók figyelembevételével kell mérni;

Or. es

Módosítás 369
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (1) bekezdés b) pontjában 
szereplő követelmény, ha olyan alapvető 
platformszolgáltatás nyújtásáról van szó, 
amely havonta több mint 45 millió, az 
Unió területén található vagy letelepedett 
aktív végfelhasználóval, illetve évente több 
mint 10 000 aktív, az Unió területén 
letelepedett üzleti felhasználóval 
rendelkezett a legutóbbi pénzügyi évben;

b) az (1) bekezdés b) pontjában 
szereplő követelmény, ha egy vagy több 
olyan alapvető platformszolgáltatás 
nyújtásáról van szó, amely havonta 
összesen több mint 30 millió, az Unió 
területén található vagy letelepedett aktív 
végfelhasználót, vagy évente több mint 
10 000, az Unió területén letelepedett aktív 
üzleti felhasználót egyesített a legutóbbi 
pénzügyi évben;

Or. en
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Módosítás 370
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (1) bekezdés b) pontjában 
szereplő követelmény, ha olyan alapvető 
platformszolgáltatás nyújtásáról van szó, 
amely havonta több mint 45 millió, az 
Unió területén található vagy letelepedett 
aktív végfelhasználóval, illetve évente több 
mint 10 000 aktív, az Unió területén 
letelepedett üzleti felhasználóval 
rendelkezett a legutóbbi pénzügyi évben;

b) az (1) bekezdés b) pontjában 
szereplő követelmény, ha egy vagy több 
olyan alapvető platformszolgáltatás 
nyújtásáról van szó, amely havonta 
összesen több mint 23 millió, az Unió 
területén található vagy letelepedett aktív 
végfelhasználót, vagy évente több mint 
7 000, az Unió területén letelepedett aktív 
üzleti felhasználót egyesített a legutóbbi 
pénzügyi évben;

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy minden érintett vállalkozás kapuőrnek minősüljön, 
csökkenteni kell a mennyiségi küszöbértékeket. Ha a kapuőr az összes értéknek megfelel, 
automatikusan kapuőrnek kell tekinteni. Nincs szükség további „minősítési” eljárásra.

Módosítás 371
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (1) bekezdés b) pontjában 
szereplő követelmény, ha olyan alapvető 
platformszolgáltatás nyújtásáról van szó, 
amely havonta több mint 45 millió, az 
Unió területén található vagy letelepedett 
aktív végfelhasználóval, illetve évente több 
mint 10 000 aktív, az Unió területén 
letelepedett üzleti felhasználóval 
rendelkezett a legutóbbi pénzügyi évben;

b) az (1) bekezdés b) pontjában 
szereplő követelmény, ha olyan alapvető 
platformszolgáltatás nyújtásáról van szó, 
amely havonta több mint 20 millió, az 
Unió területén található vagy letelepedett 
aktív végfelhasználóval, illetve évente több 
mint 7 000 aktív, az Unió területén 
letelepedett üzleti felhasználóval 
rendelkezett a legutóbbi pénzügyi évben;
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Or. en

Módosítás 372
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az első albekezdés alkalmazásának céljából 
a havonta aktív végfelhasználók száma a 
legutóbbi pénzügyi év nagyobbik része 
során elért havonta aktív végfelhasználók 
átlagos számát jelenti;

az első albekezdés alkalmazásának céljából 
a havonta aktív végfelhasználók száma a 
legutóbbi pénzügyi év során elért havonta 
aktív végfelhasználók átlagos számát 
jelenti;

Or. en

Módosítás 373
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az első albekezdés alkalmazásának céljából 
a havonta aktív végfelhasználók száma a 
legutóbbi pénzügyi év nagyobbik része 
során elért havonta aktív végfelhasználók 
átlagos számát jelenti;

az első albekezdés alkalmazásának céljából 
a havonta aktív végfelhasználók száma a 
legutóbbi pénzügyi év során elért havonta 
aktív végfelhasználók átlagos számát 
jelenti;

Or. en

Indokolás

A törléssel csökken a félreérthetőség.

Módosítás 374
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés– c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
követelmény, amennyiben a b) pont 
szerinti küszöbértékek az elmúlt három 
pénzügyi év mindegyikében teljesültek.

c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
követelmény, amennyiben a b) pont 
szerinti küszöbértékek az elmúlt két 
pénzügyi év mindegyikében teljesültek.

Or. en

Módosítás 375
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
követelmény, amennyiben a b) pont 
szerinti küszöbértékek az elmúlt három 
pénzügyi év mindegyikében teljesültek.

c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
követelmény, amennyiben a b) pont 
szerinti küszöbértékek az elmúlt két 
pénzügyi év mindegyikében teljesültek.

Or. en

Módosítás 376
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
követelmény, amennyiben a b) pont 
szerinti küszöbértékek az elmúlt három 
pénzügyi év mindegyikében teljesültek.

c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
követelmény, amennyiben a b) pont 
szerinti küszöbértékek az elmúlt két 
pénzügyi év mindegyikében teljesültek.

Or. en

Módosítás 377
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltató a (2) bekezdésben 
foglalt összes küszöbértéket teljesíti, a 
küszöbértékek elérést követő három 
hónapon belül értesíti erről a Bizottságot, 
és megküldi részére a (2) bekezdésben 
felsorolt releváns információkat. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
küszöbértékeket teljesítő szolgáltató 
minden egyes alapvető 
platformszolgáltatása esetében a (2) 
bekezdésben felsorolt releváns 
információkat. Az értesítést frissíteni kell 
minden alkalommal, amikor egyéb 
alapvető platformszolgáltatások külön-
külön is elérik a (2) bekezdés b) pontjában 
említett küszöbértékeket.

(3) Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltató a (2) bekezdésben 
foglalt összes küszöbértéket teljesíti, 
kapuőrnek tekintendő, és meg kell felelnie 
az e rendelet szerinti valamennyi 
kötelezettségének.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy minden érintett vállalkozás kapuőrnek minősüljön, 
csökkenteni kell a mennyiségi küszöbértékeket. Ha a kapuőr az összes értéknek megfelel, 
automatikusan kapuőrnek kell tekinteni. Nincs szükség további „minősítési” eljárásra.

Módosítás 378
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltató a (2) bekezdésben 
foglalt összes küszöbértéket teljesíti, a 
küszöbértékek elérést követő három 
hónapon belül értesíti erről a Bizottságot, 
és megküldi részére a (2) bekezdésben 
felsorolt releváns információkat. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 

(3) Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltató a (2) bekezdésben 
foglalt összes küszöbértéket teljesíti, a 
küszöbértékek elérést követő három 
hónapon belül értesíti erről a Bizottságot, 
és megküldi részére a (2) bekezdésben 
felsorolt releváns információkat. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 
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bekezdés b) pontjában említett 
küszöbértékeket teljesítő szolgáltató 
minden egyes alapvető 
platformszolgáltatása esetében a (2) 
bekezdésben felsorolt releváns 
információkat. Az értesítést frissíteni kell 
minden alkalommal, amikor egyéb 
alapvető platformszolgáltatások külön-
külön is elérik a (2) bekezdés b) pontjában 
említett küszöbértékeket.

bekezdésben említett küszöbértékeket 
teljesítő szolgáltató minden egyes alapvető 
platformszolgáltatása esetében a (2) 
bekezdésben felsorolt releváns 
információkat. Az értesítést frissíteni kell 
az egyéb alapvető platformszolgáltatások 
tekintetében, legkésőbb három hónappal 
azután, hogy külön-külön is elérik a (2) 
bekezdésben említett küszöbértékeket. 
Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltatások a bejelentést 
követően e küszöbértékek alá csökkennek, 
a szolgáltatónak erről a küszöbértékek 
alkalmazásának megszűnését követő 
három hónapon belül értesítenie kell a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 379
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltató a (2) bekezdésben 
foglalt összes küszöbértéket teljesíti, a 
küszöbértékek elérést követő három 
hónapon belül értesíti erről a Bizottságot, 
és megküldi részére a (2) bekezdésben 
felsorolt releváns információkat. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
küszöbértékeket teljesítő szolgáltató 
minden egyes alapvető 
platformszolgáltatása esetében a (2) 
bekezdésben felsorolt releváns 
információkat. Az értesítést frissíteni kell 
minden alkalommal, amikor egyéb 
alapvető platformszolgáltatások külön-
külön is elérik a (2) bekezdés b) pontjában 
említett küszöbértékeket.

(3) Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltató a (2) bekezdésben 
foglalt összes küszöbértéket teljesíti, a 
küszöbértékek elérést követően 
indokolatlan késedelem nélkül, a 
küszöbértékek elérést követő legfeljebb 
egy hónapon belül értesíti erről a 
Bizottságot, és megküldi részére a (2) 
bekezdésben felsorolt releváns 
információkat. Az értesítésnek tartalmaznia 
kell a (2) bekezdés b) pontjában említett 
küszöbértékeket teljesítő szolgáltató 
minden egyes alapvető 
platformszolgáltatása esetében a (2) 
bekezdésben felsorolt releváns 
információkat. Az értesítést frissíteni kell 
minden alkalommal, amikor egyéb 
alapvető platformszolgáltatások külön-
külön is elérik a (2) bekezdés b) pontjában 
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említett küszöbértékeket.

Or. en

Módosítás 380
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltató a (2) bekezdésben 
foglalt összes küszöbértéket teljesíti, a 
küszöbértékek elérést követő három 
hónapon belül értesíti erről a Bizottságot, 
és megküldi részére a (2) bekezdésben 
felsorolt releváns információkat. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
küszöbértékeket teljesítő szolgáltató 
minden egyes alapvető 
platformszolgáltatása esetében a (2) 
bekezdésben felsorolt releváns 
információkat. Az értesítést frissíteni kell 
minden alkalommal, amikor egyéb 
alapvető platformszolgáltatások külön-
külön is elérik a (2) bekezdés b) pontjában 
említett küszöbértékeket.

(3) Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltató a (2) bekezdésben 
foglalt összes küszöbértéket teljesíti, a 
küszöbértékek elérést követő két hónapon 
belül értesíti erről a Bizottságot, és 
megküldi részére a (2) bekezdésben 
felsorolt releváns információkat. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
küszöbértékeket teljesítő szolgáltató 
minden egyes alapvető 
platformszolgáltatása esetében a (2) 
bekezdésben felsorolt releváns 
információkat. Az értesítést frissíteni kell 
minden alkalommal, amikor egyéb 
alapvető platformszolgáltatások külön-
külön is elérik a (2) bekezdés b) pontjában 
említett küszöbértékeket.

Or. en

Módosítás 381
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltató a (2) bekezdésben 
foglalt összes küszöbértéket teljesíti, a 
küszöbértékek elérést követő három 

(3) Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltató a (2) bekezdésben 
foglalt összes küszöbértéket teljesíti, a 
küszöbértékek elérést követő 10 napon 
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hónapon belül értesíti erről a Bizottságot, 
és megküldi részére a (2) bekezdésben 
felsorolt releváns információkat. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
küszöbértékeket teljesítő szolgáltató 
minden egyes alapvető 
platformszolgáltatása esetében a (2) 
bekezdésben felsorolt releváns 
információkat. Az értesítést frissíteni kell 
minden alkalommal, amikor egyéb 
alapvető platformszolgáltatások külön-
külön is elérik a (2) bekezdés b) pontjában 
említett küszöbértékeket.

belül értesíti erről a Bizottságot, és 
megküldi részére a (2) bekezdésben 
felsorolt releváns információkat. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
küszöbértékeket teljesítő szolgáltató 
minden egyes alapvető 
platformszolgáltatása esetében a (2) 
bekezdésben felsorolt releváns 
információkat. Az értesítést frissíteni kell 
minden alkalommal, amikor egyéb 
alapvető platformszolgáltatások külön-
külön is elérik a (2) bekezdés b) pontjában 
említett küszöbértékeket.

Or. en

Módosítás 382
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a releváns alapvető 
platformszolgáltató nem jelenti be a jelen 
bekezdés szerint előírt információkat, az 
nem akadályozza meg a Bizottságot 
abban, hogy a (4) bekezdés értelmében 
bármikor kapuőrnek minősítse ezt a 
szolgáltatót.

törölve

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy minden érintett vállalkozás kapuőrnek minősüljön, a 
mennyiségi küszöbértékeket csökkenteni kell. Ha a kapuőr az összes értéknek megfelel, 
automatikusan kapuőrnek kell tekinteni. Nincs szükség további „minősítési” eljárásra.

Módosítás 383
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a releváns alapvető platformszolgáltató 
nem jelenti be a jelen bekezdés szerint 
előírt információkat, az nem akadályozza 
meg a Bizottságot abban, hogy a (4) 
bekezdés értelmében bármikor kapuőrnek 
minősítse ezt a szolgáltatót.

Ha a Bizottság úgy véli, hogy egy alapvető 
platformszolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozás teljesíti a (2) bekezdésben 
meghatározott valamennyi küszöbértéket, 
de nem jelenti be a jelen bekezdés első 
albekezdése szerint előírt információkat, a 
Bizottság megköveteli, hogy a vállalkozás 
a 19. cikkel összhangban 30 napon belül 
biztosítsa a releváns információkat a (2) 
bekezdésben meghatározott mennyiségi 
küszöbértékekkel kapcsolatban. Ha az 
alapvető platformszolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozás nem tesz eleget a 19. cikkel 
összhangban a Bizottság kérésének, az 
nem akadályozza meg a Bizottságot abban, 
hogy kapuőrnek minősítse ezt a 
vállalkozást a számára elérhető egyéb 
információk alapján. Ha az alapvető 
platformszolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozás eleget tesz a kérésnek, a 
Bizottság a (4) bekezdésben meghatározott 
eljárást alkalmazza.

Or. en

Módosítás 384
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a releváns alapvető platformszolgáltató 
nem jelenti be a jelen bekezdés szerint 
előírt információkat, az nem akadályozza 
meg a Bizottságot abban, hogy a (4) 
bekezdés értelmében bármikor kapuőrnek 
minősítse ezt a szolgáltatót.

Ha a releváns alapvető platformszolgáltató 
nem jelenti be a jelen bekezdés szerint 
előírt információkat, az nem akadályozza 
meg a Bizottságot abban, hogy a (4) 
bekezdés értelmében bármikor kapuőrnek 
minősítse ezt a szolgáltatót, vagy a 7. cikk 
(2) bekezdése alapján határozatot 
fogadjon el.

Or. en
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Módosítás 385
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság indokolatlan 
késedelem nélkül és a (3) bekezdésben 
említett teljes információ kézhez vételét 
követően legkésőbb 60 nappal kapuőrnek 
minősíti azt az alapvető 
platformszolgáltatót, amely a (2) 
bekezdésben foglalt összes küszöbértéket 
teljesíti, kivéve ha a szolgáltató az 
értesítéssel együtt kellően megalapozott 
érvekkel tudja igazolni, hogy azon 
körülmények esetében, amely 
körülmények között a releváns alapvető 
platformszolgáltatás működik, és a (6) 
bekezdésben felsorolt elemek 
figyelembevételével a szolgáltató nem felel 
meg az (1) bekezdésben fogalt 
követelményeknek.

törölve

Amennyiben a kapuőr kellően 
megalapozott érvekkel tudja igazolni, 
hogy nem felel meg az (1) bekezdésben 
foglalt követelményeknek, a Bizottság a 
(6) bekezdést alkalmazza annak 
értékelésére, hogy teljesülnek-e az (1) 
bekezdésben foglalt kritériumok.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy minden érintett vállalkozás kapuőrnek minősüljön, a 
mennyiségi küszöbértékeket csökkenteni kell. Ha a kapuőr az összes értéknek megfelel, 
automatikusan kapuőrnek kell tekinteni. Nincs szükség további „minősítési” eljárásra.

Módosítás 386
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság indokolatlan késedelem 
nélkül és a (3) bekezdésben említett teljes 
információ kézhez vételét követően 
legkésőbb 60 nappal kapuőrnek minősíti 
azt az alapvető platformszolgáltatót, amely 
a (2) bekezdésben foglalt összes 
küszöbértéket teljesíti, kivéve ha a 
szolgáltató az értesítéssel együtt kellően 
megalapozott érvekkel tudja igazolni, 
hogy azon körülmények esetében, amely 
körülmények között a releváns alapvető 
platformszolgáltatás működik, és a (6) 
bekezdésben felsorolt elemek 
figyelembevételével a szolgáltató nem felel 
meg az (1) bekezdésben fogalt 
követelményeknek.

(4) A Bizottság indokolatlan késedelem 
nélkül és a (3) bekezdésben említett teljes 
információ kézhezvételét követően 
legkésőbb 60 nappal kapuőrnek minősíti 
azt az alapvető platformszolgáltatót, amely 
az (1) és a (2) bekezdésben foglalt összes 
küszöbértéket teljesíti.

Or. en

Módosítás 387
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság indokolatlan késedelem 
nélkül és a (3) bekezdésben említett teljes 
információ kézhez vételét követően 
legkésőbb 60 nappal kapuőrnek minősíti 
azt az alapvető platformszolgáltatót, amely 
a (2) bekezdésben foglalt összes 
küszöbértéket teljesíti, kivéve ha a 
szolgáltató az értesítéssel együtt kellően 
megalapozott érvekkel tudja igazolni, hogy 
azon körülmények esetében, amely 
körülmények között a releváns alapvető 
platformszolgáltatás működik, és a (6) 
bekezdésben felsorolt elemek 
figyelembevételével a szolgáltató nem felel 
meg az (1) bekezdésben fogalt 
követelményeknek.

(4) A Bizottság indokolatlan késedelem 
nélkül és a (3) bekezdésben említett teljes 
információ kézhezvételét követően 
legkésőbb 60 nappal döntést fogad el 
arról, hogy miként minősíti azt az alapvető 
platformszolgáltatót, amely a (2) 
bekezdésben foglalt összes küszöbértéket 
teljesíti, kivéve ha a szolgáltató az 
értesítéssel együtt kellően megalapozott 
érvekkel tudja igazolni, hogy azon 
körülmények esetében, amely körülmények 
között a releváns alapvető 
platformszolgáltatás működik, és a (6) 
bekezdésben felsorolt elemek 
figyelembevételével a szolgáltató nem felel 
meg az (1) bekezdésben fogalt 
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követelményeknek.

Or. en

Módosítás 388
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság indokolatlan késedelem 
nélkül és a (3) bekezdésben említett teljes 
információ kézhez vételét követően 
legkésőbb 60 nappal kapuőrnek minősíti 
azt az alapvető platformszolgáltatót, amely 
a (2) bekezdésben foglalt összes 
küszöbértéket teljesíti, kivéve ha a 
szolgáltató az értesítéssel együtt kellően 
megalapozott érvekkel tudja igazolni, hogy 
azon körülmények esetében, amely 
körülmények között a releváns alapvető 
platformszolgáltatás működik, és a (6) 
bekezdésben felsorolt elemek 
figyelembevételével a szolgáltató nem felel 
meg az (1) bekezdésben fogalt 
követelményeknek.

(4) A Bizottság indokolatlan késedelem 
nélkül és a (3) bekezdésben említett teljes 
információ kézhezvételét követően 
legkésőbb 40 nappal kapuőrnek minősíti 
azt az alapvető platformszolgáltatót, amely 
a (2) bekezdésben foglalt összes 
küszöbértéket teljesíti, kivéve ha a 
szolgáltató az értesítéssel együtt kellően 
megalapozott érvekkel tudja igazolni, hogy 
azon körülmények esetében, amely 
körülmények között a releváns alapvető 
platformszolgáltatás működik, és a (6) 
bekezdésben felsorolt elemek 
figyelembevételével a szolgáltató nem felel 
meg az (1) bekezdésben fogalt 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 389
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság indokolatlan késedelem 
nélkül és a (3) bekezdésben említett teljes 
információ kézhez vételét követően 
legkésőbb 60 nappal kapuőrnek minősíti 
azt az alapvető platformszolgáltatót, amely 
a (2) bekezdésben foglalt összes 

(4) A Bizottság indokolatlan késedelem 
nélkül és a (3) bekezdésben említett teljes 
információ kézhezvételét követően 
legkésőbb 30 nappal kapuőrnek minősíti 
azt az alapvető platformszolgáltatót, amely 
a (2) bekezdésben foglalt összes 
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küszöbértéket teljesíti, kivéve ha a 
szolgáltató az értesítéssel együtt kellően 
megalapozott érvekkel tudja igazolni, hogy 
azon körülmények esetében, amely 
körülmények között a releváns alapvető 
platformszolgáltatás működik, és a (6) 
bekezdésben felsorolt elemek 
figyelembevételével a szolgáltató nem felel 
meg az (1) bekezdésben fogalt 
követelményeknek.

küszöbértéket teljesíti, kivéve ha a 
szolgáltató az értesítéssel együtt kellően 
megalapozott érvekkel tudja igazolni, hogy 
azon körülmények esetében, amely 
körülmények között a releváns alapvető 
platformszolgáltatás működik, és a (6) 
bekezdésben felsorolt elemek 
figyelembevételével a szolgáltató nem felel 
meg az (1) bekezdésben fogalt 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 390
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a kapuőr kellően 
megalapozott érvekkel tudja igazolni, 
hogy nem felel meg az (1) bekezdésben 
foglalt követelményeknek, a Bizottság a 
(6) bekezdést alkalmazza annak 
értékelésére, hogy teljesülnek-e az (1) 
bekezdésben foglalt kritériumok.

törölve

Or. en

Módosítás 391
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a kapuőr kellően 
megalapozott érvekkel tudja igazolni, 
hogy nem felel meg az (1) bekezdésben 
foglalt követelményeknek, a Bizottság a 
(6) bekezdést alkalmazza annak 
értékelésére, hogy teljesülnek-e az (1) 

törölve



AM\1238609HU.docx 43/147 PE696.538v01-00

HU

bekezdésben foglalt kritériumok.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy minden érintett vállalkozás kapuőrnek minősüljön, a 
mennyiségi küszöbértékeket csökkenteni kell. Ha a kapuőr az összes értéknek megfelel, 
automatikusan kapuőrnek kell tekinteni. Nincs szükség további „minősítési” eljárásra.

Módosítás 392
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a kapuőr kellően 
megalapozott érvekkel tudja igazolni, hogy 
nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt 
követelményeknek, a Bizottság a (6) 
bekezdést alkalmazza annak értékelésére, 
hogy teljesülnek-e az (1) bekezdésben 
foglalt kritériumok.

Amennyiben a kapuőr kellően 
megalapozott érvekkel tudja igazolni, hogy 
nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt 
követelményeknek, a Bizottság az első 
albekezdésben meghatározott határidőkön 
belül értékeli a kapuőr által benyújtott 
érveket, amelyekkel alá akarja támasztani, 
hogy nem teljesíti az (1) bekezdés 
minőségi követelményeit.
Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató, amely teljesíti a (2) 
bekezdésben foglalt mennyiségi 
küszöbértékeket, nem felel meg a 
Bizottság által előírt nyomozati 
intézkedéseknek, és e mulasztás az után is 
fennmarad, hogy a szolgáltatót észszerű 
határidőn belül megfelelésre és 
észrevételei benyújtására szólították fel, a 
Bizottság jogosult arra, hogy ezt a 
szolgáltatót kapuőrnek minősítse.

Or. en

Módosítás 393
Roberts Zīle
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap, 
hogy a 37. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon módszertan 
meghatározására, amellyel 
megállapítható, hogy teljesülnek-e a (2) 
bekezdésben leírt mennyiségi 
küszöbértékek, és hogy azt szükség szerint 
rendszeresen hozzáigazítsa a piaci és 
technológiai fejleményekhez, különös 
tekintettel a (2) bekezdés a) pontjában 
foglalt küszöbértékekre.

törölve

Or. en

Módosítás 394
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a 15. cikkben 
megállapított eljárással összhangban 
kapuőrnek minősíthet bármely olyan 
alapvető platformszolgáltatót, amely az (1) 
bekezdés minden egyes követelményét 
teljesíti, de nem teljesíti a (2) bekezdés 
szerinti küszöbértékek mindegyikét, vagy 
amely a (4) bekezdéssel összhangban 
kellően megalapozott érveket nyújtott be.

(6) A Bizottság a 15. cikkben 
megállapított eljárással összhangban 
kapuőrnek minősíthet bármely olyan 
alapvető platformszolgáltatót, amely az (1) 
bekezdés minden egyes követelményét 
teljesíti, de nem teljesíti a (2) bekezdés 
szerinti küszöbértékek mindegyikét.

Or. en

Módosítás 395
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a 15. cikkben 
megállapított eljárással összhangban 
kapuőrnek minősíthet bármely olyan 
alapvető platformszolgáltatót, amely az (1) 
bekezdés minden egyes követelményét 
teljesíti, de nem teljesíti a (2) bekezdés 
szerinti küszöbértékek mindegyikét, vagy 
amely a (4) bekezdéssel összhangban 
kellően megalapozott érveket nyújtott be.

(6) A Bizottság a 15. cikkben 
megállapított eljárással összhangban 
kapuőrnek minősíthet bármely olyan 
alapvető platformszolgáltatót, amely az (1) 
bekezdés minden egyes követelményét 
teljesíti, de nem teljesíti a (2) bekezdés 
szerinti küszöbértékek mindegyikét.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy minden érintett vállalkozás kapuőrnek minősüljön, a 
mennyiségi küszöbértékeket csökkenteni kell. Ha a kapuőr az összes értéknek megfelel, 
automatikusan kapuőrnek kell tekinteni. Nincs szükség további „minősítési” eljárásra.

Módosítás 396
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alapvető platformszolgáltató 
mérete, a forgalmát és a tőkepiaci értékét is 
beleértve, műveletei és pozíciója;

a) az alapvető platformszolgáltató 
mérete, a forgalmát és a tőkepiaci értékét is 
beleértve, műveletei és pozíciója, valamint 
az alapvető platformszolgáltatásaik 
szempontjából lényeges piaci 
részesedésük;

Or. en

Módosítás 397
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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a) az alapvető platformszolgáltató 
mérete, a forgalmát és a tőkepiaci értékét is 
beleértve, műveletei és pozíciója;

a) az alapvető platformszolgáltató 
mérete, a forgalmát és a tőkepiaci értékét is 
beleértve, műveletei és pozíciója, illetve az 
érintett piacon szerzett tényleges és 
potenciális piaci részesedés és piaci 
erőfölény;

Or. en

Módosítás 398
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alapvető platformszolgáltató 
mérete, a forgalmát és a tőkepiaci értékét is 
beleértve, műveletei és pozíciója;

a) az alapvető platformszolgáltató 
mérete, a forgalmát és a tőkepiaci értékét is 
beleértve, műveletei és pozíciója, 
figyelembe véve a 12. cikk (1) bekezdése 
szerint bejelentett bármilyen tervezett 
összefonódást;

Or. en

Módosítás 399
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon üzleti felhasználók száma, 
amelyek a végfelhasználók eléréséhez az 
alapvető platformszolgáltatástól függnek, 
valamint a végfelhasználók száma;

b) azon üzleti felhasználók száma, 
amelyek a végfelhasználók eléréséhez az 
alapvető platformszolgáltatástól függnek, 
valamint a végfelhasználók száma, illetve 
az üzleti felhasználók által 
végfelhasználók elérésére használt 
alternatív módszerek rendelkezésre állása;

Or. en
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Módosítás 400
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az üzleti felhasználók vagy 
végfelhasználók fogva tartása;

e) az üzleti felhasználók vagy 
végfelhasználók fogva tartása, valamint 
azon képességük, hogy párhuzamosan 
használjanak hasonló szolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás 401
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az üzleti felhasználók vagy 
végfelhasználók fogva tartása;

e) választási lehetőségek állandósult 
hiánya, az üzleti felhasználók vagy 
végfelhasználók függése vagy fogva 
tartása;

Or. en

Módosítás 402
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a platform-ökoszisztémák 
vállalkozás általi ellenőrzése különböző 
alapvető platformszolgáltatások nyújtása 
révén;
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Or. es

Módosítás 403
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a verseny szempontjából releváns 
adatokhoz való hozzáférés feltételei a 
potenciális versenytársak számára;

Or. de

Indokolás

Az adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a potenciális versenytársak piacra lépését, ezáltal 
csökkenti a belépési akadályokat, és ezért releváns a fenntartható verseny szempontjából.

Módosítás 404
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) egyéb strukturális piaci jellemzők. f) egyéb strukturális, piaci 
szempontból lényeges üzleti vagy 
szolgáltatási jellemzők, mint például a 
konglomerátum vállalati struktúrája vagy 
az alapvető platformszolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozás függőleges irányú 
integrációja, például lehetővé téve a 
keresztfinanszírozást vagy a különböző 
forrásokból származó adatok 
kombinációját.

Or. es

Módosítás 405
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) egyéb strukturális piaci jellemzők. f) egyéb strukturális piaci jellemzők, 
beleértve azt is, hogy ugyanazon 
vállalkozáson belül vannak-e a 
(2) bekezdés alapján azonosított más 
kapuőrök is.

Or. en

Módosítás 406
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az adatintelligenciának az összes 
érintett tevékenység és szereplő 
koordinálása, megszervezése és 
ellenőrzése érdekében való használata, 
amelyeket gyakran digitális 
ökoszisztémáknak neveznek;

Or. en

Módosítás 407
Ondřej Kovařík

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a (2) bekezdés alapján nem 
azonosítanak más kapuőröket azon a 
vállalkozáson belül, amelyhez az alapvető 
platformszolgáltatást nyújtó szolgáltató 
tartozik, a fent említett elemek csak 
kivételes esetben tehetik lehetővé, hogy az 
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alapvető platformszolgáltatást nyújtó 
szolgáltatót a 15. cikkben megállapított 
eljárással összhangban kapuőrként 
azonosítsák. E folyamat során azt is 
figyelembe kell venni, hogy a 
vállalkozáson belül vannak-e más, a (2) 
bekezdés szerint meghatározott kapuőrök.

Or. en

Módosítás 408
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelés elvégzése során a Bizottság 
figyelembe veszi ezeknek az elemeknek az 
előrelátható alakulását.

törölve

Or. en

Módosítás 409
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató, amely teljesíti a (2) 
bekezdésben foglalt mennyiségi 
küszöbértékeket, jelentős mértékben nem 
felel meg a Bizottság által előírt 
nyomozati intézkedéseknek, és e mulasztás 
az után is fennmarad, hogy a szolgáltatót 
észszerű határidőn belül megfelelésre és 
észrevételei benyújtására szólították fel, a 
Bizottság jogosult arra, hogy ezt a 
szolgáltatót kapuőrnek minősítse.

törölve
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Or. en

Módosítás 410
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató, amely teljesíti a (2) 
bekezdésben foglalt mennyiségi 
küszöbértékeket, jelentős mértékben nem 
felel meg a Bizottság által előírt 
nyomozati intézkedéseknek, és e mulasztás 
az után is fennmarad, hogy a szolgáltatót 
észszerű határidőn belül megfelelésre és 
észrevételei benyújtására szólították fel, a 
Bizottság jogosult arra, hogy ezt a 
szolgáltatót kapuőrnek minősítse.

törölve

Or. en

Módosítás 411
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató, amely teljesíti a (2) 
bekezdésben foglalt mennyiségi 
küszöbértékeket, jelentős mértékben nem 
felel meg a Bizottság által előírt nyomozati 
intézkedéseknek, és e mulasztás az után is 
fennmarad, hogy a szolgáltatót észszerű 
határidőn belül megfelelésre és észrevételei 
benyújtására szólították fel, a Bizottság 
jogosult arra, hogy ezt a szolgáltatót 
kapuőrnek minősítse.

Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató, amely teljesíti a (2) 
bekezdésben foglalt mennyiségi 
küszöbértékeket, nem felel meg a Bizottság 
által előírt nyomozati intézkedéseknek, és e 
mulasztás az után is fennmarad, hogy a 
szolgáltatót észszerű határidőn belül 
megfelelésre és észrevételei benyújtására 
szólították fel, a Bizottság jogosult arra, 
hogy ezt a szolgáltatót kapuőrnek 
minősítse.

Or. en
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Módosítás 412
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató, amely nem teljesíti a 
(2) bekezdésben foglalt mennyiségi 
küszöbértékeket, jelentős mértékben nem 
felel meg a Bizottság által előírt 
nyomozati intézkedéseknek, és e mulasztás 
azután is fennmarad, hogy a szolgáltatót 
észszerű határidőn belül megfelelésre és 
észrevételei benyújtására szólították fel, a 
Bizottság jogosult arra, hogy ezt a 
szolgáltatót kapuőrnek minősítse a 
rendelkezésre álló tények alapján.

törölve

Or. en

Módosítás 413
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató, amely nem teljesíti a 
(2) bekezdésben foglalt mennyiségi 
küszöbértékeket, jelentős mértékben nem 
felel meg a Bizottság által előírt nyomozati 
intézkedéseknek, és e mulasztás azután is 
fennmarad, hogy a szolgáltatót észszerű 
határidőn belül megfelelésre és 
észrevételei benyújtására szólították fel, a 
Bizottság jogosult arra, hogy ezt a 
szolgáltatót kapuőrnek minősítse a 
rendelkezésre álló tények alapján.

Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató nem felel meg a 
Bizottság által előírt nyomozati 
intézkedéseknek, a Bizottság jogosult arra, 
hogy ezt a szolgáltatót kapuőrnek 
minősítse a rendelkezésre álló tények 
alapján.

Or. en
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Módosítás 414
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató, amely nem teljesíti a 
(2) bekezdésben foglalt mennyiségi 
küszöbértékeket, jelentős mértékben nem 
felel meg a Bizottság által előírt nyomozati 
intézkedéseknek, és e mulasztás azután is 
fennmarad, hogy a szolgáltatót észszerű 
határidőn belül megfelelésre és észrevételei 
benyújtására szólították fel, a Bizottság 
jogosult arra, hogy ezt a szolgáltatót 
kapuőrnek minősítse a rendelkezésre álló 
tények alapján.

Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató, amely nem teljesíti a 
(2) bekezdésben foglalt mennyiségi 
küszöbértékeket, nem felel meg a Bizottság 
által előírt nyomozati intézkedéseknek, és e 
mulasztás azután is fennmarad, hogy a 
szolgáltatót észszerű határidőn belül 
megfelelésre és észrevételei benyújtására 
szólították fel, a Bizottság jogosult arra, 
hogy ezt a szolgáltatót kapuőrnek 
minősítse a rendelkezésre álló tények 
alapján.

Or. en

Módosítás 415
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató, amely nem teljesíti a 
(2) bekezdésben foglalt mennyiségi 
küszöbértékeket, jelentős mértékben nem 
felel meg a Bizottság által előírt nyomozati 
intézkedéseknek, és e mulasztás azután is 
fennmarad, hogy a szolgáltatót észszerű 
határidőn belül megfelelésre és észrevételei 
benyújtására szólították fel, a Bizottság 
jogosult arra, hogy ezt a szolgáltatót 
kapuőrnek minősítse a rendelkezésre álló 
tények alapján.

Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató, amely nem teljesíti a 
(2) bekezdésben foglalt mennyiségi 
küszöbértékeket, nem felel meg a Bizottság 
által előírt nyomozati intézkedéseknek, és e 
mulasztás azután is fennmarad, hogy a 
szolgáltatót észszerű határidőn belül 
megfelelésre és észrevételei benyújtására 
szólították fel, a Bizottság jogosult arra, 
hogy ezt a szolgáltatót kapuőrnek 
minősítse a rendelkezésre álló tények 
alapján.



PE696.538v01-00 54/147 AM\1238609HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 416
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (4) vagy a (6) bekezdés alapján 
azonosított minden egyes kapuőr esetében 
a Bizottság azonosítja azt a releváns 
vállalkozást, amelyhez a kapuőr tartozik, és 
felsorolja azokat a releváns alapvető 
platformszolgáltatásokat, amelyeket 
ugyanazon vállalkozás körében nyújtanak, 
és amelyek külön-külön kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez az (1) bekezdés 
b) pontja szerint.

(7) A (4) vagy a (6) bekezdés alapján 
azonosított minden egyes kapuőr esetében 
a Bizottság azonosítja azt a releváns 
vállalkozást, amelyhez a kapuőr tartozik, és 
felsorolja azokat a releváns alapvető 
platformszolgáltatásokat, amelyeket 
ugyanazon vállalkozás körében nyújtanak, 
és amelyek külön-külön kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez az (1) bekezdés 
b) pontja szerint.

A Bizottság minden egyes azonosított 
alapvető platformszolgáltatás esetében 
meghatározza, hogy a kapuőrnek az 5. és 
6. cikkben meghatározott kötelezettségek 
közül melyeknek kell eleget tennie.

Or. en

Módosítás 417
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (4) vagy a (6) bekezdés alapján 
azonosított minden egyes kapuőr esetében 
a Bizottság azonosítja azt a releváns 
vállalkozást, amelyhez a kapuőr tartozik, és 
felsorolja azokat a releváns alapvető 
platformszolgáltatásokat, amelyeket 
ugyanazon vállalkozás körében nyújtanak, 

(7) A (4) vagy a (6) bekezdés alapján 
azonosított minden egyes kapuőr esetében 
a Bizottság a (4) bekezdés alapján 
meghatározott határidőn belül azonosítja 
azt a releváns vállalkozást, amelyhez a 
kapuőr tartozik, és felsorolja azokat a 
releváns alapvető platformszolgáltatásokat, 
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és amelyek külön-külön kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez az (1) bekezdés 
b) pontja szerint.

amelyeket ugyanazon vállalkozás körében 
nyújtanak, és amelyek külön-külön 
kapuként szolgálnak az üzleti felhasználók 
és végfelhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez az (1) bekezdés 
b) pontja szerint.

Or. en

Módosítás 418
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (4) vagy a (6) bekezdés alapján 
azonosított minden egyes kapuőr esetében 
a Bizottság azonosítja azt a releváns 
vállalkozást, amelyhez a kapuőr tartozik, és 
felsorolja azokat a releváns alapvető 
platformszolgáltatásokat, amelyeket 
ugyanazon vállalkozás körében nyújtanak, 
és amelyek külön-külön kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez az (1) bekezdés 
b) pontja szerint.

(7) Az (1) bekezdés szerinti vagy a (6) 
bekezdés alapján azonosított minden egyes 
kapuőr esetében a Bizottság azonosítja azt 
a releváns vállalkozást, amelyhez a kapuőr 
tartozik, és felsorolja azokat a releváns 
alapvető platformszolgáltatásokat, 
amelyeket ugyanazon vállalkozás körében 
nyújtanak, és amelyek külön-külön 
kapuként szolgálnak az üzleti felhasználók 
számára a végfelhasználók eléréséhez az 
(1) bekezdés b) pontja szerint.

Or. en

Módosítás 419
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Hat hónappal az után, hogy az 
alapvető platformszolgáltatás felkerült az e 
cikk (7) bekezdése szerinti listára, a 
kapuőr teljesíti az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket.

(8) A kapuőr értesíti a Bizottságot 
azokról az intézkedésekről, amelyeket az 
5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeknek való megfelelés 
biztosítása érdekében végre kíván hajtani, 
miután egy alapvető platformszolgáltatást 
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e cikk (7) bekezdése alapján felvettek a 
listára, és hat hónappal az után, hogy az 
alapvető platformszolgáltatás felkerült az e 
cikk (7) bekezdése szerinti listára, teljesíti 
az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 420
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Hat hónappal az után, hogy az 
alapvető platformszolgáltatás felkerült az e 
cikk (7) bekezdése szerinti listára, a kapuőr 
teljesíti az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeket.

(8) A lehető legrövidebb időn belül, de 
legkésőbb két hónappal az után, hogy az 
alapvető platformszolgáltatás felkerült az e 
cikk (7) bekezdése szerinti listára, a kapuőr 
teljesíti az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeket. Ha a kapuőr nem tesz 
eleget a kötelezettségeknek e két hónapon 
belül, a 25. és 26. cikket kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 421
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Hat hónappal az után, hogy az 
alapvető platformszolgáltatás felkerült az e 
cikk (7) bekezdése szerinti listára, a kapuőr 
teljesíti az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeket.

(8) Három hónappal azután, hogy az 
alapvető platformszolgáltatás felkerült az e 
cikk (7) bekezdése szerinti listára, a kapuőr 
teljesíti az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeket.

Or. en
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Módosítás 422
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Hat hónappal az után, hogy az 
alapvető platformszolgáltatás felkerült az e 
cikk (7) bekezdése szerinti listára, a kapuőr 
teljesíti az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeket.

(8) Három hónappal azután, hogy az 
alapvető platformszolgáltatás felkerült az e 
cikk (7) bekezdése szerinti listára, a kapuőr 
teljesíti az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 423
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Hat hónappal az után, hogy az 
alapvető platformszolgáltatás felkerült az e 
cikk (7) bekezdése szerinti listára, a kapuőr 
teljesíti az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeket.

(8) Négy hónappal az után, hogy az 
alapvető platformszolgáltatás felkerült az e 
cikk (7) bekezdése szerinti listára, a kapuőr 
teljesíti az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 424
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Hat hónappal az után, hogy az 
alapvető platformszolgáltatás felkerült az e 
cikk (7) bekezdése szerinti listára, a kapuőr 
teljesíti az 5. és 6. cikkben megállapított 

(8) Két hónappal azután, hogy az 
alapvető platformszolgáltatás felkerült az e 
cikk (7) bekezdése szerinti listára, a kapuőr 
teljesíti az 5. és 6. cikkben megállapított 
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kötelezettségeket. kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 425
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Meg kell akadályozni, hogy a 
kapuőr belépjen a kiegészítő alapvető 
platformszolgáltatások azon piacaira, 
amelyeken őt jelölték ki kapuőrnek.

Or. en

Módosítás 426
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság rendszeres 
időközönként és legalább 2 évente 
felülvizsgálja, hogy a minősített kapuőrök 
továbbra is megfelelnek-e a 3. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
követelményeknek, vagy hogy az új 
alapvető platformszolgáltatók megfelelnek-
e ezeknek a követelményeknek. A 
rendszeres felülvizsgálat során azt is 
vizsgálni kell, hogy a kapuőr érintett 
alapvető platformszolgáltatásainak 
jegyzékét kell-e módosítani.

(2) A Bizottság rendszeres 
időközönként és legalább 4 évente 
felülvizsgálja, hogy a 3. cikk (6) bekezdése 
szerint minősített kapuőrök továbbra is 
megfelelnek-e a 3. cikk (1) bekezdésében 
megállapított követelményeknek, legalább 
évente pedig azt, hogy az új alapvető 
platformszolgáltatók megfelelnek-e 
ezeknek a követelményeknek. A rendszeres 
felülvizsgálat során azt is vizsgálni kell, 
hogy a kapuőr érintett alapvető 
platformszolgáltatásainak jegyzékét kell-e 
módosítani. A felülvizsgálatnak nincs 
halasztó hatálya a kötelezettségekre.

Or. en
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Módosítás 427
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság az első 
albekezdés szerinti felülvizsgálat alapján 
megállapítja, hogy az alapvető 
platformszolgáltató kapuőrré 
minősítésének alapjául szolgáló tények 
megváltoztak, ennek megfelelő határozatot 
hoz.

Amennyiben a Bizottság az első 
albekezdés szerinti felülvizsgálat alapján 
megállapítja, hogy az alapvető 
platformszolgáltató kapuőrré 
minősítésének alapjául szolgáló tények 
megváltoztak, ennek megfelelő határozatot 
hoz, és ezt nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 428
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság közzéteszi és frissíti a 
kapuőrök jegyzékét és azon alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékét, 
amelyekhez a kapuőröknek folyamatosan 
teljesíteniük kell az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket.

(3) A Bizottság közzéteszi és frissíti a 
kapuőrök jegyzékét és azon alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékét, 
amelyekhez a kapuőröknek folyamatosan 
teljesíteniük kell az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket. A 
Bizottság éves jelentést tesz közzé 
nyomonkövetési tevékenységeinek 
eredményeiről, és azt bemutatja az 
Európai Parlamentnek és az Európai 
Unió Tanácsának.

Or. en

Módosítás 429
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapuőr a 3. cikk (7) bekezdése 
értelmében azonosított minden egyes 
alapvető platformszolgáltatása 
vonatkozásában:

A kapuőr a 3. cikk (7) bekezdése, illetve a 
2. cikk (1) bekezdésének 14. pontja 
értelmében azonosított minden egyes 
alapvető platformszolgáltatása, valamint 
kiegészítő szolgáltatása vonatkozásában:

Or. en

Módosítás 430
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében 
hozzájárulását adta;

a) tartózkodik az alapvető 
platformszolgáltatásaiból származó 
személyes adatoknak bármely más 
alapvető platformszolgáltatásból vagy a 
kapuőr által kínált bármely egyéb 
szolgáltatásból származó személyes 
adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet 6. cikke 
(1) bekezdésének a) pontja értelmében 
hozzájárulását adta, és feltéve, hogy az így 
kapott adatokat a kapuőr hozzáférhetővé 
teszi a versengő hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtó harmadik felek számára, és ennek 
eredményeként a kapuőr saját alapvető 
platformszolgáltatásai nem részesülnek 
adatelőnyben. A kapuőr adott esetben az 
(EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) 
bekezdésének c) vagy d) pontjában 
szereplő jogalapra is hivatkozhat.

Or. en
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Módosítás 431
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében 
hozzájárulását adta ;

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó az (EU) 2016/679 rendelet 
értelmében hozzájárulását adta, és 
különösen ha tényleges lehetőséget kapott 
arra, hogy kiválassza azokat a konkrét 
célokat, amelyek esetében hozzájárul a 
személyes adatai feldolgozásához, 
beleértve a személyes adatok 
összevonandó forrásait is, anélkül, hogy 
ez a választás befolyásolná az alapvető 
platformszolgáltatásokkal való kapcsolat 
minőségét;

Or. en

Módosítás 432
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
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szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében 
hozzájárulását adta ;

szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, az (EU) 
2016/679 rendelet 5. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti 
adattakarékosság követelményeinek 
megfelelően tartózkodik attól, hogy a 
végfelhasználóktól és az üzleti 
felhasználóktól a szolgáltatás 
működéséhez feltétlenül szükséges 
adatokon túl további adatok megosztását 
kérje, valamint attól, hogy a személyes 
adatok összevonása céljából a 
végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében 
hozzájárulását adta;

Or. en

Módosítás 433
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében 
hozzájárulását adta ;

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében 
hozzájárulását adta, és feltéve, hogy az így 
kapott adatokat a kapuőr hozzáférhetővé 
teszi a versengő hirdetési szolgáltatásokat 
nyújtó harmadik felek számára, és ennek 
eredményeként a kapuőr saját alapvető 
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platformszolgáltatásai nem részesülnek 
adatelőnyben;

Or. en

Módosítás 434
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében 
hozzájárulását adta ;

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától és/vagy 
keresztfelhasználásától, valamint attól, 
hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében 
hozzájárulását adta. A konkrét választási 
lehetőség az online felületének vagy 
annak bármely részének felépítése, 
funkciója vagy működési módja révén 
nem áshatja alá és nem csorbíthatja a 
fogyasztók autonómiáját, döntéshozatali 
képességét vagy választási lehetőségeit;

Or. en

Módosítás 435
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében 
hozzájárulását adta;

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, nem sértve 
az adatok kiszolgáltatását olyan harmadik 
feleknek, amelyeket egy vagy több üzleti 
felhasználó hatalmazott fel független 
nézettségmérés végzésére, biztosítva ezzel 
a piaci részesedések átláthatóságát és 
védve az általános és/vagy közérdekeket;

Or. fr

Módosítás 436
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore 
Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok 
összevonása céljából a végfelhasználókat a 
kapuőr más szolgáltatásaiba is beléptesse, 
kivéve ha a végfelhasználó számára 
konkrét választási lehetőséget kínáltak fel, 
és az (EU) 2016/679 rendelet értelmében 
hozzájárulását adta ;

a) nem vonja össze az ezekből az 
alapvető platformszolgáltatásokból 
származó személyes adatokat a más 
alapvető platformszolgáltatásból és a 
kapuőr által kínált bármely egyéb 
szolgáltatásból származó személyes 
adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal, valamint nem lépteti be az üzleti 
felhasználókat és a végfelhasználókat a 
kapuőr más szolgáltatásaiba;

Or. en
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Módosítás 437
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében 
hozzájárulását adta ;

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse;

Or. en

Módosítás 438
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében 

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse;
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hozzájárulását adta ;

Or. en

Módosítás 439
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében 
hozzájárulását adta ;

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse;

Or. en

Módosítás 440
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 

(A magyar változatot nem érinti.)
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céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében 
hozzájárulását adta ;

Or. en

Módosítás 441
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében 
hozzájárulását adta ;

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó előtt feltárták az 
összevonást, és az (EU) 2016/679 rendelet 
értelmében hozzájárulását adta;

Or. en

Módosítás 442
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) tartózkodik az olyan hirdetések 
küldésétől és megjelenítésétől, amelyek az 
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(EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének (4) 
bekezdése értelmében a viselkedésük, a 
tevékenységük nyomon követése vagy 
profilalkotás alapján targetálják vagy 
mikrotargetálják a magánszemélyeket 
vagy a magánszemélyek szegmenseit;

Or. en

Módosítás 443
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) tartózkodik a személyes adatok 
hirdetési vagy viselkedés-előrejelzési célú 
összevonásától;

Or. en

Módosítás 444
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy harmadik fél online 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül 
ugyanazokat a termékeket vagy 
szolgáltatásokat kínálják a végfelhasználók 
részére olyan árakon vagy feltételek 
mellett, amelyek eltérnek a kapuőr online 
közvetítő szolgáltatásán keresztül 
kínáltaktól;

b) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy harmadik fél online 
közvetítő szolgáltatásokon vagy saját 
online szolgáltatásain vagy értékesítési 
csatornáin keresztül ugyanazokat a 
termékeket vagy szolgáltatásokat kínálják a 
végfelhasználók részére olyan árakon vagy 
feltételek mellett, amelyek eltérnek a 
kapuőr online közvetítő szolgáltatásán 
keresztül kínáltaktól;

Or. en
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Módosítás 445
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy harmadik fél online 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül 
ugyanazokat a termékeket vagy 
szolgáltatásokat kínálják a végfelhasználók 
részére olyan árakon vagy feltételek 
mellett, amelyek eltérnek a kapuőr online 
közvetítő szolgáltatásán keresztül 
kínáltaktól;

b) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy harmadik fél online 
közvetítő szolgáltatásokon és az üzleti 
felhasználó saját közvetlen online 
értékesítési csatornáin keresztül 
ugyanazokat a termékeket vagy 
szolgáltatásokat kínálják a végfelhasználók 
részére olyan árakon vagy feltételek 
mellett, amelyek eltérnek a kapuőr online 
közvetítő szolgáltatásán keresztül 
kínáltaktól;

Or. en

Módosítás 446
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy harmadik fél online 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül 
ugyanazokat a termékeket vagy 
szolgáltatásokat kínálják a végfelhasználók 
részére olyan árakon vagy feltételek 
mellett, amelyek eltérnek a kapuőr online 
közvetítő szolgáltatásán keresztül 
kínáltaktól;

b) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy harmadik fél online 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül vagy 
közvetlen üzleti csatornákon keresztül 
ugyanazokat a termékeket vagy 
szolgáltatásokat kínálják a végfelhasználók 
részére olyan árakon vagy feltételek 
mellett, amelyek eltérnek a kapuőr online 
közvetítő szolgáltatásán keresztül 
kínáltaktól;

Or. en
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Módosítás 447
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy harmadik fél online 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül 
ugyanazokat a termékeket vagy 
szolgáltatásokat kínálják a végfelhasználók 
részére olyan árakon vagy feltételek 
mellett, amelyek eltérnek a kapuőr online 
közvetítő szolgáltatásán keresztül 
kínáltaktól;

b) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy saját maguk révén vagy 
harmadik fél online közvetítő 
szolgáltatásokon keresztül ugyanazokat a 
termékeket vagy szolgáltatásokat kínálják a 
végfelhasználók részére olyan árakon vagy 
feltételek mellett, amelyek eltérnek a 
kapuőr online közvetítő szolgáltatásán 
keresztül kínáltaktól;

Or. de

Módosítás 448
Billy Kelleher

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy az alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül szerzett 
végfelhasználók részére ajánlatokat 
reklámozzanak, és szerződést kössenek e 
végfelhasználókkal, függetlenül attól, hogy 
e célra a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásait használták vagy 
sem, és lehetővé teszi a végfelhasználók 
számára, hogy a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásain keresztül valamely 
üzleti felhasználó szoftveralkalmazásának 
használatával hozzáférjenek tartalmakhoz, 
előfizetésekhez, funkciókhoz vagy egyéb 
tételekhez és használják ezeket, 
amennyiben ezeket a tételeket a 
végfelhasználók a releváns üzleti 
felhasználótól vásárolták, a kapuőr 
alapvető platformszolgáltatásának 

c) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy az alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül szerzett 
végfelhasználók részére ajánlatokat 
reklámozzanak, és szerződést kössenek e 
végfelhasználókkal, függetlenül attól, hogy 
e célra a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásait használták vagy 
sem, és lehetővé teszi a végfelhasználók 
számára, hogy a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásain keresztül valamely 
üzleti felhasználó szoftveralkalmazásának 
használatával hozzáférjenek tartalmakhoz, 
előfizetésekhez, funkciókhoz vagy egyéb 
tételekhez és használják ezeket, 
amennyiben ezeket a tételeket a 
végfelhasználók a releváns üzleti 
felhasználótól vásárolták, a kapuőr 
alapvető platformszolgáltatásának 
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igénybevétele nélkül; igénybevétele nélkül, és nem veszélyezteti 
a kapuőr által elsődlegesen a felhasználók 
biztonsága és az adatvédelem biztosítása 
érdekében kialakított intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 449
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy az alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül szerzett 
végfelhasználók részére ajánlatokat 
reklámozzanak, és szerződést kössenek e 
végfelhasználókkal, függetlenül attól, hogy 
e célra a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásait használták vagy 
sem, és lehetővé teszi a végfelhasználók 
számára, hogy a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásain keresztül valamely 
üzleti felhasználó szoftveralkalmazásának 
használatával hozzáférjenek tartalmakhoz, 
előfizetésekhez, funkciókhoz vagy egyéb 
tételekhez és használják ezeket, 
amennyiben ezeket a tételeket a 
végfelhasználók a releváns üzleti 
felhasználótól vásárolták, a kapuőr 
alapvető platformszolgáltatásának 
igénybevétele nélkül;

c) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy a végfelhasználók részére 
ajánlatokat reklámozzanak, és szerződést 
kössenek e végfelhasználókkal, függetlenül 
attól, hogy e célra a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásait használták vagy 
sem, és lehetővé teszi a végfelhasználók 
számára, hogy a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásain keresztül valamely 
üzleti felhasználó szoftveralkalmazásának 
használatával hozzáférjenek tartalmakhoz, 
előfizetésekhez, funkciókhoz vagy egyéb 
tételekhez és használják ezeket, 
amennyiben ezeket a tételeket a 
végfelhasználók a releváns üzleti 
felhasználótól vásárolták, a kapuőr 
alapvető platformszolgáltatásának 
igénybevétele nélkül;

Or. en

Módosítás 450
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy akadályozza 
vagy korlátozza az üzleti felhasználókat 
abban, hogy a kapuőrök bármely 
gyakorlatával kapcsolatban valamely 
releváns hatósághoz forduljanak;

d) tartózkodik attól, hogy közvetve 
vagy közvetlenül akadályozza vagy 
korlátozza az üzleti felhasználókat és a 
végfelhasználókat abban, hogy a kapuőrök 
bármely gyakorlatával kapcsolatban 
valamely releváns hatósághoz forduljanak, 
többek között a 18a. cikk szerinti, üzleti 
felhasználók és végfelhasználók számára 
létrehozott jelentési rendszeren keresztül;

Or. fr

Módosítás 451
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy akadályozza 
vagy korlátozza az üzleti felhasználókat 
abban, hogy a kapuőrök bármely 
gyakorlatával kapcsolatban valamely 
releváns hatósághoz forduljanak;

d) tartózkodik attól, hogy akadályozza 
vagy korlátozza az üzleti felhasználókat 
abban, hogy a kapuőrök bármely 
gyakorlatával kapcsolatban valamely 
releváns hatósághoz forduljanak, a kapuőr 
és a harmadik fél üzleti felhasználó 
közötti szerződéses kötelezettségeken 
keresztül sem;

Or. en

Módosítás 452
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy akadályozza 
vagy korlátozza az üzleti felhasználókat 
abban, hogy a kapuőrök bármely 

d) tartózkodik attól, hogy akadályozza 
vagy korlátozza az üzleti felhasználókat 
vagy a végfelhasználókat abban, hogy a 
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gyakorlatával kapcsolatban valamely 
releváns hatósághoz forduljanak;

kapuőrök bármely gyakorlatával 
kapcsolatban valamely releváns hatósághoz 
vagy a nemzeti igazságszolgáltatási 
hatósághoz forduljanak;

Or. en

Módosítás 453
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy akadályozza 
vagy korlátozza az üzleti felhasználókat 
abban, hogy a kapuőrök bármely 
gyakorlatával kapcsolatban valamely 
releváns hatósághoz forduljanak;

d) tartózkodik attól, hogy akadályozza 
vagy korlátozza az üzleti felhasználókat 
abban, hogy a kapuőrök bármely 
gyakorlatával kapcsolatban valamely 
releváns hatósághoz forduljanak, 
szerződéses feltételeken keresztül sem;

Or. en

Módosítás 454
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy akadályozza 
vagy korlátozza az üzleti felhasználókat 
abban, hogy a kapuőrök bármely 
gyakorlatával kapcsolatban valamely 
releváns hatósághoz forduljanak;

d) közvetlenül vagy közvetve nem 
akadályozza vagy korlátozza az üzleti 
felhasználókat vagy a végfelhasználókat 
abban, hogy a kapuőrök bármely 
gyakorlatával kapcsolatban valamely 
releváns hatósághoz vagy igazságügyi 
hatósághoz forduljanak;

Or. en

Módosítás 455
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Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy akadályozza 
vagy korlátozza az üzleti felhasználókat 
abban, hogy a kapuőrök bármely 
gyakorlatával kapcsolatban valamely 
releváns hatósághoz forduljanak;

d) tartózkodik attól, hogy 
akadályozza, korlátozza vagy visszatartsa 
az üzleti felhasználókat abban, hogy a 
kapuőrök bármely gyakorlatával 
kapcsolatban valamely releváns hatósághoz 
forduljanak;

Or. en

Módosítás 456
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy akadályozza 
vagy korlátozza az üzleti felhasználókat 
abban, hogy a kapuőrök bármely 
gyakorlatával kapcsolatban valamely 
releváns hatósághoz forduljanak;

d) tartózkodik attól, hogy akadályozza 
vagy korlátozza az üzleti felhasználókat 
vagy végfelhasználókat abban, hogy a 
kapuőrök bármely gyakorlatával 
kapcsolatban valamely releváns hatósághoz 
forduljanak;

Or. en

Módosítás 457
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók számára, hogy a kapuőr 
azonosító szolgáltatását használják, 
ajánlják vagy azzal működjenek együtt az 

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók számára, hogy maga a 
kapuőr vagy ugyanazon vállalkozáshoz 
tartozó harmadik fél azonosító 
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üzleti felhasználók által a szóban forgó 
kapuőr alapvető platformszolgáltatásainak 
igénybevételével kínált szolgáltatások 
összefüggésében;

szolgáltatását vagy bármely más kiegészítő 
szolgáltatását használják, ajánlják vagy 
azzal működjenek együtt az üzleti 
felhasználók vagy végfelhasználók által a 
szóban forgó kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásainak igénybevételével 
kínált szolgáltatások összefüggésében;

Or. en

Módosítás 458
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók számára, hogy a kapuőr 
azonosító szolgáltatását használják, 
ajánlják vagy azzal működjenek együtt az 
üzleti felhasználók által a szóban forgó 
kapuőr alapvető platformszolgáltatásainak 
igénybevételével kínált szolgáltatások 
összefüggésében;

e) nem írja elő az üzleti felhasználók 
vagy végfelhasználók számára, hogy maga 
a kapuőr vagy ugyanazon vállalkozáshoz 
tartozó harmadik fél azonosító 
szolgáltatását vagy bármely más kiegészítő 
szolgáltatását használják, ajánlják vagy 
azzal működjenek együtt az üzleti 
felhasználók által a szóban forgó kapuőr 
alapvető platformszolgáltatásainak 
igénybevételével kínált szolgáltatások 
összefüggésében;

Or. en

Indokolás

Azt a kötelezettséget, hogy tartózkodni kell attól, hogy az üzleti felhasználók számára előírják, 
hogy a végfelhasználóknak nyújtott szolgáltatások keretében a kapuőr azonosítási 
szolgáltatásait vegyék igénybe vagy kínálják, ki kell terjeszteni a kapuőr által kínált 
valamennyi kiegészítő szolgáltatásra, beleértve az ugyanazon társasághoz tartozó harmadik 
felek által kínált szolgáltatásokat is.

Módosítás 459
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók számára, hogy a kapuőr 
azonosító szolgáltatását használják, 
ajánlják vagy azzal működjenek együtt az 
üzleti felhasználók által a szóban forgó 
kapuőr alapvető platformszolgáltatásainak 
igénybevételével kínált szolgáltatások 
összefüggésében;

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók számára, hogy a kapuőr 
azonosító szolgáltatását, fizetési 
szolgáltatását vagy valamelyik más 
kiegészítő szolgáltatását használják, 
ajánlják vagy azzal működjenek együtt az 
üzleti felhasználók által a szóban forgó 
kapuőr alapvető platformszolgáltatásainak 
igénybevételével kínált szolgáltatások 
összefüggésében;

Or. en

Módosítás 460
Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók számára, hogy a kapuőr 
azonosító szolgáltatását használják, 
ajánlják vagy azzal működjenek együtt az 
üzleti felhasználók által a szóban forgó 
kapuőr alapvető platformszolgáltatásainak 
igénybevételével kínált szolgáltatások 
összefüggésében;

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók számára, hogy a kapuőr 
valamelyik kiegészítő azonosító 
szolgáltatását használják, ajánlják vagy 
azzal működjenek együtt az üzleti 
felhasználók által a szóban forgó kapuőr 
alapvető platformszolgáltatásainak 
igénybevételével kínált szolgáltatások 
összefüggésében;

Or. en

Módosítás 461
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tartózkodik attól, hogy előírja az e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
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üzleti felhasználók számára, hogy a kapuőr 
azonosító szolgáltatását használják, 
ajánlják vagy azzal működjenek együtt az 
üzleti felhasználók által a szóban forgó 
kapuőr alapvető platformszolgáltatásainak 
igénybevételével kínált szolgáltatások 
összefüggésében;

üzleti felhasználók számára, hogy a kapuőr 
valamelyik kiegészítő szolgáltatását 
használják, ajánlják vagy azzal 
működjenek együtt az üzleti felhasználók 
által a szóban forgó kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásainak igénybevételével 
kínált szolgáltatások összefüggésében;

Or. en

Módosítás 462
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók számára, hogy a kapuőr 
azonosító szolgáltatását használják, 
ajánlják vagy azzal működjenek együtt az 
üzleti felhasználók által a szóban forgó 
kapuőr alapvető platformszolgáltatásainak 
igénybevételével kínált szolgáltatások 
összefüggésében;

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók számára, hogy a kapuőr 
kiegészítő szolgáltatását használják, 
ajánlják vagy azzal működjenek együtt az 
üzleti felhasználók által a szóban forgó 
kapuőr alapvető platformszolgáltatásainak 
igénybevételével kínált szolgáltatások 
összefüggésében;

Or. en

Módosítás 463
Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók vagy végfelhasználók 
számára, hogy a 3. cikk alapján 
azonosított vagy a 3. cikk 
(2) bekezdésének b) pontja szerinti 
küszöbértékeket teljesítő bármely egyéb 
alapvető platformszolgáltatásra 
iratkozzanak fel vagy azon regisztráljanak 

f) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók vagy végfelhasználók 
számára, hogy bármely egyéb digitális 
szolgáltatásra iratkozzanak fel, azon 
regisztráljanak vagy azt használják ahhoz, 
hogy a 3. cikk alapján azonosított vagy a 
3. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti 
küszöbértékeket teljesítő alapvető 
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ahhoz, hogy az említett cikk alapján 
azonosított alapvető platformszolgáltatásai 
közül valamelyikhez hozzáférhessenek, 
arra feliratkozhassanak vagy 
regisztráljanak;

platformszolgáltatásai közül valamelyikhez 
hozzáférhessenek, arra regisztráljanak vagy 
használják azt, illetve hogy jobb árat 
kapjanak az ilyen alapvető 
platformszolgáltatások használatáért vagy 
az alapvető platformon kínált termékekért 
vagy szolgáltatásokért;

Or. en

Módosítás 464
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók vagy végfelhasználók 
számára, hogy a 3. cikk alapján 
azonosított vagy a 3. cikk 
(2) bekezdésének b) pontja szerinti 
küszöbértékeket teljesítő bármely egyéb 
alapvető platformszolgáltatásra 
iratkozzanak fel vagy azon regisztráljanak 
ahhoz, hogy az említett cikk alapján 
azonosított alapvető platformszolgáltatásai 
közül valamelyikhez hozzáférhessenek, 
arra feliratkozhassanak vagy 
regisztráljanak;

f) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók vagy végfelhasználók 
számára, hogy a kapuőr bármely egyéb 
termékét vagy szolgáltatását igénybe 
vegyék ahhoz, hogy a 3. cikk alapján 
azonosított alapvető platformszolgáltatásai 
közül valamelyiket igénybe vehessék;

Or. en

Módosítás 465
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók vagy végfelhasználók 
számára, hogy a 3. cikk alapján 

f) nem írja az üzleti felhasználók 
vagy végfelhasználók számára, hogy a 
kapuőr bármely egyéb szolgáltatásra 
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azonosított vagy a 3. cikk 
(2) bekezdésének b) pontja szerinti 
küszöbértékeket teljesítő bármely egyéb 
alapvető platformszolgáltatásra 
iratkozzanak fel vagy azon regisztráljanak 
ahhoz, hogy az említett cikk alapján 
azonosított alapvető platformszolgáltatásai 
közül valamelyikhez hozzáférhessenek, 
arra feliratkozhassanak vagy 
regisztráljanak;

iratkozzanak fel vagy azon regisztráljanak 
ahhoz, hogy az alapvető 
platformszolgáltatásai közül valamelyiket 
használják, valamelyikhez 
hozzáférhessenek, arra feliratkozhassanak 
vagy regisztráljanak, és nem érnek el 
hasonló eredményt a termék kialakításán 
keresztül sem, valamint nem léptetik be az 
alapvető platformszolgáltatás 
felhasználóját a kapuőr által birtokolt 
vagy ellenőrzött más ilyen szolgáltatásba 
sem;

Or. en

Módosítás 466
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók vagy végfelhasználók 
számára, hogy a 3. cikk alapján 
azonosított vagy a 3. cikk 
(2) bekezdésének b) pontja szerinti 
küszöbértékeket teljesítő bármely egyéb 
alapvető platformszolgáltatásra 
iratkozzanak fel vagy azon regisztráljanak 
ahhoz, hogy az említett cikk alapján 
azonosított alapvető platformszolgáltatásai 
közül valamelyikhez hozzáférhessenek, 
arra feliratkozhassanak vagy 
regisztráljanak;

f) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók vagy végfelhasználók 
számára, hogy bármely egyéb alapvető 
platformszolgáltatást vagy kiegészítő 
szolgáltatást használják, arra 
feliratkozzanak vagy azon regisztráljanak 
ahhoz, hogy az említett cikk alapján 
azonosított alapvető platformszolgáltatásai 
közül valamelyikhez hozzáférhessenek, 
arra feliratkozhassanak vagy 
regisztráljanak;

Or. en

Módosítás 467
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) nem írja elő olyan kiegészítő 
feltételek elfogadását, amelyek jellegüknél 
vagy kereskedelmi használatuknál fogva 
nem kapcsolódnak és nem szükségesek 
ahhoz, hogy a platformot vagy a 
szolgáltatásokat biztosítsák az üzleti 
felhasználóknak.

Or. en

Indokolás

A digitális piacokról szóló jogszabály és az 5. cikk (1) bekezdésének f) pontja jelenleg az 
árukapcsolási gyakorlatra vonatkozik, amelynek során az (üzleti) felhasználóknak egy másik 
szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálniuk kell egy szolgáltatásra. A digitális piacokról 
szóló jogszabálynak azonban foglalkoznia kell a platformok egyéb tisztességtelen 
árukapcsolási gyakorlataival is. Előfordulhat például, hogy az üzleti felhasználóknak 
előfizetéses platformszolgáltatáson kell nyújtaniuk szolgáltatásaikat ahhoz, hogy 
szolgáltatásaikat ingyenesen használható platformszolgáltatáson kínálhassák. Előfordulhat, 
hogy a felhasználóknak egy alkalmazás letöltéséhez a kapuőr platform által kínált hangalapú 
asszisztenst kell használniuk.

Módosítás 468
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) azon hirdetők és kiadók kérésére, 
amelyeknek hirdetési szolgáltatásokat 
nyújt, rendelkezésükre bocsátja a hirdető 
és kiadó által fizetett árral kapcsolatos 
információkat, valamint a kiadó részére 
egy adott hirdetés közzétételével és a 
kapuőr által nyújtott releváns hirdetési 
szolgáltatások mindegyikével 
összefüggésben fizetett összeggel vagy 
díjazással kapcsolatos információkat;

g) azon egyéni hirdetők és kiadók 
részére, amelyeknek hirdetési 
szolgáltatásokat nyújt, ingyenesen, magas 
színvonalú, hatékony, részletes, 
folyamatos és valós idejű, a kapuőr saját 
hozzáférésével egyenértékű hozzáférést 
biztosít a hirdetési portfólió 
láthatóságával és elérhetőségével, 
valamint a hirdetők és a hirdetési 
közvetítők által elhelyezett ajánlatokra 
vonatkozó árazási feltételekkel és a 
hirdető és kiadó által fizetett árral 
kapcsolatos információkhoz, valamint a 
kiadó részére egy adott hirdetés 
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közzétételével és a kapuőr által nyújtott 
releváns hirdetési szolgáltatások 
mindegyikével összefüggésben fizetett 
összeggel és díjazással kapcsolatos 
információkhoz, mindezt olyan módon, 
ami lehetővé teszi a nyújtott szolgáltatások 
költségének világos áttekintését és 
összehasonlítását harmadik felek által 
nyújtott szolgáltatások költségeivel;

Or. en

Módosítás 469
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) azon hirdetők és kiadók kérésére, 
amelyeknek hirdetési szolgáltatásokat 
nyújt, rendelkezésükre bocsátja a hirdető 
és kiadó által fizetett árral kapcsolatos 
információkat, valamint a kiadó részére 
egy adott hirdetés közzétételével és a 
kapuőr által nyújtott releváns hirdetési 
szolgáltatások mindegyikével 
összefüggésben fizetett összeggel vagy 
díjazással kapcsolatos információkat;

g) azon egyéni hirdetők és kiadók 
részére, amelyeknek hirdetési 
szolgáltatásokat nyújt, ingyenesen, magas 
színvonalú, hatékony, részletes, 
folyamatos és valós idejű, a kapuőr saját 
hozzáférésével egyenértékű hozzáférést 
biztosít a hirdetési portfólió 
láthatóságával és elérhetőségével, 
valamint a hirdetők és a hirdetési 
közvetítők által elhelyezett ajánlatokra 
vonatkozó árazási feltételekkel és a 
hirdető és kiadó által fizetett árral 
kapcsolatos információkhoz, valamint a 
kiadó részére egy adott hirdetés 
közzétételével és a kapuőr által nyújtott 
releváns hirdetési szolgáltatások 
mindegyikével összefüggésben fizetett 
összeggel és díjazással kapcsolatos 
információkhoz, mindezt olyan módon, 
ami lehetővé teszi a nyújtott szolgáltatások 
költségének világos áttekintését és 
összehasonlítását harmadik felek által 
nyújtott szolgáltatások költségeivel;

Or. en
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Módosítás 470
Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) azon hirdetők és kiadók kérésére, 
amelyeknek hirdetési szolgáltatásokat 
nyújt, rendelkezésükre bocsátja a hirdető 
és kiadó által fizetett árral kapcsolatos 
információkat, valamint a kiadó részére 
egy adott hirdetés közzétételével és a 
kapuőr által nyújtott releváns hirdetési 
szolgáltatások mindegyikével 
összefüggésben fizetett összeggel vagy 
díjazással kapcsolatos információkat;

g) azon hirdetők és kiadók kérésére, 
amelyeknek hirdetési szolgáltatásokat 
nyújt, teljes körű információkat bocsát 
rendelkezésre a következőkről:

i. a hirdető és a kiadó által fizetett ár és 
annak elemei, beleértve a díjakat, a 
levonásokat és felárakat is, valamint a 
kiadó részére egy adott hirdetés 
közzétételével és a kapuőr által nyújtott 
hirdetési szolgáltatások mindegyikével 
összefüggésben fizetett összeg vagy 
díjazás;

ii. díjak és felárak számítási módszere, 
beleértve a hirdető és a kiadó által az 
egyes igénybe vett hirdetési 
szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott 
ajánlatok tekintetében való alkalmazását 
is.
iii. az aukciók [éves] független 
ellenőrzésének eredménye a hirdetések 
iránti kereslet és kínálat összehangolása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 471
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) azon hirdetők és kiadók kérésére, 
amelyeknek hirdetési szolgáltatásokat 
nyújt, rendelkezésükre bocsátja a hirdető 
és kiadó által fizetett árral kapcsolatos 
információkat, valamint a kiadó részére 
egy adott hirdetés közzétételével és a 
kapuőr által nyújtott releváns hirdetési 
szolgáltatások mindegyikével 
összefüggésben fizetett összeggel vagy 
díjazással kapcsolatos információkat;

g) azon egyéni hirdetők és kiadók 
részére, amelyeknek hirdetési 
szolgáltatásokat nyújt, ingyenesen, kiváló 
minőségű, tényleges, folyamatos és valós 
idejű hozzáférést biztosít a hirdetési 
portfólió láthatóságával és 
elérhetőségével, valamint a hirdetők és a 
hirdetési közvetítők által elhelyezett 
ajánlatokra vonatkozó árazási 
feltételekkel és a hirdető és kiadó által 
fizetett árral kapcsolatos információkhoz, 
valamint a kiadó részére egy adott hirdetés 
közzétételével és a kapuőr által nyújtott 
releváns hirdetési szolgáltatások 
mindegyikével összefüggésben fizetett 
összeghez vagy díjazáshoz, valamint 
hirdetésközvetítési díjak és járulékos 
költségek számításának módszertanához;

Or. en

Módosítás 472
Linea Søgaard-Lidell

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) azon hirdetők és kiadók kérésére, 
amelyeknek hirdetési szolgáltatásokat 
nyújt, rendelkezésükre bocsátja a hirdető 
és kiadó által fizetett árral kapcsolatos 
információkat, valamint a kiadó részére 
egy adott hirdetés közzétételével és a 
kapuőr által nyújtott releváns hirdetési 
szolgáltatások mindegyikével 
összefüggésben fizetett összeggel vagy 
díjazással kapcsolatos információkat;

g) azon hirdetők és kiadók kérésére, 
amelyeknek hirdetési szolgáltatásokat 
nyújt:

i. információt szolgáltat arról az árról, 
amelyet a szóban forgó hirdető vagy kiadó 
a kapuőr által az adott hirdető vagy kiadó 
számára nyújtott hirdetési 
szolgáltatásokért fizet; továbbá
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ii. egyéb információkat szolgálta, amely a 
hirdetők és kiadók számára a nyújtott 
szolgáltatás értékének felméréséhez 
szükségesek, de nem hozható 
nyilvánosságra olyan információ, amely 
veszélyeztetheti a szolgáltatás integritását.

Or. en

Módosítás 473
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) azon hirdetők és kiadók kérésére, 
amelyeknek hirdetési szolgáltatásokat 
nyújt, rendelkezésükre bocsátja a hirdető 
és kiadó által fizetett árral kapcsolatos 
információkat, valamint a kiadó részére 
egy adott hirdetés közzétételével és a 
kapuőr által nyújtott releváns hirdetési 
szolgáltatások mindegyikével 
összefüggésben fizetett összeggel vagy 
díjazással kapcsolatos információkat;

g) azon hirdetők és kiadók részére, 
amelyeknek hirdetési szolgáltatásokat 
nyújt, folyamatosan és valós időben 
rendelkezésre bocsátja a hirdető és kiadó 
által fizetett ár megállapítására szolgáló 
eljárásokkal és a díjak kiszámítására 
vonatkozó módszerekkel, továbbá az árral 
és a díjakkal kapcsolatos releváns, teljes 
körű információkat, beleértve a 
levonásokat és felárakat is, valamint a 
kiadó részére egy adott hirdetés 
közzétételével és a kapuőr által nyújtott 
releváns hirdetési szolgáltatások 
mindegyikével összefüggésben fizetett 
összeggel vagy díjazással kapcsolatos 
információkat;

Or. en

Módosítás 474
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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g) azon hirdetők és kiadók kérésére, 
amelyeknek hirdetési szolgáltatásokat 
nyújt, rendelkezésükre bocsátja a hirdető és 
kiadó által fizetett árral kapcsolatos 
információkat, valamint a kiadó részére 
egy adott hirdetés közzétételével és a 
kapuőr által nyújtott releváns hirdetési 
szolgáltatások mindegyikével 
összefüggésben fizetett összeggel vagy 
díjazással kapcsolatos információkat;

g) azon hirdetők és kiadók kérésére, 
amelyeknek háttér-információkon 
alapuló, célzott digitális hirdetési 
szolgáltatásokat nyújt, rendelkezésükre 
bocsátja a hirdető és kiadó által fizetett 
árral kapcsolatos információkat, valamint a 
kiadó részére egy adott hirdetés 
közzétételével és a kapuőr által nyújtott 
releváns hirdetési szolgáltatások 
mindegyikével összefüggésben fizetett 
összeggel vagy díjazással kapcsolatos 
információkat;

Or. en

Módosítás 475
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) azon hirdetők és kiadók kérésére, 
amelyeknek hirdetési szolgáltatásokat 
nyújt, rendelkezésükre bocsátja a hirdető és 
kiadó által fizetett árral kapcsolatos 
információkat, valamint a kiadó részére 
egy adott hirdetés közzétételével és a 
kapuőr által nyújtott releváns hirdetési 
szolgáltatások mindegyikével 
összefüggésben fizetett összeggel vagy 
díjazással kapcsolatos információkat;

g) azon hirdetők és kiadók kérésére, 
amelyeknek hirdetési szolgáltatásokat 
nyújt, rendelkezésükre bocsátja az aukciós 
folyamat összes olyan követelményét, ami 
nem az árakkal kapcsolatos, a hirdető és 
kiadó által fizetett árral kapcsolatos 
információkat, valamint a kiadó részére 
egy adott hirdetés közzétételével és a 
kapuőr által nyújtott releváns hirdetési 
szolgáltatások mindegyikével 
összefüggésben fizetett összeggel vagy 
díjazással kapcsolatos információkat;

Or. en

Módosítás 476
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az (EU)2019/1150 rendelet szerinti 
kötelezettségeken túlmenően biztosítja, 
hogy a kapuőr és az üzleti felhasználó 
között létrejött szerződések teljes 
időrendje, valamint a vonatkozó 
szerződési feltételek a kereskedelmi 
kapcsolat minden szakaszában könnyen 
hozzáférhetőek legyenek az adott üzleti 
felhasználó számára, az üzleti kapcsolat 
megszűnését követően még legalább öt 
évig;

Or. en

Módosítás 477
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) lehetővé teszi az üzleti 
felhasználók számára, hogy ne fogadják 
el az alapvető platformszolgáltató által 
kért új, módosított vagy frissített 
feltételeket, amennyiben a feltételek ilyen 
módosítása nem meglévő vagy új jogi 
követelmény eredménye, és biztosítja, 
hogy továbbra is igénybe vehessék az 
alapvető platformszolgáltatást anélkül, 
hogy csökkentett vagy visszaminősített 
szolgáltatási szintet tapasztalnának;

Or. en

Módosítás 478
Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) tartózkodik attól, hogy egy üzleti 
felhasználó indexelését, rangsorolását 
vagy megjelenítését egy alapvető 
platformszolgáltatásban attól tegye 
függővé, hogy az adott üzleti felhasználó a 
3. cikk szerint azonosított alapvető 
platformszolgáltatásra előfizetett, 
regisztrált vagy azt használta-e, vagy 
megfelel-e a 3. cikk (2) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott 
küszöbértékeknek;

Or. en

Módosítás 479
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) tartózkodik attól, hogy továbbadja 
és saját céljaira használja a 
reklámszolgáltatás révén szerzett érzékeny 
információkat, és hogy más célra 
használja őket, mint a megkötött 
szolgáltatási szerződés teljesítésére, kivéve, 
ha a kapuőr és ügyfele másképp 
rendelkezik.

Or. fr

Módosítás 480
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) nem használhatják fel az (EU) 
2016/679 rendelettől eltérő módon a 
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felhasználók hozzájárulását a személyes 
adatok feldolgozásának jogalapjául, 
amennyiben az arra szolgál, hogy 
természetes személyekhez célzott digitális 
hirdetéseket juttassanak el;

Or. en

Módosítás 481
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) lehetővé teszi a végfelhasználók 
számára, hogy eltávolítsák az operációs 
rendszerükre előre telepített 
szoftveralkalmazásokat;

Or. en

Módosítás 482
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) tartózkodik minden más 
versenyellenes magatartástól.

Or. en

Módosítás 483
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) lehetővé teszi az alapvető 
platformszolgáltatásán előre telepített 
bármely szoftveralkalmazás eltávolítását 
és az alapértelmezett beállítások 
megváltoztatását, anélkül, hogy ez sértené 
a kapuőr azon lehetőségét, hogy az 
eltávolítást korlátozza olyan 
szoftveralkalmazásokkal kapcsolatban, 
amelyek az operációs rendszer vagy az 
eszköz működéséhez elengedhetetlenek, és 
amelyek külön, harmadik felek által 
történő kínálása technikailag nem 
megoldható;

Or. en

Módosítás 484
Carmen Avram

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) az (EU)2019/1150 rendelet szerinti 
kötelezettségeken túlmenően biztosítja, 
hogy a kapuőr és az üzleti felhasználó 
között létrejött szerződések teljes 
időrendje, valamint a vonatkozó 
szerződési feltételek a kereskedelmi 
kapcsolat minden szakaszában könnyen 
hozzáférhetőek legyenek az adott üzleti 
felhasználó számára, az üzleti kapcsolat 
megszűnését követően még legalább öt 
évig;

Or. en

Módosítás 485
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) nyílt szabványok, nyílt protokollok, 
többek között felhasználói program 
interfész biztosításával lehetővé teszi a 
végfelhasználók, valamint a 
számfüggetlen személyközi hírközlési 
szolgáltatások és a közösségi hálózati 
szolgáltatások üzleti felhasználói számára, 
hogy hozzáférjenek a kapuőrök 
szolgáltatásaihoz és együttműködjenek 
azokkal;

Or. en

Módosítás 486
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) nem használ fel olyan adatokat, 
amelyek az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók közötti kapcsolat során 
keletkeznek, és amelyekhez maga az üzleti 
felhasználó nem rendelkezik szintén 
hozzáféréssel;

Or. en

Módosítás 487
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) tartózkodik attól, hogy az üzleti 
felhasználókkal való verseny során 
felhasználja azokat a nyilvánosan nem 
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elérhető adatokat, amelyek az alapvető 
platformszolgáltatása üzleti 
felhasználóinak tevékenységein keresztül 
keletkeznek, beleértve a szóban forgó 
üzleti felhasználók végfelhasználóit is, 
vagy amelyeket az alapvető 
platformszolgáltatásainak üzleti 
felhasználói vagy ezen üzleti felhasználók 
végfelhasználói adtak meg;

Or. en

Módosítás 488
Carmen Avram

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) tartózkodik a nyilvánosan nem 
hozzáférhető adatok hozzáférhetővé 
tételétől, amelyek befolyásolhatják a 
hirdetésközvetítési szolgáltatások 
eredményét, és amelyeket a kapuőr egyik 
hirdetési szolgáltatásából szerezték be a 
hirdetési értéklánc más szintjén lévő, 
ugyanahhoz a vállalkozáshoz tartozó 
másik hirdetési szolgáltatás számára.

Or. en

Módosítás 489
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred 
Sant, Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) nem telepít elő 
szoftveralkalmazásokat az alapvető 
platformszolgáltatásain, kivéve, ha ezek az 
alkalmazások elengedhetetlen a 
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szolgáltatás, az operációs rendszer vagy az 
eszköz integritásához, és amelyek 
különálló, harmadik felek által történő 
szolgáltatása technikailag nem 
megoldható;

Or. en

Indokolás

Egy alkalmazás elengedhetetlensége vonatkozásában a bizonyítási tehernek teljes egészében a 
kapuőrt kell terhelnie, megelőzendő a rendelkezés azáltal történő megkerülését, hogy 
valamely szolgáltatást technikailag fokozottan integrálnak alapvető platformszolgáltatásukba.

Módosítás 490
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) a rangsorolás során és egyéb 
beállításokban, valamint a 
szolgáltatásokhoz, funkciókhoz vagy a 
műszaki interfészekhez való hozzáférés és 
használatuk feltételei tekintetében nem 
részesíti kedvezőbb elbánásban a maga a 
kapuőr vagy bármely harmadik fél által 
kínált szolgáltatásokat és termékeket a 
többi fél hasonló szolgáltatásaival vagy 
termékeivel összevetve, vagy beágyazza 
azokat, továbbá az ilyen rangsorolások, 
megjelenítések vagy beállítások esetében 
átlátható, méltányos, észszerű és 
megkülönböztetésmentes feltételeket 
biztosít;

Or. en

Indokolás

A 6. cikkből került át, mivel ez a tilalom nem igényel további technikai pontosítást.

Módosítás 491
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Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapuőrökre vonatkozó, további 
pontosítást igénylő kötelezettségek

A kapuőrökre vonatkozó, további 
technikai pontosítást igénylő 
kötelezettségek

Or. en

Módosítás 492
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik attól, hogy az üzleti 
felhasználókkal való verseny során 
felhasználja azokat a nyilvánosan nem 
elérhető adatokat, amelyek az alapvető 
platformszolgáltatása üzleti 
felhasználóinak tevékenységein keresztül 
keletkeznek, beleértve a szóban forgó 
üzleti felhasználók végfelhasználóit is, 
vagy amelyeket az alapvető 
platformszolgáltatásainak üzleti 
felhasználói vagy ezen üzleti felhasználók 
végfelhasználói adtak meg;

törölve

Or. en

Módosítás 493
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik attól, hogy az üzleti törölve
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felhasználókkal való verseny során 
felhasználja azokat a nyilvánosan nem 
elérhető adatokat, amelyek az alapvető 
platformszolgáltatása üzleti 
felhasználóinak tevékenységein keresztül 
keletkeznek, beleértve a szóban forgó 
üzleti felhasználók végfelhasználóit is, 
vagy amelyeket az alapvető 
platformszolgáltatásainak üzleti 
felhasználói vagy ezen üzleti felhasználók 
végfelhasználói adtak meg;

Or. en

Indokolás

Átkerült a 5. cikkbe, mivel ez a tilalom nem igényel további technikai pontosítást.

Módosítás 494
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik attól, hogy az üzleti 
felhasználókkal való verseny során 
felhasználja azokat a nyilvánosan nem 
elérhető adatokat, amelyek az alapvető 
platformszolgáltatása üzleti 
felhasználóinak tevékenységein keresztül 
keletkeznek, beleértve a szóban forgó 
üzleti felhasználók végfelhasználóit is, 
vagy amelyeket az alapvető 
platformszolgáltatásainak üzleti 
felhasználói vagy ezen üzleti felhasználók 
végfelhasználói adtak meg;

a) tartózkodik attól, hogy az üzleti 
felhasználókkal és a kiegészítő 
szolgáltatások nyújtóival való verseny 
során közvetlenül vagy ugyanazon 
vállalkozáshoz tartozó harmadik feleken 
keresztül felhasználja azokat a nyilvánosan 
nem elérhető adatokat, amelyek az 
alapvető platformszolgáltatása üzleti 
felhasználóinak tevékenységein keresztül 
keletkeznek, beleértve a szóban forgó 
üzleti felhasználók végfelhasználóit is, 
vagy amelyeket az alapvető 
platformszolgáltatásainak üzleti 
felhasználói vagy ezen üzleti felhasználók 
végfelhasználói adtak meg;

Or. en

Módosítás 495
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Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik attól, hogy az üzleti 
felhasználókkal való verseny során 
felhasználja azokat a nyilvánosan nem 
elérhető adatokat, amelyek az alapvető 
platformszolgáltatása üzleti 
felhasználóinak tevékenységein keresztül 
keletkeznek, beleértve a szóban forgó 
üzleti felhasználók végfelhasználóit, vagy 
amelyeket a platformszolgáltatásainak 
üzleti felhasználói vagy ezen üzleti 
felhasználók végfelhasználói adtak meg;

a) tartózkodik attól, hogy az üzleti 
felhasználókkal való verseny során 
felhasználja azokat a nyilvánosan nem 
elérhető adatokat, amelyek az alapvető 
platformszolgáltatása vagy kiegészítő 
szolgáltatása üzleti felhasználóinak 
tevékenységein keresztül keletkeznek, 
beleértve a végfelhasználóik tevékenységét 
is, vagy amelyeket ezen üzleti felhasználók 
vagy azok végfelhasználói adtak meg az 
alapvető platformszolgáltatásokon vagy a 
kiegészítő szolgáltatásokon keresztül;

Or. fr

Módosítás 496
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartózkodik attól, hogy az üzleti 
felhasználókkal való verseny során 
felhasználja azokat a nyilvánosan nem 
elérhető adatokat, amelyek az alapvető 
platformszolgáltatása üzleti 
felhasználóinak tevékenységein keresztül 
keletkeznek, beleértve a szóban forgó 
üzleti felhasználók végfelhasználóit is, 
vagy amelyeket az alapvető 
platformszolgáltatásainak üzleti 
felhasználói vagy ezen üzleti felhasználók 
végfelhasználói adtak meg;

a) tartózkodik attól, hogy az üzleti 
felhasználókkal való verseny során 
felhasználja azokat a nyilvánosan nem 
elérhető adatokat, amelyek az alapvető 
platformszolgáltatása vagy kiegészítő 
szolgáltatásai üzleti felhasználóinak 
tevékenységein keresztül keletkeznek, 
beleértve a szóban forgó üzleti 
felhasználók végfelhasználóit is, vagy 
amelyeket az alapvető 
platformszolgáltatásainak üzleti 
felhasználói vagy ezen üzleti felhasználók 
végfelhasználói adtak meg;

Or. en
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Módosítás 497
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi a végfelhasználók 
számára, hogy eltávolítsanak az alapvető 
platformszolgáltatásán előre telepített 
bármely szoftveralkalmazást, anélkül, 
hogy ez sértené a kapuőr azon lehetőségét, 
hogy az eltávolítást korlátozza olyan 
szoftveralkalmazásokkal kapcsolatban, 
amelyek az operációs rendszer vagy az 
eszköz működéséhez elengedhetetlenek, és 
amelyek külön, harmadik felek által 
történő kínálása technikailag nem 
megoldható;

törölve

Or. en

Indokolás

Átkerült a 5. cikkbe, mivel ez a tilalom nem igényel további technikai pontosítást.

Módosítás 498
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi a végfelhasználók 
számára, hogy eltávolítsanak az alapvető 
platformszolgáltatásán előre telepített 
bármely szoftveralkalmazást, anélkül, 
hogy ez sértené a kapuőr azon lehetőségét, 
hogy az eltávolítást korlátozza olyan 
szoftveralkalmazásokkal kapcsolatban, 
amelyek az operációs rendszer vagy az 
eszköz működéséhez elengedhetetlenek, és 
amelyek külön, harmadik felek által 
történő kínálása technikailag nem 
megoldható;

törölve
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Or. en

Módosítás 499
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi a végfelhasználók 
számára, hogy eltávolítsanak az alapvető 
platformszolgáltatásán előre telepített 
bármely szoftveralkalmazást, anélkül, 
hogy ez sértené a kapuőr azon lehetőségét, 
hogy az eltávolítást korlátozza olyan 
szoftveralkalmazásokkal kapcsolatban, 
amelyek az operációs rendszer vagy az 
eszköz működéséhez elengedhetetlenek, és 
amelyek külön, harmadik felek által 
történő kínálása technikailag nem 
megoldható;

b) lehetővé teszi a végfelhasználók 
számára, hogy eltávolítsanak az alapvető 
platformszolgáltatásán előre telepített 
bármely szoftveralkalmazást;

Or. en

Módosítás 500
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi a végfelhasználók 
számára, hogy eltávolítsanak az alapvető 
platformszolgáltatásán előre telepített 
bármely szoftveralkalmazást, anélkül, hogy 
ez sértené a kapuőr azon lehetőségét, hogy 
az eltávolítást korlátozza olyan 
szoftveralkalmazásokkal kapcsolatban, 
amelyek az operációs rendszer vagy az 
eszköz működéséhez elengedhetetlenek, és 
amelyek külön, harmadik felek által 
történő kínálása technikailag nem 

b) már az első használat során jelez a 
végfelhasználók számára az alapvető 
platformszolgáltatásán előre telepített 
bármely szoftveralkalmazást, és 
tájékoztatja őket arról, hogy 
eltávolíthatják azt anélkül, hogy ez sértené 
a kapuőr azon lehetőségét, hogy az 
eltávolítást korlátozza olyan 
szoftveralkalmazásokkal kapcsolatban, 
amelyek az operációs rendszer vagy az 
eszköz működéséhez elengedhetetlenek, és 
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megoldható; amelyek külön, harmadik felek által 
történő kínálása technikailag nem 
megoldható;

Or. fr

Módosítás 501
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi a végfelhasználók 
számára, hogy eltávolítsanak az alapvető 
platformszolgáltatásán előre telepített 
bármely szoftveralkalmazást, anélkül, hogy 
ez sértené a kapuőr azon lehetőségét, hogy 
az eltávolítást korlátozza olyan 
szoftveralkalmazásokkal kapcsolatban, 
amelyek az operációs rendszer vagy az 
eszköz működéséhez elengedhetetlenek, és 
amelyek külön, harmadik felek által 
történő kínálása technikailag nem 
megoldható;

b) lehetővé teszi a végfelhasználók 
számára, hogy eltávolítsanak vagy 
töröljenek az alapvető 
platformszolgáltatásán előre telepített 
bármely szoftveralkalmazást, anélkül, hogy 
ez sértené a kapuőr azon lehetőségét, hogy 
az eltávolítást vagy törlést korlátozza olyan 
szoftveralkalmazásokkal kapcsolatban, 
amelyek az operációs rendszer vagy az 
eszköz működéséhez elengedhetetlenek, és 
amelyek külön, harmadik felek által 
történő kínálása technikailag nem 
megoldható;

Or. en

Módosítás 502
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lehetővé teszi olyan harmadik fél 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak telepítését és 
tényleges használatát, amelyek a kapuőr 
operációs rendszereit használják vagy azzal 
együttműködnek, és lehetővé teszi e 
szoftveralkalmazások vagy 

c) lehetővé teszi olyan harmadik fél 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak telepítését és 
tényleges, minden más harmadik fél 
számára egyenértékű használatát, amelyek 
a kapuőr operációs rendszereit használják 
vagy azzal együttműködnek, és lehetővé 
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szoftveralkalmazás-áruházak számára, 
hogy azokhoz a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásától eltérő eszközökkel 
is hozzá lehessen férni. A kapuőrt nem 
lehet megakadályozni abban, hogy arányos 
intézkedésekkel biztosítsa, hogy a 
harmadik fél szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását;

teszi e szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak számára, 
hogy azokhoz a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásától eltérő eszközökkel 
is hozzá lehessen férni. A kapuőrt nem 
lehet megakadályozni abban, hogy arányos 
intézkedésekkel biztosítsa, hogy a 
harmadik fél szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak ne 
veszélyeztessék az adatvédelmet, a 
biztonságot és a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását. Ha a kapuőr ilyen 
intézkedéseket hoz, az intézkedésekkel 
érintett harmadik fél számára részletes 
indoklást kell adnia, és az intézkedéseket 
azokra az esetekre kell korlátoznia, 
amelyekről bizonyítani tudja, hogy 
feltétlenül szükségesek a kapuőr által 
nyújtott hardver vagy operációs rendszer 
integritását érő veszélyeztetés 
elkerüléséhez;

Or. en

Módosítás 503
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lehetővé teszi olyan harmadik fél 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak telepítését és 
tényleges használatát, amelyek a kapuőr 
operációs rendszereit használják vagy azzal 
együttműködnek, és lehetővé teszi e 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak számára, 
hogy azokhoz a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásától eltérő eszközökkel 
is hozzá lehessen férni. A kapuőrt nem 
lehet megakadályozni abban, hogy arányos 
intézkedésekkel biztosítsa, hogy a 
harmadik fél szoftveralkalmazások vagy 

c) lehetővé teszi és technikailag 
biztosítja olyan harmadik fél 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak telepítését, 
tényleges használatát és interoperabilitását, 
amelyek a kapuőr operációs rendszereit 
használják vagy azzal együttműködnek, és 
lehetővé teszi és biztosítja e 
szoftveralkalmazások és 
szoftveralkalmazás-áruházak számára, 
hogy azokhoz a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásától eltérő eszközökkel 
is hozzá lehessen férni. A 
végfelhasználónak kell eldöntenie, hogy 
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szoftveralkalmazás-áruházak ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását;

melyik alkalmazás vagy alkalmazás-
áruház legyen az alapértelmezett. A 
kapuőrt nem lehet megakadályozni abban, 
hogy arányos intézkedésekkel biztosítsa, 
hogy a harmadik fél szoftveralkalmazások 
vagy szoftveralkalmazás-áruházak ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását, feltéve, hogy a kapuőr be 
tudja bizonyítani, hogy ezen intézkedések 
szükségesek, arányosak és indokoltak a 
hardver vagy az operációs rendszer 
integritásának védelme érdekében;

Or. en

Módosítás 504
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lehetővé teszi olyan harmadik fél 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak telepítését és 
tényleges használatát, amelyek a kapuőr 
operációs rendszereit használják vagy azzal 
együttműködnek, és lehetővé teszi e 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak számára, 
hogy azokhoz a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásától eltérő eszközökkel 
is hozzá lehessen férni. A kapuőrt nem 
lehet megakadályozni abban, hogy 
arányos intézkedésekkel biztosítsa, hogy a 
harmadik fél szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását;

c) lehetővé teszi olyan harmadik fél 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak vagy 
adattárak telepítését és tényleges 
használatát, amelyek a kapuőr operációs 
rendszereit használják vagy azzal 
együttműködnek, és lehetővé teszi e 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak vagy 
adattárak számára, hogy azokhoz a kapuőr 
alapvető platformszolgáltatásától eltérő 
eszközökkel is hozzá lehessen férni;

Or. en
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Módosítás 505
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lehetővé teszi olyan harmadik fél 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak telepítését és 
tényleges használatát, amelyek a kapuőr 
operációs rendszereit használják vagy azzal 
együttműködnek, és lehetővé teszi e 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak számára, 
hogy azokhoz a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásától eltérő eszközökkel 
is hozzá lehessen férni. A kapuőrt nem 
lehet megakadályozni abban, hogy arányos 
intézkedésekkel biztosítsa, hogy a 
harmadik fél szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását;

c) lehetővé teszi olyan harmadik fél 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak telepítését és 
tényleges használatát, amelyek a kapuőr 
operációs rendszereit használják vagy azzal 
együttműködnek, és lehetővé teszi e 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak számára, 
hogy azokhoz a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásától eltérő eszközökkel 
is hozzá lehessen férni. A kapuőrt nem 
lehet megakadályozni abban, hogy arányos 
intézkedésekkel biztosítsa, hogy a 
harmadik fél szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását anélkül, hogy sértenék a 
megfelelően tájékoztatott fogyasztók 
szabadságát a tekintetben, hogy 
megválasszák az általuk előnyben 
részesített szoftveralkalmazást vagy 
szoftveralkalmazás-áruházakat;

Or. en

Módosítás 506
Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lehetővé teszi olyan harmadik fél 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak telepítését és 
tényleges használatát, amelyek a kapuőr 
operációs rendszereit használják vagy azzal 

c) lehetővé teszi olyan harmadik fél 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak telepítését és 
tényleges használatát, amelyek a kapuőr 
operációs rendszereit használják vagy azzal 
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együttműködnek, és lehetővé teszi e 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak számára, 
hogy azokhoz a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásától eltérő eszközökkel 
is hozzá lehessen férni. A kapuőrt nem 
lehet megakadályozni abban, hogy arányos 
intézkedésekkel biztosítsa, hogy a 
harmadik fél szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását;

együttműködnek, és lehetővé teszi e 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak számára, 
hogy azokhoz a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásától eltérő eszközökkel 
is hozzá lehessen férni. A kapuőrt nem 
lehet megakadályozni abban, hogy arányos 
intézkedésekkel biztosítsa, hogy a 
harmadik fél szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását, valamint ne veszélyeztessék a 
kapuőr által a felhasználói biztonság vagy 
az adatvédelem biztosítása érdekében tett 
erőfeszítéseket;

Or. en

Módosítás 507
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lehetővé teszi olyan harmadik fél 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak telepítését és 
tényleges használatát, amelyek a kapuőr 
operációs rendszereit használják vagy azzal 
együttműködnek, és lehetővé teszi e 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak számára, 
hogy azokhoz a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásától eltérő eszközökkel 
is hozzá lehessen férni. A kapuőrt nem 
lehet megakadályozni abban, hogy 
arányos intézkedésekkel biztosítsa, hogy a 
harmadik fél szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását;

c) lehetővé teszi olyan harmadik fél 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak telepítését és 
tényleges használatát, amelyek a kapuőr 
operációs rendszereit használják vagy azzal 
együttműködnek, és lehetővé teszi e 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak számára, 
hogy azokhoz a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásától eltérő eszközökkel 
is hozzá lehessen férni, hacsak a kapuőr 
nem igazolja, hogy ez kockáztatná vagy 
veszélyeztetné a felhasználók biztonságát, 
az adatvédelmet vagy a kapuőr által 
nyújtott hardver vagy operációs rendszer 
integritását;

Or. en
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Módosítás 508
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy a 
rangsorolás során kedvezőbb elbánásban 
részesítse a maga a kapuőr által vagy 
ugyanazon vállalkozáshoz tartozó bármely 
harmadik fél által kínált szolgáltatásokat 
és termékeket harmadik fél hasonló 
szolgáltatásaival vagy termékeivel 
összevetve, továbbá a rangsorolásban 
méltányos és megkülönböztetésmentes 
feltételeket biztosít;

törölve

Or. en

Indokolás

Átkerült a 5. cikkbe, mivel ez a tilalom nem igényel további technikai pontosítást.

Módosítás 509
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy a 
rangsorolás során kedvezőbb elbánásban 
részesítse a maga a kapuőr által vagy 
ugyanazon vállalkozáshoz tartozó bármely 
harmadik fél által kínált szolgáltatásokat és 
termékeket harmadik fél hasonló 
szolgáltatásaival vagy termékeivel 
összevetve, továbbá a rangsorolásban 
méltányos és megkülönböztetésmentes 
feltételeket biztosít;

d) tartózkodik attól, hogy a 
szolgáltatások, funkciók vagy műszaki 
interfészek rangsorolása, hozzáférése 
vagy felhasználási feltételei során 
kedvezőbb vagy megkülönböztetett 
elbánásban részesítse a maga a kapuőr által 
vagy ugyanazon vállalkozáshoz tartozó 
bármely harmadik fél által kínált 
szolgáltatásokat és termékeket bármely 
más fél hasonló szolgáltatásaival vagy 
termékeivel összevetve, továbbá a 
szolgáltatások, funkciók vagy műszaki 
interfészek rangsorolásában, 
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hozzáférésében vagy felhasználási 
feltételeiben méltányos és 
megkülönböztetésmentes feltételeket 
biztosít;

Or. fr

Módosítás 510
Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy a 
rangsorolás során kedvezőbb elbánásban 
részesítse a maga a kapuőr által vagy 
ugyanazon vállalkozáshoz tartozó bármely 
harmadik fél által kínált szolgáltatásokat 
és termékeket harmadik fél hasonló 
szolgáltatásaival vagy termékeivel 
összevetve, továbbá a rangsorolásban 
méltányos és megkülönböztetésmentes 
feltételeket biztosít;

d) tartózkodik attól, hogy a 
keresőrobotos feltérképezés, indexelés, 
rangsorolás vagy az említett 
intézkedésekkel kapcsolatos kritériumokra 
vonatkozó információk beszerzése során 
kedvezőbb elbánásban részesítse a maga a 
kapuőr által vagy a vele szerződéses 
jogviszonyban álló bármely fél által kínált 
szolgáltatásokat és termékeket harmadik 
felek hasonló szolgáltatásaival vagy 
termékeivel összevetve, továbbá a 
keresőrobotos feltérképezésben, 
indexelésben és rangsorolásban méltányos, 
észszerű és megkülönböztetésmentes 
feltételeket biztosít;

Or. en

Módosítás 511
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy a 
rangsorolás során kedvezőbb elbánásban 
részesítse a maga a kapuőr által vagy 
ugyanazon vállalkozáshoz tartozó bármely 

d) tartózkodik attól, hogy kedvezőbb 
elbánásban részesítse a maga a kapuőr által 
vagy ugyanazon vállalkozáshoz tartozó 
bármely harmadik fél által az alapvető 
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harmadik fél által kínált szolgáltatásokat és 
termékeket harmadik fél hasonló 
szolgáltatásaival vagy termékeivel 
összevetve, továbbá a rangsorolásban 
méltányos és megkülönböztetésmentes 
feltételeket biztosít;

platformszolgáltatásai útján kínált 
szolgáltatásokat és termékeket harmadik 
felek által kínált hasonló szolgáltatásokkal 
vagy termékekkel összevetve, továbbá a 
fogyasztói választási lehetőségek 
megőrzése érdekében az említett 
kínálatban méltányos és 
megkülönböztetésmentes feltételeket 
biztosít;

Or. en

Módosítás 512
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy a 
rangsorolás során kedvezőbb elbánásban 
részesítse a maga a kapuőr által vagy 
ugyanazon vállalkozáshoz tartozó bármely 
harmadik fél által kínált szolgáltatásokat és 
termékeket harmadik fél hasonló 
szolgáltatásaival vagy termékeivel 
összevetve, továbbá a rangsorolásban 
méltányos és megkülönböztetésmentes 
feltételeket biztosít;

d) tartózkodik attól, hogy a 
rangsorolás során harmadik fél hasonló 
szolgáltatásaival vagy termékeivel 
összevetve kedvezőbb elbánásban 
részesítse a maga a kapuőr által vagy 
ugyanazon vállalkozáshoz tartozó bármely 
harmadik fél által kínált szolgáltatásokat és 
termékeket, és kedvezőbb megjelenítést 
biztosítson számukra, továbbá a 
rangsorolásban és a megjelenítésben 
méltányos és megkülönböztetésmentes 
feltételeket biztosít;

Or. en

Módosítás 513
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy a 
rangsorolás során kedvezőbb elbánásban 

d) tartózkodik attól, hogy a 
rangsorolás során kedvezőbb elbánásban 
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részesítse a maga a kapuőr által vagy 
ugyanazon vállalkozáshoz tartozó bármely 
harmadik fél által kínált szolgáltatásokat és 
termékeket harmadik fél hasonló 
szolgáltatásaival vagy termékeivel 
összevetve, továbbá a rangsorolásban 
méltányos és megkülönböztetésmentes 
feltételeket biztosít;

részesítse a maga a kapuőr által vagy 
ugyanazon vállalkozáshoz tartozó bármely 
harmadik fél által kínált alapvető és 
kiegészítő szolgáltatásokat és termékeket 
harmadik fél hasonló szolgáltatásaival 
vagy termékeivel összevetve, továbbá a 
rangsorolásban méltányos és 
megkülönböztetésmentes feltételeket 
biztosít;

Or. en

Módosítás 514
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy a 
rangsorolás során kedvezőbb elbánásban 
részesítse a maga a kapuőr által vagy 
ugyanazon vállalkozáshoz tartozó bármely 
harmadik fél által kínált szolgáltatásokat és 
termékeket harmadik fél hasonló 
szolgáltatásaival vagy termékeivel 
összevetve, továbbá a rangsorolásban 
méltányos és megkülönböztetésmentes 
feltételeket biztosít;

d) tartózkodik attól, hogy többek 
között a rangsorolás során indokolatlanul 
kedvezőbb elbánásban részesítse a maga a 
kapuőr által vagy ugyanazon 
vállalkozáshoz tartozó bármely harmadik 
fél által kínált szolgáltatásokat és 
termékeket harmadik fél hasonló 
szolgáltatásaival vagy termékeivel 
összevetve, továbbá a rangsorolásban 
méltányos és megkülönböztetésmentes 
feltételeket biztosít;

Or. en

Módosítás 515
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy a 
rangsorolás során kedvezőbb elbánásban 
részesítse a maga a kapuőr által vagy 

d) tartózkodik attól, hogy a 
rangsorolás, a megjelenítés vagy az 
alapértelmezett beállítások során 
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ugyanazon vállalkozáshoz tartozó bármely 
harmadik fél által kínált szolgáltatásokat és 
termékeket harmadik fél hasonló 
szolgáltatásaival vagy termékeivel 
összevetve, továbbá a rangsorolásban 
méltányos és megkülönböztetésmentes 
feltételeket biztosít;

kedvezőbb elbánásban részesítse a maga a 
kapuőr által vagy bármely harmadik fél 
által kínált szolgáltatásokat és termékeket 
más felek hasonló szolgáltatásaival vagy 
termékeivel összevetve, továbbá a 
rangsorolásban, a megjelenítésben vagy az 
alapértelmezett beállításokban méltányos 
és megkülönböztetésmentes feltételeket 
biztosít;

Or. en

Módosítás 516
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy a 
rangsorolás során kedvezőbb elbánásban 
részesítse a maga a kapuőr által vagy 
ugyanazon vállalkozáshoz tartozó bármely 
harmadik fél által kínált szolgáltatásokat és 
termékeket harmadik fél hasonló 
szolgáltatásaival vagy termékeivel 
összevetve, továbbá a rangsorolásban 
méltányos és megkülönböztetésmentes 
feltételeket biztosít;

d) tartózkodik attól, hogy többek 
között a rangsorolás során kedvezőbb 
elbánásban részesítse a maga a kapuőr által 
vagy ugyanazon vállalkozáshoz tartozó 
bármely harmadik fél által kínált 
szolgáltatásokat és termékeket harmadik 
fél hasonló szolgáltatásaival vagy 
termékeivel összevetve, továbbá a 
rangsorolásban, többek között a 
megjelenítésben méltányos és 
megkülönböztetésmentes feltételeket 
biztosít;

Or. en

Módosítás 517
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy a 
rangsorolás során kedvezőbb elbánásban 

d) tartózkodik attól, hogy beágyazza 
vagy a rangsorolás során kedvezőbb 
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részesítse a maga a kapuőr által vagy 
ugyanazon vállalkozáshoz tartozó bármely 
harmadik fél által kínált szolgáltatásokat és 
termékeket harmadik fél hasonló 
szolgáltatásaival vagy termékeivel 
összevetve, továbbá a rangsorolásban 
méltányos és megkülönböztetésmentes 
feltételeket biztosít;

elbánásban részesítse a maga a kapuőr által 
vagy bármely harmadik fél által kínált 
szolgáltatásokat és termékeket harmadik 
fél hasonló szolgáltatásaival vagy 
termékeivel összevetve, továbbá a 
rangsorolásban méltányos és 
megkülönböztetésmentes feltételeket 
biztosít;

Or. en

Indokolás

Az „odatartozáson” kívül más ösztönzők is léteznek, például jutalékról szóló megállapodások, 
bevételmegosztás.

Módosítás 518
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a végfelhasználó kérésére csak 
akkor jelenít meg hirdetéseket vagy a 
kapuőr saját szolgáltatásait az online 
keresőmotorjában, online közvetítő vagy 
online közösségi hálózati 
szolgáltatásában, ha a keresési találatok 
helytállóak, és egy könnyen azonosítható 
külön hivatkozással tájékoztatja a 
végfelhasználót, hogy a keresési találat 
hirdetésből vagy a kapuőr saját 
szolgáltatásából származik;

Or. fr

Módosítás 519
Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) elegendő helyet biztosít alapvető 
platformszolgáltatásának találati oldalain 
a tisztán relevancián alapuló 
közvetítőszolgáltatás által generált 
organikus keresési eredmények számára a 
fizetett keresési eredményekhez vagy a 
kapuőr által generált saját ajánlatokhoz 
képest, és egyértelműen feltünteti az 
utóbbiak elfogult jellegét;

Or. en

Módosítás 520
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) tartózkodik attól, hogy a keresési 
eredményekben kedvezőbb elbánásban 
részesítsen bármely szponzorált vagy 
fizetett online közvetítői szolgáltatást az 
organikus, tisztán relevancián alapuló 
online közvetítői szolgáltatásokkal 
szemben;

Or. en

Módosítás 521
Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) tartózkodik attól, hogy olyan 
mechanizmusokat vagy feltételeket írjon 
elő, amelyek hatására az üzleti 
felhasználó számára nagyobb teherrel 
vagy nehézséggel jár a végfelhasználóktól 
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származó releváns adatok gyűjtése és 
összevonása vagy az ilyen adatok üzleti 
felhasználó általi felhasználásához való 
hozzájárulás megszerzése az alapvető 
platformszolgáltatáson belüli, 
érdeklődésen alapuló hirdetés céljából, 
amennyiben az üzleti felhasználó eleget 
tesz az ilyen hirdetésre vonatkozó 
valamennyi jogszabályi követelménynek, 
különösen az (EU) 2016/679 rendelet 
értelmében;

Or. en

Módosítás 522
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta 
Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tartózkodik attól, hogy technikailag 
korlátozza a végfelhasználók különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltásra és az azokra történő 
feliratkozásra irányuló képességét, 
amelyekhez a kapuőr operációs 
rendszerének használatával lehet 
hozzáférni, beleértve a végfelhasználók 
esetében az internetszolgáltató 
kiválasztását;

e) tartózkodik attól, hogy technikailag, 
kereskedelmileg vagy működés 
szempontjából korlátozza a 
végfelhasználók különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltásra és az azokra történő 
feliratkozásra irányuló képességét, 
amelyekhez a kapuőr operációs 
rendszerének használatával lehet 
hozzáférni, beleértve a végfelhasználók 
esetében az internetszolgáltató 
kiválasztását;

Or. en

Módosítás 523
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

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

e) tartózkodik attól, hogy technikailag 
korlátozza a végfelhasználók különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltásra és az azokra történő 
feliratkozásra irányuló képességét, 
amelyekhez a kapuőr operációs 
rendszerének használatával lehet 
hozzáférni, beleértve a végfelhasználók 
esetében az internetszolgáltató 
kiválasztását;

e) tartózkodik attól, hogy technikailag 
korlátozza a végfelhasználók különböző 
tartalmak vagy szolgáltatások közötti 
váltásra és az azokra történő feliratkozásra 
irányuló képességét, amelyekhez a kapuőr 
alapvető platformszolgáltatásának 
használatával lehet hozzáférni, beleértve a 
végfelhasználók esetében az 
internetszolgáltató kiválasztását vagy 
hangasszisztens használatát;

Or. fr

Módosítás 524
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tartózkodik attól, hogy technikailag 
korlátozza a végfelhasználók különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltásra és az azokra történő 
feliratkozásra irányuló képességét, 
amelyekhez a kapuőr operációs 
rendszerének használatával lehet 
hozzáférni, beleértve a végfelhasználók 
esetében az internetszolgáltató 
kiválasztását;

e) tartózkodik attól, hogy technikailag 
korlátozza a végfelhasználók különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltásra és az azokra történő 
feliratkozásra irányuló képességét, 
beleértve a végfelhasználók esetében az 
internetszolgáltató kiválasztását;

Or. en

Módosítás 525
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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e) tartózkodik attól, hogy technikailag 
korlátozza a végfelhasználók különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltásra és az azokra történő 
feliratkozásra irányuló képességét, 
amelyekhez a kapuőr operációs 
rendszerének használatával lehet 
hozzáférni, beleértve a végfelhasználók 
esetében az internetszolgáltató 
kiválasztását;

e) tartózkodik attól, hogy technikai 
vagy nem technikai jellegű taktikával 
korlátozza a végfelhasználók különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltását és az azokra történő 
feliratkozását, amelyekhez a kapuőr 
operációs rendszerének használatával lehet 
hozzáférni, beleértve a végfelhasználók 
esetében az internetszolgáltató 
kiválasztását;

Or. en

Módosítás 526
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tartózkodik attól, hogy technikailag 
korlátozza a végfelhasználók különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltásra és az azokra történő 
feliratkozásra irányuló képességét, 
amelyekhez a kapuőr operációs 
rendszerének használatával lehet 
hozzáférni, beleértve a végfelhasználók 
esetében az internetszolgáltató 
kiválasztását;

e) nem korlátozza technikailag a 
végfelhasználók különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltásra és az azokra történő 
feliratkozásra irányuló képességét, 
amelyekhez a kapuőr operációs 
rendszerének használatával lehet 
hozzáférni, beleértve a végfelhasználók 
esetében az internetszolgáltató 
kiválasztását;

Or. en

Módosítás 527
Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 
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operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ;

operációs rendszerhez, 
hardverfunkciókhoz és kapcsolódó 
szoftverfunkciókhoz való egyenértékű 
hozzáférést és az azzal való 
interoperabilitást, amely rendelkezésre áll, 
vagy amelyet a kapuőr a kiegészítő 
szolgáltatások nyújtása során használ; az 
említett hozzáférés nem veszélyeztetheti a 
kapuőr által a felhasználó biztonsága, az 
adatvédelem vagy a kapuőr által biztosított 
hardver vagy operációs rendszer 
integritásának védelme érdekében hozott 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 528
Billy Kelleher

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ;

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, 
hardverfunkciókhoz és 
szoftverfunkciókhoz való egyenértékű 
hozzáférést és az azzal való 
interoperabilitást, amely rendelkezésre áll, 
vagy amelyet a kapuőr a kiegészítő 
szolgáltatások nyújtása során használ; ezek 
az intézkedések nem veszélyeztethetik a 
kapuőr azon intézkedéseit, amelyek 
elsősorban a felhasználók biztonságát és 
az adatvédelmet szolgálják;

Or. en

Módosítás 529
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
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6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ;

f) tisztességes és egyenlő feltételek 
mellett biztosítja az üzleti felhasználók és a 
közvetlenül vagy partnerségi 
megállapodás útján kiegészítő 
szolgáltatásokat és bármilyen alapvető 
platformszolgáltatást nyújtó szolgáltatók 
számára az ugyanazon operációs 
rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ, amennyiben a szóban forgó 
hozzáférés vagy interoperabilitás 
szükséges a kiegészítő szolgáltatásoknak a 
kapuőr alapvető platformszolgáltatásához 
történő nyújtásához;

Or. en

Módosítás 530
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ;

f) teljes körű s pontos információk 
nyújtásával lehetővé teszi az üzleti 
felhasználók, végfelhasználók és a 
szolgáltatók számára a technikailag 
támogatott legnagyobb mértékben az 
ugyanazon operációs rendszerhez, 
hardverhez vagy szoftverfunkcióhoz való 
hozzáférést és az azzal való 
interoperabilitást, amely rendelkezésre áll, 
vagy amelyet a kapuőr az alapvető és a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ, miközben szavatolja a magas 
szintű biztonságot és a személyes adatok 
védelmét;
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Or. en

Indokolás

Az interoperabilitás alapvető a versenyképesség, a piac tisztességessége és a fogyasztók jóléte 
biztosítása szempontjából, jelentősen csökkentve a belépési korlátokat, mivel hozzáférést 
biztosít a versenytársaknak a meglévő hálózatokhoz, és lehetővé teszi számukra, hogy részt 
vegyenek azokban. Ennek a követelménynek tehát nemcsak a kiegészítő szolgáltatásokra, 
hanem az alapvető platformszolgáltatásokra is ki kell terjednie.

Módosítás 531
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ;

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ, kivéve, ha a kapuőr képes 
bizonyítani, hogy ez veszélyeztetné a 
felhasználói biztonság védelmét, az 
adatvédelmet vagy a hardver 
integritásának védelmét célzó 
erőfeszítéseiket;

Or. en

Módosítás 532
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 



PE696.538v01-00 116/147 AM\1238609HU.docx

HU

operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ;

operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ, ha az ilyen interoperabilitás nem 
jelent aránytalan technikai akadályt;

Or. en

Módosítás 533
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ;

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és az alapvető platformszolgáltatásokat és 
a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való egyenértékű 
hozzáférést és az azzal való 
interoperabilitást, amely rendelkezésre áll, 
vagy amelyet a kapuőr az alapvető 
platform vagy az alapvető 
platformszolgáltatások és a kiegészítő 
szolgáltatások nyújtása során használ;

Or. en

Módosítás 534
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
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szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ;

szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ. Ez a hozzáférés díjmentesen 
biztosítandó.

Or. en

Módosítás 535
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ;

f) lehetővé teszi az üzleti 
felhasználók, végfelhasználók és a 
kiegészítő vagy alapvető szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő vagy alapvető szolgáltatások 
nyújtása során használ;

Or. en

Módosítás 536
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 

f) lehetővé teszi az üzleti 
felhasználók, a végfelhasználók és a 
szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való ingyenes 
hozzáférést és az azzal való 
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rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ;

interoperabilitást, amely rendelkezésre áll, 
vagy amelyet a kapuőr a szolgáltatások 
nyújtása során használ;

Or. en

Módosítás 537
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) kérésre és ingyenesen a hirdetők és 
a kiadók részére hozzáférést biztosít a 
kapuőr teljesítménymérő eszközeihez, 
valamint a hirdetők és a kiadók számára a 
hirdetések független értékelésének 
elvégzéséhez szükséges információkhoz;

g) kérésre és ingyenesen a hirdetők és 
a kiadók vagy a hirdetők és kiadók által 
felhatalmazott harmadik felek részére 
tényleges és valós idejű hozzáférést 
biztosít a kapuőr rendelkezésére álló, 
azokkal megegyező részletes adatokhoz a 
reklámok mérése és ellenőrzése céljából, a 
más forrásokból származó egyenértékű 
adatokkal összeegyeztethető 
formátumban, hogy biztosítani lehessen, 
hogy a hirdetők, a kiadók és/vagy a 
harmadik félnek minősülő 
hirdetéstechnológiai beszállítóik 
elvégezhessék a hirdetések független 
mérését és értékelését, ideértve az 
összesített adatokat és a 
teljesítményadatokat is, olyan módon, 
hogy a hirdetők és a kiadók saját 
ellenőrzési és mérési eszközeiket 
futtathassák a kapuőrök által nyújtott 
alapvető szolgáltatások teljesítményének 
értékelésére;

Or. en

Módosítás 538
Raffaele Fitto

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

g) kérésre és ingyenesen a hirdetők és 
a kiadók részére hozzáférést biztosít a 
kapuőr teljesítménymérő eszközeihez, 
valamint a hirdetők és a kiadók számára a 
hirdetések független értékelésének 
elvégzéséhez szükséges információkhoz;

g) kérésre és ingyenesen a hirdetők és 
a kiadók vagy a hirdetők és kiadók által 
felhatalmazott harmadik felek részére 
tényleges és valós idejű hozzáférést 
biztosít a kapuőr rendelkezésére álló, 
azokkal megegyező részletes adatokhoz a 
reklámok mérése és ellenőrzése céljából, a 
más forrásokból származó egyenértékű 
adatokkal összeegyeztethető 
formátumban, hogy biztosítani lehessen, 
hogy a hirdetők, a kiadók és/vagy a 
harmadik félnek minősülő 
hirdetéstechnológiai beszállítóik 
elvégezhessék a hirdetések független 
mérését és értékelését, ideértve az 
összesített adatokat és a 
teljesítményadatokat is, olyan módon, 
hogy a hirdetők és a kiadók saját 
ellenőrzési és mérési eszközeiket 
futtathassák a kapuőrök által nyújtott 
alapvető szolgáltatások teljesítményének 
értékelésére;

Or. en

Módosítás 539
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) kérésre és ingyenesen a hirdetők és 
a kiadók részére hozzáférést biztosít a 
kapuőr teljesítménymérő eszközeihez, 
valamint a hirdetők és a kiadók számára a 
hirdetések független értékelésének 
elvégzéséhez szükséges információkhoz;

g) kérésre és ingyenesen a hirdetők és 
a kiadók részére folyamatos, valós idejű 
hozzáférést biztosít a kapuőr 
teljesítménymérő eszközeihez, valamint 
biztosítja a döntéshozatalhoz, az 
üzemeltetéshez és a közvetítő 
szolgáltatások méréséhez használt 
paraméterek és adatok teljes körű 
közzétételét és átláthatóságát.
A kapuőr továbbá ingyenesen biztosítja a 
hirdetők és a kiadók számára a közvetítő 
szolgáltatások független, magas 
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színvonalú és valós idejű értékelésének, 
többek között a hirdetések értékelésének 
elvégzéséhez szükséges megbízható, nem 
bontott, részletes és teljes körű adatokat;

Or. en

Módosítás 540
Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) kérésre és ingyenesen a hirdetők és 
a kiadók részére hozzáférést biztosít a 
kapuőr teljesítménymérő eszközeihez, 
valamint a hirdetők és a kiadók számára a 
hirdetések független értékelésének 
elvégzéséhez szükséges információkhoz;

g) kérésre és ingyenesen, megfelelő 
interfészen keresztül a hirdetők és a kiadók 
részére magas színvonalú, folyamatos és 
valós idejű hozzáférést és felhasználást 
biztosít a kapuőr teljesítménymérő 
eszközeihez, valamint a hirdetők és a 
kiadók, illetve a független harmadik felek 
számára a saját szolgáltatásaik és a 
kapuőr által kínált közvetítő 
szolgáltatások végrehajtására vonatkozó 
saját saját független mérésükhöz, többek 
között a kapcsolódó hirdetési 
szolgáltatások, a hirdetések és a 
hozzárendelés értékelésének eredményes 
elvégzéséhez szükséges információk és 
adatok mindegyikéhez;

Or. en

Módosítás 541
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) kérésre és ingyenesen a hirdetők és 
a kiadók részére hozzáférést biztosít a 
kapuőr teljesítménymérő eszközeihez, 

g) ingyenesen a hirdetők, a kiadók és 
a hirdetők és a kiadók által megbízott, 
független harmadik felek részére 
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valamint a hirdetők és a kiadók számára a 
hirdetések független értékelésének 
elvégzéséhez szükséges információkhoz;

hozzáférést biztosít a kapuőr 
teljesítménymérő eszközeihez, valamint a 
hirdetők, kiadók és a megbízott független 
harmadik felek számára a hirdetések 
független értékelésének elvégzéséhez 
szükséges megbízható és részletes 
adatokhoz;

Or. en

Módosítás 542
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) kérésre és ingyenesen a hirdetők és 
a kiadók részére hozzáférést biztosít a 
kapuőr teljesítménymérő eszközeihez, 
valamint a hirdetők és a kiadók számára a 
hirdetések független értékelésének 
elvégzéséhez szükséges információkhoz;

g) kérésre és ingyenesen a hirdetők és 
a kiadók részére hozzáférést biztosít a 
kapuőr teljesítménymérő eszközeihez a 
háttér-információkon alapuló, célzott 
digitális hirdetések céljából, valamint a 
hirdetők és a kiadók számára a hirdetések 
független értékelésének elvégzéséhez 
szükséges információkhoz;

Or. en

Módosítás 543
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) kérésre és ingyenesen a hirdetők és 
a kiadók részére hozzáférést biztosít a 
kapuőr teljesítménymérő eszközeihez, 
valamint a hirdetők és a kiadók számára a 
hirdetések független értékelésének 
elvégzéséhez szükséges információkhoz;

g) kérésre és ingyenesen a hirdetők és 
a kiadók, vagy a hirdetők és a kiadók által 
felhatalmazott harmadik felek részére 
hozzáférést biztosít a kapuőr 
teljesítménymérő eszközeihez, valamint a 
hirdetők és a kiadók számára a hirdetések 
független értékelésének elvégzéséhez 
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szükséges információkhoz;

Or. fr

Módosítás 544
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) létrehozza és tartósan biztosítja a 
kapuőr által a reklámozási szolgáltatások 
nyújtásához használt műszaki összetevők 
és a harmadik felek reklámszolgáltatói 
által használt minden egyes technikai 
komponens interoperabilitását; a 
kapuőrnek biztosítania kell, hogy 
technikai elemeit egy üzleti felhasználó 
egy harmadik fél reklámszolgáltatójának 
technikai összetevőivel együtt 
használhassa ugyanazokkal a 
feltételekkel, mint amelyeket a kapuőr a 
reklámszolgáltatások nyújtása során 
alkalmaz. E kötelezettség körébe tartoznak 
egyebek mellett a következők:
i. a kapuőr és/vagy harmadik fél 
reklámszolgáltatói által a digitális 
reklámozás során használt 
hirdetésszerverek, az értékesítési oldali 
platformok, a keresleti oldali platformok, 
az adatkezelési platformok és a digitális 
reklámban használt egyéb műszaki 
komponensek zökkenőmentes 
összekapcsolását, nyílt, teljesen mértékben 
működő és késleltetésmentes interfészeken 
keresztül;
ii. azon kötelesség, hogy törvényesen 
hozzáférhetővé tegye a célkiválasztással 
kapcsolatos információkat, beleértve az 
EU 2016/679 rendelet alapján feldolgozott 
adatokat; e célból a kapuőr eléri, hogy 
konkrét információkat és/vagy választási 
lehetőséget bocsássanak a végfelhasználó 
rendelkezésére, és a végfelhasználók adott 
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esetben beleegyezést adjanak az adatok 
feldolgozásához ugyanazon feltételek és 
erőfeszítés mellett, mint amelyeket a 
kapuőr saját céljai érdekében tett a 
digitális reklámozás során;
iii. azon kötelesség, hogy olyan üzleti 
felhasználó számára, aki a 3. cikk 
értelmében nem kapuőr, tisztességes és 
versenyképes nagykereskedelmi árakon és 
feltételekkel, viszonteladás céljából 
rendelkezésre bocsássa az alapvető 
platformszolgáltatás vagy a kapuőr 
kapcsolódó szolgáltatásának működése 
során a célzott reklám érdekében 
létrehozott nyilvántartást;

Or. en

Módosítás 545
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) biztosítja az üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén 
keletkezett adatok tényleges 
hordozhatóságát, és különösen a 
végfelhasználók részére biztosítja azokat 
az eszközöket, amelyek megkönnyítik az 
adathordozhatóság gyakorlását – az (EU) 
2016/679 rendelettel összhangban – többek 
között folyamatos és valós idejű 
hozzáféréssel;

h) ingyenesen biztosítja a 
végfelhasználók vagy a végfelhasználók 
által felhatalmazott harmadik felek 
számára a végfelhasználó által biztosított 
vagy az üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén az 
érintett alapvető platformszolgáltatás 
általuk történő felhasználásával 
összefüggésben keletkezett adatok 
tényleges hordozhatóságát és 
interoperabilitását, és különösen biztosítja 
azokat az eszközöket, amelyek 
megkönnyítik az érintett személyre 
vonatkozó személyes adatok, többek között 
az érintett személy által a 
platformszolgáltatások 
végfelhasználójaként folytatott 
tevékenysége során létrejött személyes 
adatok tényleges hordozhatóságát – az 
(EU) 2016/679 rendelet 20. cikkével 



PE696.538v01-00 124/147 AM\1238609HU.docx

HU

összhangban – többek között folyamatos és 
valós idejű hozzáféréssel, biztosítva 
ugyanakkor, hogy ennek 
eredményeképpen nem kapnak adatelőnyt 
a kapuőr saját alapvető 
platformszolgáltatásai, beleértve szükség 
esetén az ilyen adatokhoz való saját 
hozzáférésének korlátozását is;

Or. en

Módosítás 546
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) biztosítja az üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén 
keletkezett adatok tényleges 
hordozhatóságát, és különösen a 
végfelhasználók részére biztosítja azokat 
az eszközöket, amelyek megkönnyítik az 
adathordozhatóság gyakorlását – az (EU) 
2016/679 rendelettel összhangban – többek 
között folyamatos és valós idejű 
hozzáféréssel;

h) ingyenesen biztosítja a 
végfelhasználók vagy a végfelhasználó 
által felhatalmazott harmadik felek 
számára a végfelhasználó által az adott 
alapvető platformszolgáltatással 
összefüggésben megadott, vagy a 
végfelhasználó tevékenysége révén 
keletkezett adatok tényleges 
hordozhatóságát és interoperabilitását, 
ideértve az üzleti felhasználók, az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek és a végfelhasználók részére azon 
ingyenes és technikailag hozzáférhető 
eszközök biztosítását, amelyek 
megkönnyítik a tényleges 
adathordozhatóság és az interoperabilitás 
hatékony gyakorlását – az (EU) 2016/679 
rendelettel összhangban – többek között 
folyamatos és valós idejű hozzáféréssel, 
miközben biztosítja, hogy ennek 
eredményeképpen nem kapnak adatelőnyt 
a kapuőr saját alapvető 
platformszolgáltatásai, beleértve szükség 
esetén az ilyen adatokhoz való saját 
hozzáférésének korlátozását;

Or. en
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Módosítás 547
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) biztosítja az üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén 
keletkezett adatok tényleges 
hordozhatóságát, és különösen a 
végfelhasználók részére biztosítja azokat 
az eszközöket, amelyek megkönnyítik az 
adathordozhatóság gyakorlását – az (EU) 
2016/679 rendelettel összhangban – többek 
között folyamatos és valós idejű 
hozzáféréssel;

h) biztosítja az üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén 
keletkezett adatok tényleges 
hordozhatóságát, és különösen a 
végfelhasználók részére biztosítja azokat 
az eszközöket, amelyek megkönnyítik a 
személyes adatok és nem személyes adatok 
hordozhatóságának gyakorlását – az (EU) 
2016/679 rendelettel összhangban – többek 
között folyamatos és valós idejű 
hozzáféréssel. A Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján meghatározza az 
egyszerű, biztonságos, folyamatos és valós 
idejű hozzáférés biztosításához 
elfogadható technikai eszközöket;

Or. en

Módosítás 548
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) biztosítja az üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén 
keletkezett adatok tényleges 
hordozhatóságát, és különösen a 
végfelhasználók részére biztosítja azokat 
az eszközöket, amelyek megkönnyítik az 
adathordozhatóság gyakorlását – az (EU) 
2016/679 rendelettel összhangban – többek 
között folyamatos és valós idejű 
hozzáféréssel;

h) biztosítja az üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén vagy 
azzal összefüggésben keletkezett adatok 
tényleges hordozhatóságát, többek között 
megfelelő technikai és szervezési 
intézkedések végrehajtásával, és 
különösen a végfelhasználók részére 
biztosítja azokat az eszközöket, amelyek 
megkönnyítik a megfelelő, releváns és 
szükségesre korlátozódó 
adathordozhatóság gyakorlását – az (EU) 
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2016/679 rendelettel összhangban – többek 
között folyamatos és valós idejű 
hozzáféréssel;

Or. en

Módosítás 549
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) biztosítja az üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén 
keletkezett adatok tényleges 
hordozhatóságát, és különösen a 
végfelhasználók részére biztosítja azokat 
az eszközöket, amelyek megkönnyítik az 
adathordozhatóság gyakorlását – az (EU) 
2016/679 rendelettel összhangban – többek 
között folyamatos és valós idejű 
hozzáféréssel;

h) biztosítja az üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén 
biztosított vagy keletkezett adatok 
tényleges hordozhatóságát, és különösen a 
végfelhasználók részére ingyenesen 
biztosítja azokat az eszközöket, amelyek 
megkönnyítik a személyes adatok és nem 
személyes adatok hordozhatóságának 
gyakorlását – az (EU) 2016/679 rendelettel 
összhangban – többek között folyamatos és 
valós idejű hozzáféréssel;

Or. en

Módosítás 550
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) biztosítja az üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén 
keletkezett adatok tényleges 
hordozhatóságát, és különösen a 
végfelhasználók részére biztosítja azokat 
az eszközöket, amelyek megkönnyítik az 
adathordozhatóság gyakorlását – az (EU) 
2016/679 rendelettel összhangban – többek 
között folyamatos és valós idejű 

h) biztosítja az üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén 
biztosított vagy keletkezett adatok 
tényleges hordozhatóságát, és különösen az 
üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
részére ingyenesen biztosítja azokat az 
eszközöket, amelyek megkönnyítik az 
adathordozhatóság gyakorlását – az (EU) 
2016/679 rendelettel összhangban – többek 
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hozzáféréssel; között folyamatos és valós idejű 
hozzáféréssel;

Or. fr

Módosítás 551
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az üzleti felhasználók vagy az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek számára ingyenesen tényleges, magas 
színvonalú, folyamatos és valós idejű 
hozzáférést biztosít azokhoz az összesített 
vagy nem összesített adatokhoz – továbbá 
biztosítja ezen adatok használatát –, 
amelyeket a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásoknak a szóban forgó 
üzleti felhasználók és az ezen üzleti 
felhasználók által nyújtott termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatba kerülő 
végfelhasználók általi használatának 
összefüggésében adnak meg vagy 
keletkeznek; a személyes adatok esetében 
csak akkor biztosít hozzáférést és 
használatot, ha az közvetlenül a 
végfelhasználó általi használattal van 
összefüggésben a vonatkozó üzleti 
felhasználó által a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül kínált 
termékek vagy szolgáltatások tekintetében, 
és ha a végfelhasználó az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében vett hozzájárulásával 
beleegyezik az adatmegosztásba; ;

i) az üzleti felhasználók vagy az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek számára ingyenesen tényleges, magas 
színvonalú, részletes, folyamatos és valós 
idejű, a magának a kapuőrnek biztosított 
hozzáféréssel egyenértékű hozzáférést 
biztosít azokhoz a nem összesített 
adatokhoz – továbbá biztosítja ezen adatok 
használatát –, amelyeket a vonatkozó 
alapvető platformszolgáltatásoknak vagy a 
kapuőr által kínált kiegészítő 
szolgáltatásoknak a szóban forgó üzleti 
felhasználók és az ezen üzleti 
felhasználókkal az alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül 
kapcsolatba kerülő végfelhasználók általi 
használatának összefüggésében adnak meg 
vagy keletkeznek; ez az üzleti felhasználó 
kérésére magában foglalja az adatok 
kapuőr által történő átadás nélküli, „in 
situ” hozzáférhetőségének és elemzésének 
lehetőségét és az ahhoz szükséges 
eszközöket; a személyes adatok esetében 
hozzáférést és használatot biztosít, ha a 
végfelhasználó az (EU) 2016/679 rendelet 
értelmében vett hozzájárulásával 
beleegyezik az adatmegosztásba, miközben 
biztosítja, hogy a kapuőr saját alapvető 
platformszolgáltatásai ne részesüljenek 
adatelőnyben, beleértve szükség esetén az 
ilyen adatokhoz való saját hozzáférés 
korlátozását. A tájékoztatásra és a 
hozzájárulás megadásának lehetőségére 
szolgáló funkcióknak a lehető legnagyobb 
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mértékben felhasználóbarát jellegűnek 
kell lenniük;

Or. en

Módosítás 552
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az üzleti felhasználók vagy az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek számára ingyenesen tényleges, magas 
színvonalú, folyamatos és valós idejű 
hozzáférést biztosít azokhoz az összesített 
vagy nem összesített adatokhoz – továbbá 
biztosítja ezen adatok használatát –, 
amelyeket a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásoknak a szóban forgó 
üzleti felhasználók és az ezen üzleti 
felhasználók által nyújtott termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatba kerülő 
végfelhasználók általi használatának 
összefüggésében adnak meg vagy 
keletkeznek; a személyes adatok esetében 
csak akkor biztosít hozzáférést és 
használatot, ha az közvetlenül a 
végfelhasználó általi használattal van 
összefüggésben a vonatkozó üzleti 
felhasználó által a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül kínált 
termékek vagy szolgáltatások tekintetében, 
és ha a végfelhasználó az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében vett hozzájárulásával 
beleegyezik az adatmegosztásba; ;

i) az üzleti felhasználók vagy az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek számára ingyenesen tényleges, magas 
színvonalú, részletes, folyamatos és valós 
idejű, a magának a kapuőrnek biztosított 
hozzáféréssel egyenértékű hozzáférést 
biztosít azokhoz a nem összesített 
adatokhoz – továbbá biztosítja ezen adatok 
használatát –, amelyeket a vonatkozó 
alapvető platformszolgáltatásoknak vagy a 
kapuőr által kínált kiegészítő 
szolgáltatásoknak a szóban forgó üzleti 
felhasználók és az ezen üzleti 
felhasználókkal az alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül 
kapcsolatba kerülő végfelhasználók általi 
használatának összefüggésében adnak meg 
vagy keletkeznek; ez az üzleti felhasználó 
kérésére magában foglalja az adatok 
kapuőr által történő átadás nélküli, „in 
situ” hozzáférhetőségének és elemzésének 
lehetőségét és az ahhoz szükséges 
eszközöket; a személyes adatok esetében 
hozzáférést és használatot biztosít, ha a 
végfelhasználó az (EU) 2016/679 rendelet 
értelmében vett hozzájárulásával 
beleegyezik az adatmegosztásba, miközben 
biztosítja, hogy a kapuőr saját alapvető 
platformszolgáltatásai ne részesüljenek 
adatelőnyben, beleértve szükség esetén az 
ilyen adatokhoz való saját hozzáférés 
korlátozását;

Or. en
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Módosítás 553
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az üzleti felhasználók vagy az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek számára ingyenesen tényleges, magas 
színvonalú, folyamatos és valós idejű 
hozzáférést biztosít azokhoz az összesített 
vagy nem összesített adatokhoz – továbbá 
biztosítja ezen adatok használatát –, 
amelyeket a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásoknak a szóban forgó 
üzleti felhasználók és az ezen üzleti 
felhasználók által nyújtott termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatba kerülő 
végfelhasználók általi használatának 
összefüggésében adnak meg vagy 
keletkeznek; a személyes adatok esetében 
csak akkor biztosít hozzáférést és 
használatot, ha az közvetlenül a 
végfelhasználó általi használattal van 
összefüggésben a vonatkozó üzleti 
felhasználó által a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül kínált 
termékek vagy szolgáltatások tekintetében, 
és ha a végfelhasználó az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében vett hozzájárulásával 
beleegyezik az adatmegosztásba; ;

i) az üzleti felhasználók vagy az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek számára ingyenesen tényleges, kiváló 
minőségű, folyamatos és valós idejű 
hozzáférést biztosít azokhoz az összesített 
vagy nem összesített nem személyes 
adatokhoz – továbbá biztosítja ezen adatok 
használatát –, amelyeket a vonatkozó 
alapvető platformszolgáltatásoknak a 
szóban forgó üzleti felhasználók és az ezen 
üzleti felhasználók által nyújtott 
termékekkel és szolgáltatásokkal 
kapcsolatba kerülő végfelhasználók általi 
használatának összefüggésében adnak meg 
vagy keletkeznek;

Or. en

Módosítás 554
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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i) az üzleti felhasználók vagy az 
üzleti felhasználó által felhatalmazott 
harmadik felek számára ingyenesen 
tényleges, magas színvonalú, folyamatos 
és valós idejű hozzáférést biztosít azokhoz 
az összesített vagy nem összesített 
adatokhoz – továbbá biztosítja ezen adatok 
használatát –, amelyeket a vonatkozó 
alapvető platformszolgáltatásoknak a 
szóban forgó üzleti felhasználók és az 
ezen üzleti felhasználók által nyújtott 
termékekkel és szolgáltatásokkal 
kapcsolatba kerülő végfelhasználók általi 
használatának összefüggésében adnak 
meg vagy keletkeznek; a személyes adatok 
esetében csak akkor biztosít hozzáférést és 
használatot, ha az közvetlenül a 
végfelhasználó általi használattal van 
összefüggésben a vonatkozó üzleti 
felhasználó által a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül kínált 
termékek vagy szolgáltatások tekintetében, 
és ha a végfelhasználó az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében vett hozzájárulásával 
beleegyezik az adatmegosztásba;

i) biztosítja az üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén 
keletkezett adatok tényleges 
hordozhatóságát, és különösen a 
végfelhasználók részére biztosítja azokat 
az eszközöket, amelyek megkönnyítik az 
adathordozhatóság gyakorlását – az (EU) 
2016/679 rendelettel összhangban – 
többek között folyamatos és valós idejű 
hozzáféréssel. A Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján meghatározza az 
egyszerű, biztonságos, folyamatos és valós 
idejű hozzáférés biztosításához 
elfogadható technikai eszközöket;

Or. en

Módosítás 555
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az üzleti felhasználók vagy az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek számára ingyenesen tényleges, magas 
színvonalú, folyamatos és valós idejű 
hozzáférést biztosít azokhoz az összesített 
vagy nem összesített adatokhoz – továbbá 
biztosítja ezen adatok használatát –, 
amelyeket a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásoknak a szóban forgó 
üzleti felhasználók és az ezen üzleti 
felhasználók által nyújtott termékekkel és 

i) az üzleti felhasználók és 
végfelhasználók vagy az üzleti felhasználó 
vagy végfelhasználó által felhatalmazott 
harmadik felek számára ingyenesen, 
felhasználóbarát módon tényleges, kiváló 
minőségű, folyamatos és valós idejű 
hozzáférést biztosít azokhoz az összesített 
és nem összesített adatokhoz – továbbá 
biztosítja ezen adatok használatát –, 
amelyeket a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásoknak a szóban forgó 
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szolgáltatásokkal kapcsolatba kerülő 
végfelhasználók általi használatának 
összefüggésében adnak meg vagy 
keletkeznek; a személyes adatok esetében 
csak akkor biztosít hozzáférést és 
használatot, ha az közvetlenül a 
végfelhasználó általi használattal van 
összefüggésben a vonatkozó üzleti 
felhasználó által a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül kínált 
termékek vagy szolgáltatások tekintetében, 
és ha a végfelhasználó az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében vett hozzájárulásával 
beleegyezik az adatmegosztásba; ;

üzleti felhasználók és az ezen üzleti 
felhasználók által nyújtott termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatba kerülő 
végfelhasználók általi használatának 
összefüggésében adnak meg vagy 
keletkeznek; a személyes adatok esetében – 
az érintett hozzájárulásával – csak akkor 
biztosít hozzáférést és használatot ezekhez 
az adatokhoz, ha az közvetlenül a 
végfelhasználó általi használattal van 
összefüggésben a vonatkozó üzleti 
felhasználó által a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül kínált 
termékek vagy szolgáltatások tekintetében, 
a célhoz kötöttség és az adattakarékosság 
elvével összhangban, és ha a 
végfelhasználó az (EU) 2016/679 rendelet 
értelmében vett hozzájárulásával 
beleegyezik az adatmegosztásba;

Or. en

Módosítás 556
Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az üzleti felhasználók vagy az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek számára ingyenesen tényleges, magas 
színvonalú, folyamatos és valós idejű 
hozzáférést biztosít azokhoz az összesített 
vagy nem összesített adatokhoz – továbbá 
biztosítja ezen adatok használatát –, 
amelyeket a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásoknak a szóban forgó 
üzleti felhasználók és az ezen üzleti 
felhasználók által nyújtott termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatba kerülő 
végfelhasználók általi használatának 
összefüggésében adnak meg vagy 
keletkeznek; a személyes adatok esetében 
csak akkor biztosít hozzáférést és 
használatot, ha az közvetlenül a 

i) az üzleti felhasználók vagy az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek számára ingyenesen tényleges, magas 
színvonalú, folyamatos és valós idejű 
hozzáférést biztosít azokhoz az összesített 
vagy nem összesített adatokhoz – továbbá 
biztosítja ezen adatok használatát –, 
amelyeket a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásoknak a szóban forgó 
üzleti felhasználók és az ezen üzleti 
felhasználók által nyújtott termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatba kerülő 
végfelhasználók általi használatának 
összefüggésében adnak meg vagy 
keletkeznek; a személyes adatok esetében 
akkor biztosít hozzáférést és használatot, 
ha az a végfelhasználó általi használattal 
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végfelhasználó általi használattal van 
összefüggésben a vonatkozó üzleti 
felhasználó által a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül kínált 
termékek vagy szolgáltatások tekintetében, 
és ha a végfelhasználó az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében vett hozzájárulásával 
beleegyezik az adatmegosztásba; ;

van összefüggésben a vonatkozó üzleti 
felhasználó által az alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül kínált 
termékek vagy szolgáltatások tekintetében;

Or. en

Módosítás 557
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az üzleti felhasználók vagy az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek számára ingyenesen tényleges, magas 
színvonalú, folyamatos és valós idejű 
hozzáférést biztosít azokhoz az összesített 
vagy nem összesített adatokhoz – továbbá 
biztosítja ezen adatok használatát –, 
amelyeket a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásoknak a szóban forgó 
üzleti felhasználók és az ezen üzleti 
felhasználók által nyújtott termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatba kerülő 
végfelhasználók általi használatának 
összefüggésében adnak meg vagy 
keletkeznek; a személyes adatok esetében 
csak akkor biztosít hozzáférést és 
használatot, ha az közvetlenül a 
végfelhasználó általi használattal van 
összefüggésben a vonatkozó üzleti 
felhasználó által a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül kínált 
termékek vagy szolgáltatások tekintetében, 
és ha a végfelhasználó az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében vett hozzájárulásával 
beleegyezik az adatmegosztásba;

i) az üzleti felhasználók vagy az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek számára ingyenesen tényleges, kiváló 
minőségű, folyamatos és valós idejű 
hozzáférést biztosít azokhoz az összesített 
vagy nem összesített adatokhoz – továbbá 
biztosítja ezen adatok használatát –, 
amelyeket a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásoknak vagy a kapuőr 
által kínált kiegészítő szolgáltatásoknak a 
szóban forgó üzleti felhasználók és az ezen 
üzleti felhasználók által nyújtott 
termékekkel és szolgáltatásokkal 
kapcsolatba kerülő végfelhasználók általi 
használatának összefüggésében adnak meg 
vagy keletkeznek; a személyes adatok 
esetében csak akkor biztosít hozzáférést és 
használatot, ha az közvetlenül a 
végfelhasználó általi használattal van 
összefüggésben a vonatkozó üzleti 
felhasználó által a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül kínált 
termékek vagy szolgáltatások tekintetében, 
és ha a végfelhasználó az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében vett hozzájárulásával 
beleegyezik az adatmegosztásba;

Or. fr



AM\1238609HU.docx 133/147 PE696.538v01-00

HU

Módosítás 558
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az üzleti felhasználók vagy az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek számára ingyenesen tényleges, magas 
színvonalú, folyamatos és valós idejű 
hozzáférést biztosít azokhoz az összesített 
vagy nem összesített adatokhoz – továbbá 
biztosítja ezen adatok használatát –, 
amelyeket a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásoknak a szóban forgó 
üzleti felhasználók és az ezen üzleti 
felhasználók által nyújtott termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatba kerülő 
végfelhasználók általi használatának 
összefüggésében adnak meg vagy 
keletkeznek; a személyes adatok esetében 
csak akkor biztosít hozzáférést és 
használatot, ha az közvetlenül a 
végfelhasználó általi használattal van 
összefüggésben a vonatkozó üzleti 
felhasználó által a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül kínált 
termékek vagy szolgáltatások tekintetében, 
és ha a végfelhasználó az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében vett hozzájárulásával 
beleegyezik az adatmegosztásba; ;

i) az üzleti felhasználók vagy az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek számára ingyenesen 
felhasználóbarát, tényleges, kiváló 
minőségű, folyamatos és valós idejű 
hozzáférést biztosít azokhoz az összesített 
vagy nem összesített adatokhoz – továbbá 
biztosítja ezen adatok használatát –, 
amelyeket a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásoknak a szóban forgó 
üzleti felhasználók és az ezen üzleti 
felhasználók által nyújtott termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatba kerülő 
végfelhasználók általi használatának 
összefüggésében adnak meg vagy 
keletkeznek; a személyes adatok esetében 
csak akkor biztosít hozzáférést és 
használatot, ha az közvetlenül a 
végfelhasználó általi használattal van 
összefüggésben a vonatkozó üzleti 
felhasználó által a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül kínált 
termékek vagy szolgáltatások tekintetében, 
és ha a végfelhasználó az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében vett hozzájárulásával 
beleegyezik az adatmegosztásba;

Or. en

Módosítás 559
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

j) a harmadik fél online 
keresőprogram-szolgáltatók részére 
kérésükre méltányos, észszerű és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
hozzáférést biztosít a rangsorolási, 
keresési, kattintási és megtekintési 
adatokhoz a végfelhasználók által a kapuőr 
online keresőprogram-szolgáltatásain 
végzett ingyenes és fizetett keresésekkel 
kapcsolatban, a személyes adatnak 
minősülő keresési, kattintási és 
megtekintési adatok anonimizálása mellett;

j) a harmadik fél online 
keresőprogram-szolgáltatók részére 
kérésükre méltányos, észszerű és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
hozzáférést biztosít a rangsorolási, 
keresési, kattintási és megtekintési 
adatokhoz a végfelhasználók által a kapuőr 
online keresőprogram-szolgáltatásain 
végzett ingyenes és fizetett keresésekkel 
kapcsolatban, a személyes adatnak 
minősülő keresési, kattintási és 
megtekintési adatok anonimizálása mellett, 
feltéve, hogy a kapuőrök bizonyítani 
tudják, hogy az anonimizált lekérdezési, 
kattintási és megtekintési adatokat 
megfelelően tesztelték az esetleges 
újraazonosítási kockázatokkal szemben;

Or. en

Módosítás 560
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a harmadik fél online 
keresőprogram-szolgáltatók részére 
kérésükre méltányos, észszerű és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
hozzáférést biztosít a rangsorolási, 
keresési, kattintási és megtekintési 
adatokhoz a végfelhasználók által a kapuőr 
online keresőprogram-szolgáltatásain 
végzett ingyenes és fizetett keresésekkel 
kapcsolatban, a személyes adatnak 
minősülő keresési, kattintási és 
megtekintési adatok anonimizálása mellett;

j) a harmadik fél online 
keresőprogram-szolgáltatók részére 
kérésükre méltányos, észszerű és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
hozzáférést biztosít a rangsorolási, 
keresési, kattintási és megtekintési 
adatokhoz a végfelhasználók által a kapuőr 
online keresőprogram-szolgáltatásain 
végzett ingyenes és fizetett keresésekkel 
kapcsolatban, a személyes adatnak 
minősülő rangsorolási, keresési, kattintási 
és megtekintési adatok anonimizálása 
mellett;

Or. en
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Módosítás 561
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a harmadik fél online 
keresőprogram-szolgáltatók részére 
kérésükre méltányos, észszerű és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
hozzáférést biztosít a rangsorolási, 
keresési, kattintási és megtekintési 
adatokhoz a végfelhasználók által a kapuőr 
online keresőprogram-szolgáltatásain 
végzett ingyenes és fizetett keresésekkel 
kapcsolatban, a személyes adatnak 
minősülő keresési, kattintási és 
megtekintési adatok anonimizálása 
mellett;

j) a harmadik fél online 
keresőprogram-szolgáltatók részére 
kérésükre méltányos, észszerű és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
hozzáférést biztosít a rangsorolási, 
keresési, kattintási és megtekintési 
adatokhoz a végfelhasználók által a kapuőr 
online keresőprogram-szolgáltatásain 
végzett ingyenes és fizetett keresésekkel 
kapcsolatban, megfelelő biztosítékok 
mellett a felhasználói biztonság, a 
magánélet, az üzleti titkok és a szellemi 
tulajdon védelme érdekében;

Or. en

Módosítás 562
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) biztosítja, hogy szolgáltatásai – a 
felhasználói felületeket is beleértve – 
akadálymentesen hozzáférhetők legyenek 
a fogyatékossággal élő személyek számára 
az (EU) 2019/882 irányelv 13. cikkével 
összhangban;

Or. en

Módosítás 563
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
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6 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) méltányos és 
megkülönböztetésmentes általános 
hozzáférési feltételeket biztosít az üzleti 
felhasználók számára a jelen rendelet 3. 
cikke értelmében minősített 
szoftveralkalmazás-áruházához.

k) méltányos és 
megkülönböztetésmentes általános 
hozzáférési feltételeket és bánásmódot 
biztosít az alapvető 
platformszolgáltatásainak üzleti 
felhasználói számára, különösen a jelen 
rendelet 3. cikke értelmében minősített 
szoftveralkalmazás-áruházának, 
keresőmotorjának, online fizetési 
szolgáltatásának vagy online közösségi 
hálózati szolgáltatásának üzleti 
felhasználói számára.

Or. fr

Módosítás 564
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) méltányos és 
megkülönböztetésmentes általános 
hozzáférési feltételeket biztosít az üzleti 
felhasználók számára a jelen rendelet 3. 
cikke értelmében minősített 
szoftveralkalmazás-áruházához;

k) átlátható, méltányos és 
megkülönböztetésmentes általános 
hozzáférési feltételeket biztosít az üzleti 
felhasználók számára a jelen rendelet 3. 
cikke értelmében minősített 
szoftveralkalmazás-áruházához, valamint 
az adott ágazati piacon a kis-és 
középvállalkozó üzleti felhasználók 
számára e rendelet 3. cikke értelmében 
minősített online keresőmotorjához és 
online közösségi hálózati 
szolgáltatásához.

Or. en

Módosítás 565
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) méltányos és 
megkülönböztetésmentes általános 
hozzáférési feltételeket biztosít az üzleti 
felhasználók számára a jelen rendelet 3. 
cikke értelmében minősített 
szoftveralkalmazás-áruházához;

k) átlátható, méltányos és 
megkülönböztetésmentes általános 
hozzáférési feltételeket biztosít az üzleti 
felhasználók és végfelhasználók számára 
alapértelmezés szerint bármely alapvető 
platformszolgáltatásához a jelen rendelet 
3. cikke értelmében minősített 
szoftveralkalmazás-áruházához kapcsolódó 
megfelelő technikai és szervezési 
intézkedések végrehajtásával;

Or. en

Módosítás 566
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) méltányos és 
megkülönböztetésmentes általános 
hozzáférési feltételeket biztosít az üzleti 
felhasználók számára a jelen rendelet 3. 
cikke értelmében minősített 
szoftveralkalmazás-áruházához;

k) méltányos és 
megkülönböztetésmentes általános 
hozzáférési feltételeket és bánásmódot 
biztosít az üzleti felhasználók számára az 
alapvető platformszolgáltatásához, 
különösen a jelen rendelet 3. cikke 
értelmében minősített szoftveralkalmazás-
áruházához, online keresőmotorjához és 
online közösségi hálózati 
szolgáltatásához.

Or. en

Módosítás 567
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

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

k) méltányos és 
megkülönböztetésmentes általános 
hozzáférési feltételeket biztosít az üzleti 
felhasználók számára a jelen rendelet 3. 
cikke értelmében minősített 
szoftveralkalmazás-áruházához;

k) méltányos és 
megkülönböztetésmentes általános 
hozzáférési és felhasználási feltételeket 
biztosít az üzleti felhasználók számára a 
jelen rendelet 3. cikke értelmében 
minősített alapvető 
platformszolgáltatásához.

Or. en

Módosítás 568
Raffaele Fitto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) az üzleti felhasználók vagy az 
üzleti felhasználó által felhatalmazott 
harmadik felek számára ingyenesen 
biztosítja az összes olyan technikai 
információt, amely termékeik vagy 
szolgáltatásaik és a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásai közötti 
együttműködés optimalizálásához 
szükséges, biztosítva, hogy az egymással 
való interoperabilitás érdekében 
ugyanolyan szinten, ugyanabban a 
formátumban és ugyanabban az időben 
férjenek hozzá az információkhoz, mint a 
kapuőr saját különálló termékei vagy 
szolgáltatásai;

Or. en

Módosítás 569
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) az üzleti felhasználók vagy az 
üzleti felhasználó által felhatalmazott 
harmadik felek számára ingyenesen 
biztosítja az összes olyan technikai 
információt, amely termékeik vagy 
szolgáltatásaik és a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásai közötti 
együttműködés optimalizálásához 
szükséges, biztosítva, hogy az egymással 
való interoperabilitás érdekében 
ugyanolyan szinten, ugyanabban a 
formátumban és ugyanabban az időben 
férjenek hozzá az információkhoz, mint a 
kapuőr saját különálló termékei vagy 
szolgáltatásai;

Or. en

Módosítás 570
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) biztosítja, hogy szolgáltatásai – a 
felhasználói felületeket is beleértve – 
akadálymentesen hozzáférhetők legyenek 
a fogyatékossággal élő személyek számára 
az (EU) 2019/882 irányelv 13. cikkével 
összhangban. Azt is biztosítania kell, hogy 
azok az üzleti felhasználók, akik/amelyek 
a kapuőr alapvető platformszolgáltatását 
veszik igénybe ahhoz, hogy elérjék a 
fogyasztókat az (EU) 2019/882 irányelv 
hatálya alá tartozó szolgáltatások és 
termékek nyújtása céljából, megfeleljenek 
az (EU) 2019/882 irányelv előírásainak;

Or. en
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Módosítás 571
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) biztosítja, hogy szolgáltatásai – a 
felhasználói felületeket is beleértve – 
akadálymentesen hozzáférhetők legyenek 
a fogyatékossággal élő személyek számára 
az (EU) 2019/882 irányelv 13. cikkével 
összhangban. Azt is biztosítania kell, hogy 
azok az üzleti felhasználók, akik/amelyek 
a kapuőr alapvető platformszolgáltatását 
veszik igénybe ahhoz, hogy elérjék a 
fogyasztókat az (EU) 2019/882 irányelv 
hatálya alá tartozó szolgáltatások és 
termékek nyújtása céljából, megfeleljenek 
az (EU) 2019/882 irányelv előírásainak;

Or. en

Módosítás 572
Roberts Zīle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) lehetővé teszi az üzleti 
felhasználók számára, hogy – akár 
különböző feltételek mellett – ajánlatokat 
hirdessenek azon végfelhasználók 
számára, akiket az alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül vagy más 
csatornákon keresztül értek el, valamint 
ezen végfelhasználókkal szerződéseket 
kössenek, függetlenül attól, hogy e célból 
használják-e a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásait, vagy sem;

Or. en
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Módosítás 573
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) tartózkodik az olyan 
gyakorlatoktól, amelyek akadályozzák az 
alapvető platformszolgáltatásról való 
leiratkozás lehetőségét, miközben a 
feliratkozást megkönnyítik. A 
gyakorlatban mindkét folyamatnak 
ugyanolyan megterhelőnek kell lennie a 
vállalkozások és a végfelhasználók 
számára;

Or. en

Módosítás 574
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) az (EU) 2016/679 rendelet 
rendelkezéseinek megfelelő 
adathordozhatósági és interoperabilitási 
protokollok – például közös 
tranzakcióazonosító és közös felhasználói 
azonosító protokollok – kidolgozása 
érdekében jóhiszeműen és a versenyjogi 
követelményekkel összhangban részt vesz 
az ágazati szabványok kidolgozásában;

Or. en

Módosítás 575
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) az (EU) 2016/679 rendelet 
rendelkezéseinek megfelelő 
adathordozhatósági és interoperabilitási 
protokollok – közös tranzakcióazonosító 
és közös felhasználói azonosító 
protokollok – kidolgozása érdekében 
jóhiszeműen és a versenyjogi 
követelményekkel összhangban részt vesz 
az ágazati szabványok kidolgozásában;

Or. en

Módosítás 576
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) tartózkodik attól, hogy a személy 
tudatán kívül szubliminális technikákat 
alkalmazzanak annak érdekében, hogy 
jelentős mértékben torzítsák a személy 
viselkedését oly módon, hogy a személyt 
pszichológiai előítéletek hatására bizonyos 
döntések meghozatalára késztessék.

Or. en

Módosítás 577
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kc) tartózkodik attól, hogy kettős 
szerepet töltsön be, egyrészt alapvető 
platformszolgáltatóként, amennyiben 
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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;

Or. en

Módosítás 578
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kc) lehetővé teszi és ösztönzi, hogy 
harmadik felek hirdetési szolgáltatásai 
észszerű feltételek mellett és 
akadálymentesen átjárhatóak legyenek a 
kapuőr hirdetési szolgáltatásaival, 
beleértve a versengő technológiákat és 
szolgáltatásokat is, például a 
programozott garantált technológiát és a 
header bidding hirdetési technológiát;

Or. en

Módosítás 579
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kc) lehetővé teszi és ösztönzi, hogy 
harmadik felek hirdetési szolgáltatásai 
észszerű feltételek mellett és 
akadálymentesen átjárhatóak legyenek a 
kapuőr hirdetési szolgáltatásaival, 
beleértve a versengő technológiákat és 
szolgáltatásokat is;
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Or. en

Módosítás 580
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kd) tartózkodik a különböző termékek 
vagy szolgáltatások összevonásától és 
árukapcsolásától, vagy amennyiben 
különböző termékeket vagy 
szolgáltatásokat kötnek össze, biztosítja, 
hogy a termékeket észszerű feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
külön-külön is felkínálják az üzleti 
felhasználóknak.

Or. en

Módosítás 581
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kd) tartózkodik a különböző termékek 
vagy szolgáltatások összevonásától és 
árukapcsolásától, vagy amennyiben 
különböző termékeket vagy 
szolgáltatásokat kötnek össze, biztosítja, 
hogy a termékeket észszerű feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
külön-külön is felkínálják az üzleti 
felhasználóknak;

Or. en

Módosítás 582
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Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kd) tartózkodik a 139/2004/EK 
rendelet 3. cikke szerinti összefonódástól, 
kivéve, ha a kapuőr bizonyítani tudja, 
hogy az összefonódás jelentősen 
előmozdítja a versenyt és a fogyasztók 
jólétét.

Or. en

Módosítás 583
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ke) lehetővé teszi harmadik fél 
digitális szolgáltatók számára, hogy 
hozzáférjenek a kapuőr által tulajdonolt 
és ellenőrzött hirdetési nyilvántartáshoz.

Or. en

Módosítás 584
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A jogos érdekkel rendelkező 
érintett harmadik feleknek részt kell 
venniük a szabályozási párbeszédben.

Or. en
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Módosítás 585
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazása céljából a nyilvánosan nem 
elérhető adatoknak tartalmazniuk kell az 
üzleti felhasználók által generált bármely 
összesített és nem összesített adatot, 
amelyet az üzleti felhasználók vagy 
ügyfeleik által a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásán végzett 
kereskedelmi tevékenységeiből lehet 
kikövetkeztetni vagy e tevékenységeken 
keresztül lehet gyűjteni.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazása céljából a nyilvánosan nem 
elérhető adatoknak tartalmazniuk kell az 
üzleti felhasználók által generált bármely 
összesített és nem összesített adatot, 
amelyet az üzleti felhasználók vagy 
ügyfeleik által a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásán végzett 
kereskedelmi tevékenységeiből lehet 
kikövetkeztetni vagy e tevékenységeken 
keresztül lehet gyűjteni. A Bizottság az 
üzleti titkok sérelme nélkül közzéteszi az 
egyes kapuőrökre vonatkozó műszaki 
pontosításokat.

Or. en

Módosítás 586
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazása céljából a nyilvánosan nem 
elérhető adatoknak tartalmazniuk kell az 
üzleti felhasználók által generált bármely 
összesített és nem összesített adatot, 
amelyet az üzleti felhasználók vagy 
ügyfeleik által a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásán végzett 
kereskedelmi tevékenységeiből lehet 
kikövetkeztetni vagy e tevékenységeken 
keresztül lehet gyűjteni.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazása céljából a nyilvánosan nem 
elérhető adatoknak tartalmazniuk kell az 
üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
által a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásán végzett 
kereskedelmi tevékenységek során 
szolgáltatott vagy megfigyelt bármely 
összesített és nem összesített adatot.
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