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Módosítás 587
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr által az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében 
végrehajtott intézkedéseknek 
eredményesnek kell lenniük a vonatkozó 
kötelezettség célkitűzésének elérése terén. 
A kapuőr biztosítja, hogy ezeket az 
intézkedéseket az (EU) 2016/679 
rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, 
valamint a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
jogszabályoknak megfelelően hajtsa végre.

(1) A kapuőr által az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek való teljes 
körű megfelelés biztosítása érdekében 
végrehajtott intézkedéseknek 
eredményesnek kell lenniük a vonatkozó 
kötelezettség célkitűzésének elérése terén. 
A kapuőr felelős e kötelezettségek teljes 
körű betartásáért, és képesnek kell lennie 
annak bizonyítására 
(„elszámoltathatóság”). A hatékonysággal 
kapcsolatos bizonyítási teher a kapuőrre 
hárul. A kapuőr igazolja, hogy milyen 
intézkedéseket hoztak e kötelezettségek 
teljesítése érdekében. A kapuőr biztosítja, 
hogy ezeket az intézkedéseket az (EU) 
2016/679 rendeletnek és a 2002/58/EK 
irányelvnek, valamint a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
jogszabályoknak megfelelően hajtsa végre.

Or. en

Indokolás

„A megkerülés tilalmáról” szóló 11. cikkel összhangban.

Módosítás 588
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr által az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében 
végrehajtott intézkedéseknek 

(1) A kapuőr által az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében 
végrehajtott intézkedéseknek 
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eredményesnek kell lenniük a vonatkozó 
kötelezettség célkitűzésének elérése terén. 
A kapuőr biztosítja, hogy ezeket az 
intézkedéseket az (EU) 2016/679 
rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, 
valamint a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
jogszabályoknak megfelelően hajtsa végre.

eredményesnek kell lenniük a vonatkozó 
kötelezettség célkitűzésének elérése terén. 
A kapuőr biztosítja, hogy ezeket az 
intézkedéseket az (EU) 2016/679 
rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, 
valamint a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
jogszabályoknak megfelelően hajtsa végre. 
Ezen intézkedések végrehajtása során a 
kapuőr észszerű, arányos és megfelelően 
indokolt lépéseket tehet a szolgáltatás 
integritásának, a felhasználói 
biztonságnak és az alapvető 
platformszolgáltatásai alapvető 
funkcióinak biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 589
Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr által az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében 
végrehajtott intézkedéseknek 
eredményesnek kell lenniük a vonatkozó 
kötelezettség célkitűzésének elérése terén. 
A kapuőr biztosítja, hogy ezeket az 
intézkedéseket az (EU) 2016/679 
rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, 
valamint a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
jogszabályoknak megfelelően hajtsa végre.

(1) A kapuőr által az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében 
végrehajtott intézkedéseknek 
eredményesnek kell lenniük a vonatkozó 
kötelezettség célkitűzésének és e rendelet 
célkitűzéseinek, azaz az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók 
számára a megtámadhatóság és a 
méltányosság garantálásának elérése 
terén. A kapuőr biztosítja, hogy ezeket az 
intézkedéseket az (EU) 2016/679 
rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, 
valamint a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról szóló XX. rendeletnek 
és a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
jogszabályoknak megfelelően hajtsa végre.
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Or. en

Módosítás 590
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr által az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében 
végrehajtott intézkedéseknek 
eredményesnek kell lenniük a vonatkozó 
kötelezettség célkitűzésének elérése terén. 
A kapuőr biztosítja, hogy ezeket az 
intézkedéseket az (EU) 2016/679 
rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, 
valamint a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
jogszabályoknak megfelelően hajtsa végre.

(1) A kapuőr által az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében 
végrehajtott intézkedéseknek 
eredményesnek kell lenniük a vonatkozó 
kötelezettség célkitűzésének és e rendelet 
célkitűzéseinek, azaz az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók 
számára a megtámadhatóság és a 
méltányosság garantálásának elérése 
terén. A kapuőr biztosítja, hogy ezeket az 
intézkedéseket az (EU) 2016/679 
rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, 
valamint a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
jogszabályoknak megfelelően hajtsa végre.

Or. en

Módosítás 591
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr által az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében 
végrehajtott intézkedéseknek 
eredményesnek kell lenniük a vonatkozó 
kötelezettség célkitűzésének elérése terén. 
A kapuőr biztosítja, hogy ezeket az 

(1) A kapuőr biztosítja, hogy az 5. és 6. 
cikknek megfelelés érdekében végrehajtott 
intézkedések megfeleljenek az (EU) 
2016/679 rendeletnek és a 2002/58/EK 
irányelvnek, valamint a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
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intézkedéseket az (EU) 2016/679 
rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, 
valamint a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
jogszabályoknak megfelelően hajtsa végre.

jogszabályoknak.

Or. en

Módosítás 592
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr által az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében 
végrehajtott intézkedéseknek 
eredményesnek kell lenniük a vonatkozó 
kötelezettség célkitűzésének elérése terén. 
A kapuőr biztosítja, hogy ezeket az 
intézkedéseket az (EU) 2016/679 
rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, 
valamint a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
jogszabályoknak megfelelően hajtsa végre.

(1) A kapuőr által az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében 
végrehajtott intézkedéseknek arányosnak 
és eredményesnek kell lenniük a vonatkozó 
kötelezettség célkitűzésének elérése terén. 
A kapuőr biztosítja, hogy ezeket az 
intézkedéseket az (EU) 2016/679 
rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, 
valamint a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról szóló XX. rendeletnek 
és a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
jogszabályoknak megfelelően hajtsa végre.

Or. en

Módosítás 593
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr által az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek való 

(1) A kapuőr által az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek való 



AM\1238611HU.docx 7/133 PE696.540v01-00

HU

megfelelés biztosítása érdekében 
végrehajtott intézkedéseknek 
eredményesnek kell lenniük a vonatkozó 
kötelezettség célkitűzésének elérése terén. 
A kapuőr biztosítja, hogy ezeket az 
intézkedéseket az (EU) 2016/679 
rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, 
valamint a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
jogszabályoknak megfelelően hajtsa végre.

megfelelés biztosítása érdekében 
végrehajtott intézkedéseknek 
eredményesnek kell lenniük a vonatkozó 
kötelezettség célkitűzésének elérése terén. 
A kapuőr bejelenti ezeket az 
intézkedéseket a Bizottságnak, és 
biztosítja, hogy azokat az (EU) 2016/679 
rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, 
valamint a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
jogszabályoknak megfelelően hajtsák 
végre.

Or. en

Módosítás 594
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 5. és 6. cikkben felsorolt 
kötelezettségek betartása során a 
kapuőrök nem akadályozhatók meg 
abban, hogy a végfelhasználók és az üzleti 
felhasználók védelme érdekében 
szigorúan szükséges és arányos 
intézkedéseket hozzanak az alapvető 
platformszolgáltatásaik integritásának, 
biztonságának és védelmének garantálása 
érdekében. Az ilyen intézkedések csak 
akkor megengedettek, ha azokat a 
szolgáltatások egészére alkalmazzák az 
összes végfelhasználó és üzleti felhasználó 
védelme érdekében.

Or. en

Módosítás 595
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
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7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy a kapuőr által az (1) 
bekezdés szerint végrehajtani kívánt vagy 
végrehajtott intézkedések nem biztosítják a 
6. cikkben megállapított vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelést, 
határozat útján pontosíthatja azokat az 
intézkedéseket, amelyeket az érintett 
kapuőrnek végre kell hajtania. A Bizottság 
ezt a határozatot a 18. cikk szerinti 
eljárások megindításától számított hat 
hónapon belül elfogadja.

(2) Amennyiben a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy a kapuőr által az (1) 
bekezdés szerint végrehajtani kívánt vagy 
végrehajtott intézkedések adott esetben 
nem biztosítják a 6. cikkben megállapított 
vonatkozó kötelezettségeknek való 
megfelelést, elindítja a 18. cikk szerinti 
eljárást, amelynek során határozat útján, a 
szabályozási párbeszédet követően a 
kapuőr megfelelésének elősegítése és e 
rendelet végrehajtásának felgyorsítása 
érdekében pontosíthatja azokat az 
intézkedéseket, amelyeket az érintett 
kapuőrnek végre kell hajtania. A Bizottság 
ezt a határozatot a 18. cikk szerinti 
eljárások megindításától számított hat 
hónapon belül elfogadja.

Az ebben a bekezdésben előírt 
szabályozási párbeszéd során a kapuőr 
indokolással ellátott beadványt nyújthat 
be, amelyben különösen azt fejti ki, hogy 
az általa végrehajtani kívánt vagy 
végrehajtott intézkedések miért lesznek 
hatékonyak e rendelet (1) bekezdés 
szerinti céljainak és a vonatkozó 
kötelezettségnek, valamint a 7. cikk (5) 
bekezdésében és adott esetben a 7. cikk (6) 
bekezdésében foglalt feltételeknek az 
elérésében.

Or. en

Módosítás 596
Billy Kelleher

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy a kapuőr által az (1) 
bekezdés szerint végrehajtani kívánt vagy 

(2) Amennyiben a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy a kapuőr által az (1) 
bekezdés szerint végrehajtani kívánt vagy 
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végrehajtott intézkedések nem biztosítják a 
6. cikkben megállapított vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelést, 
határozat útján pontosíthatja azokat az 
intézkedéseket, amelyeket az érintett 
kapuőrnek végre kell hajtania. A Bizottság 
ezt a határozatot a 18. cikk szerinti 
eljárások megindításától számított hat 
hónapon belül elfogadja.

végrehajtott intézkedések nem biztosítják a 
6. cikkben megállapított vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelést, 
határozat útján pontosítja azokat az 
intézkedéseket, amelyeket az érintett 
kapuőrnek az ügyben a kapuőrrel 
folytatott szabályozási párbeszédet 
követően végre kell hajtania. A Bizottság 
ezt a határozatot a 18. cikk szerinti 
eljárások megindításától számított hat 
hónapon belül elfogadja.

Or. en

Módosítás 597
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy a kapuőr által az (1) 
bekezdés szerint végrehajtani kívánt vagy 
végrehajtott intézkedések nem biztosítják a 
6. cikkben megállapított vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelést, 
határozat útján pontosíthatja azokat az 
intézkedéseket, amelyeket az érintett 
kapuőrnek végre kell hajtania. A Bizottság 
ezt a határozatot a 18. cikk szerinti 
eljárások megindításától számított hat 
hónapon belül elfogadja.

(2) Amennyiben a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy a kapuőr által az (1) 
bekezdés szerint végrehajtani kívánt vagy 
végrehajtott intézkedések nem biztosítják a 
6. cikkben megállapított vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelést, 
határozat útján pontosítja azokat az 
intézkedéseket, amelyeket az érintett 
kapuőrnek végre kell hajtania. A Bizottság 
ezt a határozatot a 18. cikk szerinti 
eljárások megindításától számított hat 
hónapon belül elfogadja. A határozatot 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 598
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy a kapuőr által az (1) 
bekezdés szerint végrehajtani kívánt vagy 
végrehajtott intézkedések nem biztosítják a 
6. cikkben megállapított vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelést, 
határozat útján pontosíthatja azokat az 
intézkedéseket, amelyeket az érintett 
kapuőrnek végre kell hajtania. A Bizottság 
ezt a határozatot a 18. cikk szerinti 
eljárások megindításától számított hat 
hónapon belül elfogadja.

(2) Amennyiben a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy a kapuőr által az (1) 
bekezdés szerint végrehajtani kívánt vagy 
végrehajtott intézkedések nem biztosítják a 
6. cikkben megállapított vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelést, 
határozat útján pontosíthatja azokat az 
intézkedéseket, amelyeket az érintett 
kapuőrnek végre kell hajtania. A Bizottság 
ezt a határozatot a 18. cikk szerinti 
eljárások megindításától számított három 
hónapon belül elfogadja és nyilvánosságra 
hozza.

Or. en

Módosítás 599
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy a kapuőr által az (1) 
bekezdés szerint végrehajtani kívánt vagy 
végrehajtott intézkedések nem biztosítják a 
6. cikkben megállapított vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelést, 
határozat útján pontosíthatja azokat az 
intézkedéseket, amelyeket az érintett 
kapuőrnek végre kell hajtania. A Bizottság 
ezt a határozatot a 18. cikk szerinti 
eljárások megindításától számított hat 
hónapon belül elfogadja.

(2) Amennyiben a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy a kapuőr által az (1) 
bekezdés szerint végrehajtani kívánt vagy 
végrehajtott intézkedések nem biztosítják a 
6. cikkben megállapított vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelést, 
határozat útján pontosítja azokat az 
intézkedéseket, amelyeket az érintett 
kapuőrnek végre kell hajtania. A Bizottság 
ezt a határozatot a 18. cikk szerinti 
eljárások megindításától számított hat 
hónapon belül elfogadja.

Or. en

Módosítás 600
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
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7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy a kapuőr által az (1) 
bekezdés szerint végrehajtani kívánt vagy 
végrehajtott intézkedések nem biztosítják a 
6. cikkben megállapított vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelést, 
határozat útján pontosíthatja azokat az 
intézkedéseket, amelyeket az érintett 
kapuőrnek végre kell hajtania. A Bizottság 
ezt a határozatot a 18. cikk szerinti 
eljárások megindításától számított hat 
hónapon belül elfogadja.

(2) Amennyiben a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy a kapuőr által az (1) 
bekezdés szerint végrehajtani kívánt vagy 
végrehajtott intézkedések nem biztosítják a 
6. cikkben megállapított vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelést, 
határozat útján pontosíthatja azokat az 
intézkedéseket, amelyeket az érintett 
kapuőrnek végre kell hajtania. A Bizottság 
ezt a határozatot a 18. cikk szerinti 
eljárások megindításától számított három 
hónapon belül elfogadja.

Or. en

Módosítás 601
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy a kapuőr által az (1) 
bekezdés szerint végrehajtani kívánt vagy 
végrehajtott intézkedések nem biztosítják a 
6. cikkben megállapított vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelést, 
határozat útján pontosíthatja azokat az 
intézkedéseket, amelyeket az érintett 
kapuőrnek végre kell hajtania. A Bizottság 
ezt a határozatot a 18. cikk szerinti 
eljárások megindításától számított hat 
hónapon belül elfogadja.

(2) Amennyiben a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy a kapuőr által az (1) 
bekezdés szerint végrehajtott intézkedések 
nem biztosítják a 6. cikkben megállapított 
vonatkozó kötelezettségeknek való 
megfelelést, határozat útján pontosíthatja 
azokat az intézkedéseket, amelyeket az 
érintett kapuőrnek végre kell hajtania. A 
Bizottság ezt a határozatot a 18. cikk 
szerinti eljárások megindításától számított 
hat hónapon belül elfogadja.

Or. en

Módosítás 602
Raffaele Fitto
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a 6. cikkben 
meghatározott kötelezettségek 
valamelyikének tervezett 
kedvezményezettje panaszt nyújt be a (2) 
bekezdésben meghatározott tényleges 
megfelelés elmaradására hivatkozva, a 
Bizottság az illetékes tagállami hatóságok 
képviselőiből álló panaszkezelő testülettel 
folytatott konzultációt követően kötelező 
erejű határozatot hoz, amelyben 
meghatározza azokat az intézkedéseket, 
amelyeket az érintett kapuőrnek végre kell 
hajtania. A határozatot a panasztól 
számított négy hónapon belül kell 
meghozni. Az eljárás lefolytatása során a 
Bizottság:
a) a 36. cikkben meghatározott 
hatáskörökkel összhangban eljárásokat 
állapít meg a panaszkezelési eljárások 
létrehozására és az illetékes tagállami 
hatóságok képviselőiből álló 
panaszkezelési testületek előtti 
lefolytatására vonatkozóan;
b) megköveteli, hogy a panaszkezelési 
eljárásban részt vevő valamennyi fél teljes 
mértékben működjön együtt a 
Bizottsággal a 36. cikkben meghatározott 
hatáskörök alapján kidolgozott eljárások 
keretében;
c) a nyilvánosságra hozza az e bekezdés 
alapján hozott határozatot, figyelembe 
véve az üzleti titoktartás követelményeit is, 
és a felek rendelkezésére bocsátja a 
határozat alapjául szolgáló teljes körű 
indokolást.

Or. en

Módosítás 603
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelen cikk (2) bekezdése nem 
sérti a Bizottságnak a 25., 26. és 27. cikk 
szerinti hatásköreit.

(3) A jelen cikk (2) bekezdése nem 
sérti a Bizottságnak a 25., 26. és 27. cikk 
szerinti hatásköreit. Amennyiben a 25. 
cikk szerinti meg nem felelési határozat 
eredményeként a 26. cikk alapján 
pénzbírságot és szankciókat szabnak ki, a 
meg nem felelés időszakát a 3. cikk (8) 
bekezdésében meghatározott határidőtől 
kell számítani.

Or. en

Módosítás 604
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a Bizottság a (2) 
bekezdésnek megfelelően pontosító 
határozatot kíván elfogadni, tömör 
összefoglalót tesz közzé azokról az 
intézkedésekről, amelyeket a kapuőrnek 
végre kell hajtania az e rendeletben 
foglalt kötelezettségeknek való tényleges 
megfelelés biztosításához. A Bizottság 
felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy 
a Bizottság közleményében meghatározott 
határidőn belül nyújtsák be 
észrevételeiket. A közzététel tekintetbe 
veszi a vállalkozások ahhoz fűződő jogos 
érdekét, hogy üzleti titkaikat megőrizzék.

Or. en

Módosítás 605
Kira Marie Peter-Hansen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása érdekében a Bizottság az eljárás 
megindításától számított három hónapon 
belül közli előzetes megállapításait. Az 
előzetes megállapításokban a Bizottság 
kifejti azokat az intézkedéseket, amelyeket 
meghozni tervez, vagy amelyekről úgy 
véli, hogy az érintett alapvető 
platformszolgáltatónak az előzetes 
megállapítások eredményes kezelése 
érdekében meg kell hoznia.

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása érdekében a Bizottság az eljárás 
megindításától számított három hónapon 
belül közli előzetes megállapításait a 
kapuőrrel. Az előzetes megállapításokban 
a Bizottság kifejti azokat az 
intézkedéseket, amelyeket meghozni 
tervez, vagy amelyekről úgy véli, hogy az 
érintett alapvető platformszolgáltatónak az 
előzetes megállapítások eredményes 
kezelése érdekében meg kell hoznia. A 
Bizottság az előzetes megállapítások 
megfogalmazásakor konzultálhat a kellő 
érdeklődést tanúsító érdekelt harmadik 
felekkel. Az előzetes megállapításokat 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 606
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása érdekében a Bizottság az eljárás 
megindításától számított három hónapon 
belül közli előzetes megállapításait. Az 
előzetes megállapításokban a Bizottság 
kifejti azokat az intézkedéseket, amelyeket 
meghozni tervez, vagy amelyekről úgy 
véli, hogy az érintett alapvető 
platformszolgáltatónak az előzetes 
megállapítások eredményes kezelése 
érdekében meg kell hoznia.

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása érdekében a Bizottság az eljárás 
megindításától számított három hónapon 
belül közli előzetes megállapításait a 
kapuőrrel. Az előzetes megállapításokban 
a Bizottság kifejti azokat az 
intézkedéseket, amelyeket meghozni 
tervez, vagy amelyekről úgy véli, hogy az 
érintett alapvető platformszolgáltatónak az 
előzetes megállapítások eredményes 
kezelése érdekében meg kell hoznia. A 
Bizottság az előzetes megállapítások 
megfogalmazásakor konzultálhat a kellő 
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érdeklődést tanúsító érdekelt harmadik 
felekkel. Az előzetes megállapításokat 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 607
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása érdekében a Bizottság az eljárás 
megindításától számított három hónapon 
belül közli előzetes megállapításait. Az 
előzetes megállapításokban a Bizottság 
kifejti azokat az intézkedéseket, amelyeket 
meghozni tervez, vagy amelyekről úgy 
véli, hogy az érintett alapvető 
platformszolgáltatónak az előzetes 
megállapítások eredményes kezelése 
érdekében meg kell hoznia.

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása érdekében a Bizottság az eljárás 
megindításától számított három hónapon 
belül közli előzetes megállapításait. Az 
előzetes megállapításokban a Bizottság 
kifejti azokat az intézkedéseket, amelyeket 
meghozni tervez, vagy amelyekről úgy 
véli, hogy az érintett alapvető 
platformszolgáltatónak az előzetes 
megállapítások eredményes kezelése 
érdekében meg kell hoznia, figyelembe 
véve a szabályozási párbeszéd során 
megvitatott kérdéseket.

Or. en

Módosítás 608
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása érdekében a Bizottság az eljárás 
megindításától számított három hónapon 
belül közli előzetes megállapításait. Az 
előzetes megállapításokban a Bizottság 
kifejti azokat az intézkedéseket, amelyeket 
meghozni tervez, vagy amelyekről úgy 

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása érdekében a Bizottság az eljárás 
megindításától számított három hónapon 
belül közli előzetes megállapításait. Az 
előzetes megállapításokban a Bizottság 
kifejti azokat az intézkedéseket, amelyeket 
meghozni tervez, vagy amelyekről úgy 
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véli, hogy az érintett alapvető 
platformszolgáltatónak az előzetes 
megállapítások eredményes kezelése 
érdekében meg kell hoznia.

véli, hogy az érintett alapvető 
platformszolgáltatónak az előzetes 
megállapítások eredményes kezelése 
érdekében meg kell hoznia, figyelembe 
véve a szabályozási párbeszéd során 
megvitatott kérdéseket.

Or. en

Módosítás 609
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása érdekében a Bizottság az eljárás 
megindításától számított három hónapon 
belül közli előzetes megállapításait. Az 
előzetes megállapításokban a Bizottság 
kifejti azokat az intézkedéseket, amelyeket 
meghozni tervez, vagy amelyekről úgy 
véli, hogy az érintett alapvető 
platformszolgáltatónak az előzetes 
megállapítások eredményes kezelése 
érdekében meg kell hoznia.

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása érdekében a Bizottság az eljárás 
megindításától számított két hónapon belül 
közli előzetes megállapításait. Az előzetes 
megállapításokban a Bizottság kifejti 
azokat az intézkedéseket, amelyeket 
meghozni tervez, vagy amelyekről úgy 
véli, hogy az érintett alapvető 
platformszolgáltatónak az előzetes 
megállapítások eredményes kezelése 
érdekében meg kell hoznia.

Or. en

Módosítás 610
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása érdekében a Bizottság az eljárás 
megindításától számított három hónapon 
belül közli előzetes megállapításait. Az 
előzetes megállapításokban a Bizottság 
kifejti azokat az intézkedéseket, amelyeket 

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása érdekében a Bizottság az eljárás 
megindításától számított hat héten belül 
közli előzetes megállapításait. Az előzetes 
megállapításokban a Bizottság kifejti 
azokat az intézkedéseket, amelyeket 
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meghozni tervez, vagy amelyekről úgy 
véli, hogy az érintett alapvető 
platformszolgáltatónak az előzetes 
megállapítások eredményes kezelése 
érdekében meg kell hoznia.

meghozni tervez, vagy amelyekről úgy 
véli, hogy az érintett alapvető 
platformszolgáltatónak az előzetes 
megállapítások eredményes kezelése 
érdekében meg kell hoznia.

Or. en

Módosítás 611
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés szerinti 
intézkedések meghatározásakor a Bizottság 
biztosítja, hogy az intézkedések 
eredményesek a vonatkozó kötelezettség 
céljainak elérésében, továbbá a kapuőr és 
a vonatkozó szolgáltatás sajátos 
körülményei között arányosak.

(5) A (2) bekezdés szerinti 
intézkedések meghatározásakor a Bizottság 
biztosítja, hogy az intézkedések 
eredményesek a kapuőrre vonatkozó 
kötelezettség és az adott szolgáltatás 
céljainak elérésében.

Or. en

Módosítás 612
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 6. cikk (1) bekezdésének f) 
pontja szerinti kötelezettségek 
meghatározása céljából a Bizottság a 
kapuőrrel, az üzleti felhasználókkal és a 
végfelhasználók képviselőivel 
együttműködve meghatározza azokat a 
nyílt technológiákat, nyílt szabványokat és 
nyílt protokollokat – köztük a technikai 
interfészt (felhasználói program interfész) 
–, amelyek lehetővé teszik a versengő 



PE696.540v01-00 18/133 AM\1238611HU.docx

HU

szoftverek és szolgáltatások 
végfelhasználói és az üzleti felhasználók 
számára, hogy kapcsolódjanak a kapuőr 
alapvető szolgáltatásához, valamint azzal 
együttműködjenek. A személyes adatok 
kapuőrök általi kezelése során minden 
esetben meg kell felelni az (EU) 2016/679 
rendeletnek, különösen annak 6. cikke (1) 
bekezdése a) pontjának és 5. cikke (1) 
bekezdése c) pontjának. Az 
interoperabilitási kötelezettségek nem 
korlátozhatják, akadályozhatják vagy 
késleltethetik a közvetítőket abban, hogy a 
[NIS-irányelv] 18. cikke vagy az (EU) 
2016/679 rendelet 32. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti 
kötelezettség teljesítése érdekében kezelni 
tudják a sebezhető pontokat.

Or. en

Módosítás 613
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kapuőr kérheti a 18. cikk szerinti 
eljárások megindítását, hogy a Bizottság 
meg tudja állapítani, hogy a kapuőr által 
a 6. cikk értelmében végrehajtani kívánt 
vagy végrehajtott intézkedések 
eredményesek-e az adott körülmények 
között a vonatkozó kötelezettség céljának 
elérése terén. A kapuőr a kérésével együtt 
indokolással ellátott beadvánnyal is élhet, 
hogy elmagyarázza főként azt, hogy a 
bevezetni kívánt vagy bevezetett 
intézkedések eredményesek-e az adott 
körülmények között a vonatkozó 
kötelezettség céljának elérése terén.

törölve

Or. en
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Módosítás 614
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kapuőr kérheti a 18. cikk szerinti 
eljárások megindítását, hogy a Bizottság 
meg tudja állapítani, hogy a kapuőr által a 
6. cikk értelmében végrehajtani kívánt 
vagy végrehajtott intézkedések 
eredményesek-e az adott körülmények 
között a vonatkozó kötelezettség céljának 
elérése terén. A kapuőr a kérésével együtt 
indokolással ellátott beadvánnyal is élhet, 
hogy elmagyarázza főként azt, hogy a 
bevezetni kívánt vagy bevezetett 
intézkedések eredményesek-e az adott 
körülmények között a vonatkozó 
kötelezettség céljának elérése terén.

(7) Az ebben a rendeletben foglalt 
kötelezettségek hatékony teljesítésének 
biztosítása érdekében a kapuőr a tényleges 
kijelölésétől számított egy hónapon belül 
kérheti a Bizottságtól annak 
megállapítását, hogy a kapuőr által 
végrehajtani kívánt intézkedések 
eredményesek-e az adott körülmények 
között a vonatkozó kötelezettség céljának 
elérése terén. A kapuőr a kérésével együtt 
indokolással ellátott beadvánnyal is élhet, 
hogy elmagyarázza főként azt, hogy a 
bevezetni kívánt intézkedések 
eredményesek-e az adott körülmények 
között a vonatkozó kötelezettség elérése 
terén. A kapuőr kérését követő 
álláspontjának kidolgozása során a 
Bizottság konzultálhat harmadik felekkel, 
például üzleti felhasználókkal és 
versenytársakkal, civil társadalmi 
szervezetekkel, nemzeti illetékes 
hatóságokkal és más, a Bizottság által a 
kapuőr kérésének tárgyát képező alapvető 
platformszolgáltatások tekintetében 
relevánsnak ítélt szereplőkkel. A Bizottság 
meghatározhatja az érintett kapuőr által 
végrehajtandó intézkedéseket, és a kapuőr 
kérelmének elfogadását követő három 
hónapon belül benyújtja végleges 
álláspontját. A 3. cikk (8) bekezdésében 
foglaltak szerint a kapuőr az e cikkben 
leírt eljárás lezárását követő négy 
hónapon belül eleget tesz az 5. és 6. 
cikkben meghatározott kötelezettségeknek.

Or. en

Módosítás 615
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kapuőr kérheti a 18. cikk szerinti 
eljárások megindítását, hogy a Bizottság 
meg tudja állapítani, hogy a kapuőr által a 
6. cikk értelmében végrehajtani kívánt 
vagy végrehajtott intézkedések 
eredményesek-e az adott körülmények 
között a vonatkozó kötelezettség céljának 
elérése terén. A kapuőr a kérésével együtt 
indokolással ellátott beadvánnyal is élhet, 
hogy elmagyarázza főként azt, hogy a 
bevezetni kívánt vagy bevezetett 
intézkedések eredményesek-e az adott 
körülmények között a vonatkozó 
kötelezettség céljának elérése terén.

(7) A kapuőr a 3. cikk (8) 
bekezdésében meghatározott végrehajtási 
határidőn belül kérheti a 18. cikk szerinti 
eljárások megindítását, hogy a Bizottság 
meg tudja állapítani, hogy a kapuőr által a 
6. cikk értelmében végrehajtani kívánt 
vagy végrehajtott intézkedések 
eredményesek-e az adott körülmények 
között a vonatkozó kötelezettség céljának 
elérése terén. A kapuőr a kérésével együtt 
indokolással ellátott beadvánnyal is élhet, 
hogy elmagyarázza főként azt, hogy a 
bevezetni kívánt vagy bevezetett 
intézkedések eredményesek-e az adott 
körülmények között a vonatkozó 
kötelezettség céljának elérése terén. A 
Bizottság határozatát a 18. cikk szerinti 
eljárások megindításától számított hat 
hónapon belül fogadja el.

Or. en

Módosítás 616
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kapuőr kérheti a 18. cikk szerinti 
eljárások megindítását, hogy a Bizottság 
meg tudja állapítani, hogy a kapuőr által a 
6. cikk értelmében végrehajtani kívánt 
vagy végrehajtott intézkedések 
eredményesek-e az adott körülmények 
között a vonatkozó kötelezettség céljának 
elérése terén. A kapuőr a kérésével együtt 
indokolással ellátott beadvánnyal is élhet, 
hogy elmagyarázza főként azt, hogy a 
bevezetni kívánt vagy bevezetett 

(7) A kapuőr kérheti a 18. cikk szerinti 
eljárások megindítását, hogy a Bizottság 
meg tudja állapítani, hogy a kapuőr által a 
6. cikk értelmében végrehajtani kívánt 
vagy végrehajtott intézkedések 
eredményesek-e az adott körülmények 
között a vonatkozó kötelezettség céljának 
elérése terén. A kapuőr a kérésével együtt 
indokolással ellátott beadvánnyal is élhet, 
hogy elmagyarázza főként azt, hogy a 
bevezetni kívánt vagy bevezetett 
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intézkedések eredményesek-e az adott 
körülmények között a vonatkozó 
kötelezettség céljának elérése terén.

intézkedések eredményesek-e az adott 
körülmények között a vonatkozó 
kötelezettség céljának elérése terén. A 
kapuőr a 18. cikk szerinti eljárás során 
továbbra is köteles eleget tenni minden 
vonatkozó kötelezettségének.

Or. en

Módosítás 617
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kapuőr kérheti a 18. cikk szerinti 
eljárások megindítását, hogy a Bizottság 
meg tudja állapítani, hogy a kapuőr által a 
6. cikk értelmében végrehajtani kívánt 
vagy végrehajtott intézkedések 
eredményesek-e az adott körülmények 
között a vonatkozó kötelezettség céljának 
elérése terén. A kapuőr a kérésével együtt 
indokolással ellátott beadvánnyal is élhet, 
hogy elmagyarázza főként azt, hogy a 
bevezetni kívánt vagy bevezetett 
intézkedések eredményesek-e az adott 
körülmények között a vonatkozó 
kötelezettség céljának elérése terén.

(7) A kapuőr a 3. cikk (8) 
bekezdésében meghatározott határidőn 
belül kérheti a 18. cikk szerinti eljárások 
megindítását, hogy a Bizottság meg tudja 
állapítani, hogy a kapuőr által a. cikk 
értelmében végrehajtani kívánt vagy 
végrehajtott intézkedések eredményesek-e 
az adott körülmények között a vonatkozó 
kötelezettség céljának elérése terén. A 
kapuőr a kérésével együtt indokolással 
ellátott beadvánnyal is élhet, hogy 
elmagyarázza főként azt, hogy a bevezetni 
kívánt vagy bevezetett intézkedések 
eredményesek-e az adott körülmények 
között a vonatkozó kötelezettség céljának 
elérése terén.

Or. en

Módosítás 618
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(7) A kapuőr kérheti a 18. cikk szerinti 
eljárások megindítását, hogy a Bizottság 
meg tudja állapítani, hogy a kapuőr által a 
6. cikk értelmében végrehajtani kívánt 
vagy végrehajtott intézkedések 
eredményesek-e az adott körülmények 
között a vonatkozó kötelezettség céljának 
elérése terén. A kapuőr a kérésével együtt 
indokolással ellátott beadvánnyal is élhet, 
hogy elmagyarázza főként azt, hogy a 
bevezetni kívánt vagy bevezetett 
intézkedések eredményesek-e az adott 
körülmények között a vonatkozó 
kötelezettség céljának elérése terén.

(7) A kapuőr kérheti a 18. cikk szerinti 
eljárások megindítását, hogy a Bizottság 
meg tudja állapítani, hogy a kapuőr által a 
6. cikk értelmében végrehajtani kívánt 
vagy végrehajtott intézkedések arányosak 
és eredményesek-e az adott körülmények 
között a vonatkozó kötelezettség céljának 
elérése terén. A kapuőr a kérésével együtt 
indokolással ellátott beadvánnyal is élhet, 
hogy elmagyarázza főként azt, hogy a 
bevezetni kívánt vagy bevezetett 
intézkedések arányosak és eredményesek-
e az adott körülmények között a vonatkozó 
kötelezettség céljának elérése terén.

Or. en

Módosítás 619
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az e cikk alapján a Bizottságra 
ruházott hatáskörök nem sértik a nemzeti 
bíróságok joghatóságát, hogy 
biztosítaniuk kell az 5. és 6. cikkben 
meghatározott kötelezettségek betartását a 
kapuőrök, az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók közötti jogi eljárásokban, 
beleértve a kollektív jogorvoslati 
eljárásokat is.

Or. en

Módosítás 620
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A kapuőr tájékoztatja a Bizottságot és az 
illetékes nemzeti hatóságokat az alapvető 
platformszolgáltatásait érintő, az 5. és 6. 
cikk rendelkezéseit érintő tervezett 
változtatásokról. Az érintett kapuőrrel 
folytatott párbeszédet és az érdekelt 
harmadik felekkel folytatott konzultációt 
követően a Bizottság az általa 
megfelelőnek ítélt intézkedéseket 
hozhatja, beleértve a tervezett változtatás 
végrehajtásának nyomon követését, nem 
kötelező erejű iránymutatások kiadását 
vagy kötelező erejű intézkedések 
meghozatalát, amelyeket az érintett 
kapuőrnek mindenkor be kell tartania. Ez 
a párbeszéd nem érinti az e rendeletben 
előírt hatáskörök alkalmazásával 
kapcsolatos végrehajtási intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 621
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk törölve
Felfüggesztés

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére kivételesen, részben vagy 
egészben felfüggesztheti az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségek 
valamelyikét egy alapvető 
platformszolgáltatás vonatkozásában, egy, 
a 32. cikk (4) bekezdésében említett 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján, amennyiben a 
kapuőr bizonyítja, hogy az adott 
kötelezettségnek való megfelelés a kapuőr 
befolyásán kívül eső rendkívüli 
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körülmények miatt veszélyeztetné a 
kapuőr Unióban folytatott működésének 
gazdasági életképességét, és csak az 
életképesség veszélyeztetésének 
kezeléséhez szükséges mértékig. A 
Bizottság törekszik rá, hogy a felfüggesztő 
határozatot késedelem nélkül és legkésőbb 
a teljes, indokolással ellátott kérés 
kézhezvételétől számított 3 hónappal 
elfogadja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés 
jóváhagyása esetén a Bizottság saját 
felfüggesztő határozatát évente 
felülvizsgálja. E felülvizsgálatot követően 
a Bizottság vagy megszünteti a 
felfüggesztést, vagy úgy határoz, hogy az 
(1) bekezdésben felsorolt feltételek 
továbbra is teljesülnek.
(3) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére eljárva átmenetileg már 
az (1) bekezdés szerinti határozat 
meghozatala előtt felfüggesztheti a 
vonatkozó kötelezettség egy vagy több 
különálló alapvető platformszolgáltatásra 
történő alkalmazását.
A kérés mérlegelésekor a Bizottság 
figyelembe veszi különösen az adott 
kötelezettségnek való megfelelés által a 
kapuőr Unióban való működésének 
gazdasági életképességére, valamint 
harmadik felekre gyakorolt hatást. A 
felfüggesztés a Bizottság által 
meghatározandó feltételekhez és 
kötelezettséghez köthető, amelynek célja, 
hogy biztosítsa az ezen érdekek és a jelen 
rendelet célkitűzései közötti méltányos 
egyensúlyt. A kérést a Bizottság által az 
(1) bekezdés értelmében végzett 
értékeléstől függően bármikor be lehet 
nyújtani és azt bármikor jóvá lehet 
hagyni.

Or. en

Módosítás 622
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Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére kivételesen, részben vagy 
egészben felfüggesztheti az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségek 
valamelyikét egy alapvető 
platformszolgáltatás vonatkozásában, egy, 
a 32. cikk (4) bekezdésében említett 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján, amennyiben a 
kapuőr bizonyítja, hogy az adott 
kötelezettségnek való megfelelés a kapuőr 
befolyásán kívül eső rendkívüli 
körülmények miatt veszélyeztetné a kapuőr 
Unióban folytatott működésének gazdasági 
életképességét, és csak az életképesség 
veszélyeztetésének kezeléséhez szükséges 
mértékig. A Bizottság törekszik rá, hogy a 
felfüggesztő határozatot késedelem nélkül 
és legkésőbb a teljes, indokolással ellátott 
kérés kézhezvételétől számított 3 hónappal 
elfogadja.

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére kivételesen, részben vagy 
egészben felfüggesztheti az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségek 
valamelyikét egy alapvető 
platformszolgáltatás vonatkozásában, egy, 
a 32. cikk (4) bekezdésében említett 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján, amennyiben a 
kapuőr bizonyítja, hogy:

a) a kötelezettségek betartása technikailag 
nem megvalósítható;
b) az e kötelezettségektől való eltérés a 
kapuőrök alapvető platformszolgáltatásai 
integritásának és biztonságának 
garantálása érdekében objektíven 
indokolt;
c) az említett kötelezettségektől való 
eltérés az adatbiztonság, valamint a 
magánéletre, az üzleti titkokra és az 
adatvédelemre vonatkozó szabályok 
betartása érdekében szükséges; továbbá
d) az adott kötelezettségnek való 
megfelelés rontaná a felhasználói élményt, 
illetve a kapuőr befolyásán kívül eső 
rendkívüli körülmények miatt 
veszélyeztetné a kapuőr Unióban folytatott 
működésének gazdasági életképességét, és 
csak az életképesség veszélyeztetésének 



PE696.540v01-00 26/133 AM\1238611HU.docx

HU

kezeléséhez szükséges mértékig.

A Bizottság törekszik rá, hogy a 
felfüggesztő határozatot késedelem nélkül 
és legkésőbb a teljes, indokolással ellátott 
kérés kézhezvételétől számított 3 hónappal 
elfogadja.

Or. en

Módosítás 623
Billy Kelleher

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére kivételesen, részben vagy 
egészben felfüggesztheti az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségek 
valamelyikét egy alapvető 
platformszolgáltatás vonatkozásában, egy, 
a 32. cikk (4) bekezdésében említett 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján, amennyiben a 
kapuőr bizonyítja, hogy az adott 
kötelezettségnek való megfelelés a kapuőr 
befolyásán kívül eső rendkívüli 
körülmények miatt veszélyeztetné a kapuőr 
Unióban folytatott működésének gazdasági 
életképességét, és csak az életképesség 
veszélyeztetésének kezeléséhez szükséges 
mértékig. A Bizottság törekszik rá, hogy a 
felfüggesztő határozatot késedelem nélkül 
és legkésőbb a teljes, indokolással ellátott 
kérés kézhezvételétől számított 3 hónappal 
elfogadja.

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére kivételesen, részben vagy 
egészben felfüggesztheti az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségek 
valamelyikét egy alapvető 
platformszolgáltatás vonatkozásában, egy, 
a 32. cikk (4) bekezdésében említett 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján, amennyiben a 
kapuőr bizonyítja, hogy az adott 
kötelezettségnek való megfelelés:

a) veszélyeztetné a kapuőr Unióban 
folytatott működésének gazdasági 
életképességét;
b) a kínált szolgáltatások jelentős 
romlását okozná a felhasználók kárára, 
vagy veszélyeztetné a kapuőr által 
elsősorban a felhasználók biztonsága és 
az adatvédelem érdekében hozott 
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intézkedéseket; vagy
c) technikailag nem valósítható meg.
A felfüggesztés csak az a)–c) pontban 
felsorolt okok kezeléséhez szükséges 
mértékig adható meg. A Bizottság 
törekszik rá, hogy a felfüggesztő 
határozatot késedelem nélkül és legkésőbb 
a teljes, indokolással ellátott kérés 
kézhezvételétől számított 3 hónappal 
elfogadja.

Or. en

Módosítás 624
Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére kivételesen, részben vagy 
egészben felfüggesztheti az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségek 
valamelyikét egy alapvető 
platformszolgáltatás vonatkozásában, egy, 
a 32. cikk (4) bekezdésében említett 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján, amennyiben a 
kapuőr bizonyítja, hogy az adott 
kötelezettségnek való megfelelés a kapuőr 
befolyásán kívül eső rendkívüli 
körülmények miatt veszélyeztetné a 
kapuőr Unióban folytatott működésének 
gazdasági életképességét, és csak az 
életképesség veszélyeztetésének 
kezeléséhez szükséges mértékig. A 
Bizottság törekszik rá, hogy a felfüggesztő 
határozatot késedelem nélkül és legkésőbb 
a teljes, indokolással ellátott kérés 
kézhezvételétől számított 3 hónappal 
elfogadja.

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére kivételesen, részben vagy 
egészben felfüggesztheti az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségek 
valamelyikét vagy a 7. cikk 
(2) bekezdéséhez kapcsolódó 
intézkedéseket egy alapvető 
platformszolgáltatás vonatkozásában, egy, 
a 32. cikk (4) bekezdésében említett 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján, amennyiben a 
kapuőr bizonyítja, hogy:

a) az adott kötelezettségeknek való 
megfelelés technikailag nem 
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megvalósítható;
b) az e kötelezettségektől való eltérés 
objektíven indokolt a kapuőr hardverének 
vagy operációs rendszerének integritása 
és biztonsága vagy magának az adott 
szolgáltatásnak a kereskedelmi 
életképessége érdekében;
c) e kötelezettségektől való eltérés a 
felhasználói biztonság, az adatvédelem 
vagy a vonatkozó uniós jogszabályoknak 
való megfelelés biztosítása érdekében 
szükséges.

A kötelezettségek részleges vagy teljes 
felfüggesztése szükségességének 
értékelésekor kötelezettségek halmozott 
hatását is figyelembe kell venni.

Or. en

Módosítás 625
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére kivételesen, részben vagy 
egészben felfüggesztheti az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségek 
valamelyikét egy alapvető 
platformszolgáltatás vonatkozásában, egy, 
a 32. cikk (4) bekezdésében említett 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján, amennyiben a 
kapuőr bizonyítja, hogy az adott 
kötelezettségnek való megfelelés a kapuőr 
befolyásán kívül eső rendkívüli 
körülmények miatt veszélyeztetné a kapuőr 
Unióban folytatott működésének gazdasági 
életképességét, és csak az életképesség 
veszélyeztetésének kezeléséhez szükséges 
mértékig. A Bizottság törekszik rá, hogy a 
felfüggesztő határozatot késedelem nélkül 
és legkésőbb a teljes, indokolással ellátott 

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére kivételesen, részben vagy 
egészben felfüggesztheti az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségek 
valamelyikét egy alapvető 
platformszolgáltatás vonatkozásában, egy, 
a 32. cikk (4) bekezdésében említett 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján, amennyiben a 
kapuőr bizonyítja, hogy az adott 
kötelezettségnek való megfelelés a kapuőr 
befolyásán kívül eső rendkívüli 
körülmények miatt veszélyeztetné a kapuőr 
Unióban folytatott működésének gazdasági 
életképességét, és csak az életképesség 
veszélyeztetésének kezeléséhez szükséges 
mértékig. A Bizottság törekszik rá, hogy a 
felfüggesztő határozatot késedelem nélkül 
és legkésőbb a teljes, indokolással ellátott 
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kérés kézhezvételétől számított 3 hónappal 
elfogadja.

kérés kézhezvételétől számított 3 hónappal 
elfogadja. A felfüggesztő határozathoz 
csatolni kell a felfüggesztés indokait 
részletező, indokolással ellátott 
nyilatkozatot.

Or. en

Módosítás 626
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére kivételesen, részben vagy 
egészben felfüggesztheti az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségek 
valamelyikét egy alapvető 
platformszolgáltatás vonatkozásában, egy, 
a 32. cikk (4) bekezdésében említett 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján, amennyiben a 
kapuőr bizonyítja, hogy az adott 
kötelezettségnek való megfelelés a kapuőr 
befolyásán kívül eső rendkívüli 
körülmények miatt veszélyeztetné a kapuőr 
Unióban folytatott működésének gazdasági 
életképességét, és csak az életképesség 
veszélyeztetésének kezeléséhez szükséges 
mértékig. A Bizottság törekszik rá, hogy a 
felfüggesztő határozatot késedelem nélkül 
és legkésőbb a teljes, indokolással ellátott 
kérés kézhezvételétől számított 3 hónappal 
elfogadja.

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére kivételesen, részben vagy 
egészben felfüggesztheti az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségek 
valamelyikét egy alapvető 
platformszolgáltatás vonatkozásában, egy, 
a 32. cikk (4) bekezdésében említett 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján, amennyiben a 
kapuőr bizonyítja, hogy az adott 
kötelezettségnek való megfelelés a kapuőr 
befolyásán kívül eső rendkívüli 
körülmények miatt veszélyeztetné a kapuőr 
Unióban folytatott működésének gazdasági 
életképességét, és csak az életképesség 
veszélyeztetésének kezeléséhez szükséges 
mértékig. A Bizottság törekszik rá, hogy a 
felfüggesztő határozatot késedelem nélkül 
és legkésőbb a teljes, indokolással ellátott 
kérés kézhezvételétől számított 3 hónappal 
elfogadja, és egy indoklással ellátott 
nyilatkozatot mellékeljen hozzá, amelyben 
kifejti a felfüggesztés okait.

Or. en

Módosítás 627
Danuta Maria Hübner
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérés mérlegelésekor a Bizottság 
figyelembe veszi különösen az adott 
kötelezettségnek való megfelelés által a 
kapuőr Unióban való működésének 
gazdasági életképességére, valamint 
harmadik felekre gyakorolt hatást. A 
felfüggesztés a Bizottság által 
meghatározandó feltételekhez és 
kötelezettséghez köthető, amelynek célja, 
hogy biztosítsa az ezen érdekek és a jelen 
rendelet célkitűzései közötti méltányos 
egyensúlyt. A kérést a Bizottság által az (1) 
bekezdés értelmében végzett értékeléstől 
függően bármikor be lehet nyújtani és azt 
bármikor jóvá lehet hagyni.

A kérés mérlegelésekor a Bizottság 
figyelembe veszi különösen az adott 
kötelezettségnek való megfelelés által az 
(1) bekezdés szerinti működés gazdasági 
életképességére, valamint harmadik 
felekre, így kisebb üzleti felhasználókra és 
ügyfelekre gyakorolt hatást. A 
felfüggesztés a Bizottság által 
meghatározandó feltételekhez és 
kötelezettséghez köthető, amelynek célja, 
hogy biztosítsa az ezen érdekek és a jelen 
rendelet célkitűzései közötti méltányos 
egyensúlyt. A kérést a Bizottság által az (1) 
bekezdés értelmében végzett értékeléstől 
függően bármikor be lehet nyújtani és azt 
bármikor jóvá lehet hagyni.

Or. en

Módosítás 628
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérés mérlegelésekor a Bizottság 
figyelembe veszi különösen az adott 
kötelezettségnek való megfelelés által a 
kapuőr Unióban való működésének 
gazdasági életképességére, valamint 
harmadik felekre gyakorolt hatást. A 
felfüggesztés a Bizottság által 
meghatározandó feltételekhez és 
kötelezettséghez köthető, amelynek célja, 
hogy biztosítsa az ezen érdekek és a jelen 
rendelet célkitűzései közötti méltányos 
egyensúlyt. A kérést a Bizottság által az (1) 
bekezdés értelmében végzett értékeléstől 
függően bármikor be lehet nyújtani és azt 
bármikor jóvá lehet hagyni.

A kérés mérlegelésekor a Bizottság 
figyelembe veszi az e cikk (1) 
bekezdésében felsorolt körülményeket és 
az adott kötelezettségnek való megfelelés 
által a harmadik felekre gyakorolt hatást. A 
felfüggesztés a Bizottság által 
meghatározandó feltételekhez és 
kötelezettséghez köthető, amelynek célja, 
hogy biztosítsa az ezen érdekek és a jelen 
rendelet célkitűzései közötti méltányos 
egyensúlyt. A kérést a Bizottság által az (1) 
bekezdés értelmében végzett értékeléstől 
függően bármikor be lehet nyújtani és azt 
bármikor jóvá lehet hagyni.
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Or. en

Módosítás 629
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozat révén 
egészben vagy részben mentesítheti a 
kapuőrt az 5. és 6. cikkben megállapított, a 
3. cikk (7) bekezdésében azonosított 
alapvető platformszolgáltatással 
kapcsolatos kötelezettségek valamelyike 
alól, amennyiben ez a mentesség a jelen 
cikk (2) bekezdésében felsorolt okok miatt 
indokolt. A Bizottság a mentesítésről szóló 
határozatot legkésőbb a teljes, indokolással 
ellátott kérés kézhezvételétől számított 3 
hónappal elfogadja.

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozat révén 
egészben vagy részben mentesítheti a 
kapuőrt az 5. és 6. cikkben megállapított, a 
3. cikk (7) bekezdésében azonosított 
alapvető platformszolgáltatással 
kapcsolatos kötelezettségek valamelyike 
alól, amennyiben ez a mentesség a jelen 
cikk (2) bekezdésében felsorolt okok miatt 
indokolt. A Bizottság a mentesítésről szóló 
határozatot legkésőbb a teljes, indokolással 
ellátott kérés kézhezvételétől számított 3 
hónappal elfogadja. A mentesítésről szóló 
határozathoz csatolni kell a mentesítés 
indokait ismertető, indokolással ellátott 
nyilatkozatot.

Or. en

Módosítás 630
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozat révén 

(1) A Bizottság saját 
kezdeményezésére a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozat révén 
egészben vagy részben mentesítheti a 
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egészben vagy részben mentesítheti a 
kapuőrt az 5. és 6. cikkben megállapított, a 
3. cikk (7) bekezdésében azonosított 
alapvető platformszolgáltatással 
kapcsolatos kötelezettségek valamelyike 
alól, amennyiben ez a mentesség a jelen 
cikk (2) bekezdésében felsorolt okok miatt 
indokolt. A Bizottság a mentesítésről szóló 
határozatot legkésőbb a teljes, indokolással 
ellátott kérés kézhezvételétől számított 3 
hónappal elfogadja.

kapuőrt az 5. és 6. cikkben megállapított, a 
3. cikk (7) bekezdésében azonosított 
alapvető platformszolgáltatással 
kapcsolatos kötelezettségek valamelyike 
alól, amennyiben ez a mentesség a jelen 
cikk (2) bekezdésében felsorolt okok miatt 
indokolt. A Bizottság a mentesítésről szóló 
határozatot legkésőbb a teljes, indokolással 
ellátott kérés kézhezvételétől számított 3 
hónappal elfogadja.

Or. en

Módosítás 631
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesség 
kizárólag a következő okokból adható 
meg:

(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesség 
közérdekű okokból adható meg, beleértve 
a következőket:

Or. en

Módosítás 632
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közerkölcs; törölve

Or. en

Módosítás 633
Frances Fitzgerald
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés szerinti mentesség 
azzal a céllal is megadható, hogy a 
kapuőr:
a) garantálni tudja az adatbiztonságot;
b) meg tudja védeni az üzleti titkokat; 
vagy
c) meg tudjon felelni minden más uniós 
jogszabálynak.

Or. en

Módosítás 634
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére vagy saját 
kezdeményezésére eljárva átmenetileg már 
az (1) bekezdés szerinti határozat 
meghozatala előtt felfüggesztheti a 
vonatkozó kötelezettség egy vagy több 
különálló alapvető platformszolgáltatásra 
történő alkalmazását.

törölve

A kérés mérlegelésekor a Bizottság 
figyelembe veszi különösen a 
kötelezettségnek való megfelelés által a (2) 
bekezdésben szereplő indokokra gyakorolt 
hatását, valamint az érintett kapuőrre és 
harmadik felekre gyakorolt hatásokat. A 
felfüggesztés a Bizottság által 
meghatározandó feltételekhez és 
kötelezettséghez köthető, amelynek célja, 
hogy biztosítsa a (2) bekezdésben felsorolt 
indokokkal elérni kívánt célok és a jelen 
rendelet célkitűzései közötti méltányos 
egyensúlyt. A kérést a Bizottság által az 
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(1) bekezdés értelmében végzett 
értékeléstől függően bármikor be lehet 
nyújtani és azt bármikor jóvá lehet 
hagyni.

Or. en

Módosítás 635
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
A kapuőrökre vonatkozó kötelezettségek 

frissítése
(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 34. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
aktualizálja az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, 
amennyiben a 17. cikk szerinti piaci 
vizsgálat alapján megállapította, hogy új 
kötelezettségekre van szükség az olyan 
gyakorlatok kezelésére, amelyek 
ugyanúgy korlátozzák az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát vagy ugyanolyan 
tisztességtelenek, mint az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségek hatálya alá 
tartozó gyakorlatok.
(2) Az (1) bekezdés értelmében vett 
gyakorlat akkor minősül 
tisztességtelennek vagy az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát korlátozónak, ha:
a) az üzleti felhasználók jogai és 
kötelezettségei között egyensúlyhiány 
mutatkozik, és a kapuőr olyan előnyt 
szerez az üzleti felhasználóktól, amely a 
kapuőr által az üzleti felhasználók részére 
nyújtott szolgáltatáshoz képest 
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aránytalan; vagy
b) a kapuőrök által folytatott gyakorlat 
következményeként beszűkült a piacok 
megtámadhatóságának lehetősége.

Or. en

Indokolás

A kapuőrök kötelezettségeit az európai jogalkotónak kell meghatároznia.

Módosítás 636
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 34. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
aktualizálja az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, 
amennyiben a 17. cikk szerinti piaci 
vizsgálat alapján megállapította, hogy új 
kötelezettségekre van szükség az olyan 
gyakorlatok kezelésére, amelyek 
ugyanúgy korlátozzák az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát vagy ugyanolyan 
tisztességtelenek, mint az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségek hatálya alá 
tartozó gyakorlatok.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 34. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
aktualizálja az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, 
amennyiben közérdekű okokból vagy a 17. 
cikk szerinti piaci vizsgálat alapján 
megállapította, hogy új kötelezettségekre 
van szükség.

Or. en

Módosítás 637
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés



PE696.540v01-00 36/133 AM\1238611HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 34. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
aktualizálja az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, 
amennyiben a 17. cikk szerinti piaci 
vizsgálat alapján megállapította, hogy új 
kötelezettségekre van szükség az olyan 
gyakorlatok kezelésére, amelyek ugyanúgy 
korlátozzák az alapvető 
platformszolgáltatások megtámadhatóságát 
vagy ugyanolyan tisztességtelenek, mint az 
5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségek hatálya alá tartozó 
gyakorlatok.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 34. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
aktualizálja vagy kiigazítsa és megerősítse 
az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeket, amennyiben a 17. cikk 
szerinti piaci vizsgálat alapján 
megállapította, hogy új kötelezettségekre 
van szükség az olyan gyakorlatok 
kezelésére, amelyek ugyanúgy korlátozzák 
az alapvető platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát vagy ugyanolyan 
tisztességtelenek, mint az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségek hatálya alá 
tartozó gyakorlatok.

Or. en

Módosítás 638
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés értelmében vett 
gyakorlat akkor minősül 
tisztességtelennek vagy az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát korlátozónak, ha:

törölve

a) az üzleti felhasználók jogai és 
kötelezettségei között egyensúlyhiány 
mutatkozik, és a kapuőr olyan előnyt 
szerez az üzleti felhasználóktól, amely a 
kapuőr által az üzleti felhasználók részére 
nyújtott szolgáltatáshoz képest 
aránytalan; vagy
b) a kapuőrök által folytatott gyakorlat 
következményeként beszűkült a piacok 
megtámadhatóságának lehetősége.

Or. en
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Módosítás 639
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az üzleti felhasználók jogai és 
kötelezettségei között egyensúlyhiány 
mutatkozik, és a kapuőr olyan előnyt 
szerez az üzleti felhasználóktól, amely a 
kapuőr által az üzleti felhasználók részére 
nyújtott szolgáltatáshoz képest aránytalan; 
vagy

a) az üzleti felhasználók vagy a 
végfelhasználók jogai és kötelezettségei 
között egyensúlyhiány mutatkozik, és a 
kapuőr olyan előnyt szerez az üzleti 
felhasználóktól, amely a kapuőr által az 
üzleti felhasználók vagy a végfelhasználók 
részére nyújtott szolgáltatáshoz képest 
aránytalan; vagy

Or. en

Módosítás 640
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az üzleti felhasználók jogai és 
kötelezettségei között egyensúlyhiány 
mutatkozik, és a kapuőr olyan előnyt 
szerez az üzleti felhasználóktól, amely a 
kapuőr által az üzleti felhasználók részére 
nyújtott szolgáltatáshoz képest aránytalan; 
vagy

a) az üzleti felhasználók vagy a 
végfelhasználók jogai és kötelezettségei 
között egyensúlyhiány mutatkozik, és a 
kapuőr olyan előnyt szerez az üzleti 
felhasználóktól, amely a kapuőr által az 
üzleti felhasználók részére nyújtott 
szolgáltatáshoz képest aránytalan; vagy

Or. en

Módosítás 641
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

a) az üzleti felhasználók jogai és 
kötelezettségei között egyensúlyhiány 
mutatkozik, és a kapuőr olyan előnyt 
szerez az üzleti felhasználóktól, amely a 
kapuőr által az üzleti felhasználók részére 
nyújtott szolgáltatáshoz képest aránytalan; 
vagy

a) az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók jogai és kötelezettségei 
között egyensúlyhiány mutatkozik, és a 
kapuőr olyan előnyt szerez, amely a kapuőr 
által az üzleti felhasználók vagy a 
végfelhasználók részére nyújtott 
szolgáltatáshoz képest aránytalan; vagy

Or. en

Módosítás 642
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az üzleti felhasználók jogai és 
kötelezettségei között egyensúlyhiány 
mutatkozik, és a kapuőr olyan előnyt 
szerez az üzleti felhasználóktól, amely a 
kapuőr által az üzleti felhasználók részére 
nyújtott szolgáltatáshoz képest aránytalan; 
vagy

a) a végfelhasználók vagy az üzleti 
felhasználók jogai és kötelezettségei között 
egyensúlyhiány mutatkozik, és a kapuőr 
olyan előnyt szerez az üzleti 
felhasználóktól, amely a kapuőr által az 
üzleti felhasználók részére nyújtott 
szolgáltatáshoz képest aránytalan; vagy

Or. en

Módosítás 643
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr biztosítja, hogy az 5. és 6. 
cikk szerinti kötelezettségeket teljes 
mértékben és ténylegesen is teljesíti. Míg 
az 5. és 6. cikkben foglalt kötelezettségek a 
3. cikk értelmében kijelölt alapvető 
platformszolgáltatásokra vonatkoznak, 

(1) A kapuőr biztosítja, hogy az 5. és 6. 
cikk szerinti kötelezettségeket teljes 
mértékben és ténylegesen is teljesíti. Míg 
az 5. és 6. cikkben foglalt kötelezettségek a 
3. cikk értelmében kijelölt alapvető 
platformszolgáltatásokra vonatkoznak, 
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végrehajtásukat nem áshatja alá annak a 
vállalkozásnak a magatartása, amelyhez a 
kapuőr tartozik, függetlenül attól, hogy e 
magatartás szerződéses, kereskedelmi, 
technikai vagy bármely egyéb jellegű.

végrehajtásukat nem áshatja alá annak a 
vállalkozásnak a magatartása, amelyhez a 
kapuőr tartozik, függetlenül attól, hogy e 
magatartás szerződéses, kereskedelmi, 
technikai vagy bármely egyéb jellegű. A 
kapuőr intézkedéseinek megfelelően 
biztosítaniuk kell különösen az 
átláthatóságot, az interoperabilitást 
(beleértve az adatok méltányos 
felhasználását és az azokhoz való 
hozzáférést) és az egyenlő bánásmódot 
(például ha versenyellenes, saját 
szolgáltatást előnyben részesítő feltételek 
vagy árukapcsolási gyakorlatok merülnek 
fel).

Or. en

Módosítás 644
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr biztosítja, hogy az 5. és 6. 
cikk szerinti kötelezettségeket teljes 
mértékben és ténylegesen is teljesíti. Míg 
az 5. és 6. cikkben foglalt kötelezettségek a 
3. cikk értelmében kijelölt alapvető 
platformszolgáltatásokra vonatkoznak, 
végrehajtásukat nem áshatja alá annak a 
vállalkozásnak a magatartása, amelyhez a 
kapuőr tartozik, függetlenül attól, hogy e 
magatartás szerződéses, kereskedelmi, 
technikai vagy bármely egyéb jellegű.

(1) A kapuőr biztosítja, hogy az 5. és 6. 
cikk szerinti kötelezettségeket teljes 
mértékben és ténylegesen is teljesíti. Míg 
az 5. és 6. cikkben foglalt kötelezettségek a 
3. cikk és a 2. cikk (1) bekezdésének 
14. pontja értelmében kijelölt alapvető és 
kiegészítő platformszolgáltatásokra 
vonatkoznak, végrehajtásukat nem áshatja 
alá a kapuőr vagy az ugyanazon 
vállalkozáshoz tartozó harmadik fél 
magatartása, függetlenül attól, hogy e 
magatartás szerződéses, kereskedelmi, 
technikai vagy bármely egyéb jellegű. A 
kapuőr intézkedéseinek különösen az 
átláthatóságot, az interoperabilitást, 
beleértve az adatok méltányos 
felhasználását és az azokhoz való 
hozzáférést, valamint az egyenlő 
bánásmódot kell megfelelően 
biztosítaniuk.
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Or. en

Módosítás 645
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr biztosítja, hogy az 5. és 6. 
cikk szerinti kötelezettségeket teljes 
mértékben és ténylegesen is teljesíti. Míg 
az 5. és 6. cikkben foglalt kötelezettségek a 
3. cikk értelmében kijelölt alapvető 
platformszolgáltatásokra vonatkoznak, 
végrehajtásukat nem áshatja alá annak a 
vállalkozásnak a magatartása, amelyhez a 
kapuőr tartozik, függetlenül attól, hogy e 
magatartás szerződéses, kereskedelmi, 
technikai vagy bármely egyéb jellegű.

(1) A kapuőr biztosítja, hogy az 5. és 6. 
cikk szerinti kötelezettségeket maga a 
kapuőr, valamint az a vállalkozás, 
amelyhez tartozik, teljes mértékben és 
ténylegesen is teljesíti. Míg az 5. és 6. 
cikkben foglalt kötelezettségek a 3. cikk 
értelmében kijelölt alapvető 
platformszolgáltatásokra vonatkoznak, 
végrehajtásukat nem áshatja alá annak a 
vállalkozásnak a magatartása, amelyhez a 
kapuőr tartozik, semmilyen olyan 
magatartást nem tanúsíthat – függetlenül 
attól, hogy e magatartás szerződéses, 
kereskedelmi, technikai vagy bármely 
egyéb jellegű – amely az 5. és 6. cikk 
alapján tiltott magatartással azonos céllal 
történik vagy annak megfelelő hatással 
járhat.

Or. en

Módosítás 646
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr biztosítja, hogy az 5. és 6. 
cikk szerinti kötelezettségeket teljes 
mértékben és ténylegesen is teljesíti. Míg 
az 5. és 6. cikkben foglalt kötelezettségek a 
3. cikk értelmében kijelölt alapvető 

(1) A kapuőr biztosítja, hogy az 5. és 6. 
cikk szerinti kötelezettségeket teljes 
mértékben és ténylegesen is teljesíti. Míg 
az 5. és 6. cikkben foglalt kötelezettségek a 
3. cikk értelmében kijelölt alapvető 
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platformszolgáltatásokra vonatkoznak, 
végrehajtásukat nem áshatja alá annak a 
vállalkozásnak a magatartása, amelyhez a 
kapuőr tartozik, függetlenül attól, hogy e 
magatartás szerződéses, kereskedelmi, 
technikai vagy bármely egyéb jellegű.

platformszolgáltatásokra vonatkoznak, 
végrehajtásukat nem áshatja alá annak a 
vállalkozásnak a magatartása, amelyhez a 
kapuőr tartozik, függetlenül attól, hogy e 
magatartás szerződéses, kereskedelmi, 
technikai vagy bármely egyéb jellegű, 
beleértve a termék kialakítását, 
szerkezetét, funkcióját vagy működési 
módját, amely képes befolyásolni a 
felhasználó választását és autonómiáját, 
illetve a kapuőr harmadik fél üzleti 
partnereivel kötött megállapodásokat.

Or. en

Módosítás 647
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr biztosítja, hogy az 5. és 6. 
cikk szerinti kötelezettségeket teljes 
mértékben és ténylegesen is teljesíti. Míg 
az 5. és 6. cikkben foglalt kötelezettségek a 
3. cikk értelmében kijelölt alapvető 
platformszolgáltatásokra vonatkoznak, 
végrehajtásukat nem áshatja alá annak a 
vállalkozásnak a magatartása, amelyhez a 
kapuőr tartozik, függetlenül attól, hogy e 
magatartás szerződéses, kereskedelmi, 
technikai vagy bármely egyéb jellegű.

(1) A kapuőr biztosítja, hogy az 5. és 6. 
cikk szerinti kötelezettségeket teljes 
mértékben és ténylegesen is teljesíti. Míg 
az 5. és 6. cikkben foglalt kötelezettségek a 
3. cikk értelmében kijelölt alapvető 
platformszolgáltatásokra vonatkoznak, 
végrehajtásukat nem áshatja alá annak a 
vállalkozásnak a magatartása, amelyhez a 
kapuőr tartozik, függetlenül attól, hogy e 
magatartás szerződéses, kereskedelmi, 
technikai vagy bármely egyéb jellegű, 
beleértve a termék kialakítását, 
szerkezetét, funkcióját vagy működési 
módját, amely képes befolyásolni a 
felhasználó választását és autonómiáját, 
illetve a kapuőr harmadik fél üzleti 
partnereivel kötött megállapodásokat.

Or. en

Módosítás 648
Kira Marie Peter-Hansen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a jelen rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében a 
személyes adatok gyűjtéséhez és 
kezeléséhez hozzájárulás szükséges, a 
kapuőr megteszi a szükséges lépéseket 
vagy azért, hogy lehetővé tegye az üzleti 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
megszerezzék az adatkezeléshez szükséges 
hozzájárulást, amennyiben azt az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv előírja, vagy hogy más módokon 
feleljen meg az uniós adatvédelmi és a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
szabályoknak és elveknek, többek között 
azáltal, hogy az üzleti felhasználók részére 
adott esetben kellően anonimizált adatokat 
biztosít. A kapuőr a hozzájárulás üzleti 
felhasználó általi megszerzését nem 
nehezítheti meg nagyobb mértékben, mint 
saját szolgáltatásai esetében.

(2) Amennyiben a jelen rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében a 
személyes adatok gyűjtéséhez és 
kezeléséhez hozzájárulás szükséges, a 
kapuőr megteszi a szükséges lépéseket 
vagy azért, hogy lehetővé tegye az üzleti 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
megszerezzék az adatkezeléshez szükséges 
hozzájárulást, amennyiben azt az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv előírja, vagy hogy más módokon 
feleljen meg az uniós adatvédelmi és a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
szabályoknak és elveknek, többek között 
azáltal, hogy az üzleti felhasználók részére 
adott esetben kellően anonimizált adatokat 
biztosít. A kapuőr a hozzájárulás üzleti 
felhasználó általi megszerzését nem 
nehezítheti meg nagyobb mértékben, mint 
saját szolgáltatásai esetében, beleértve a 
termék kialakítását, szerkezetét, funkcióját 
vagy működési módját, amely képes 
befolyásolni a felhasználó választását és 
autonómiáját, illetve a kapuőr harmadik 
fél üzleti partnereivel kötött 
megállapodásokat.

Or. en

Módosítás 649
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a jelen rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében a 
személyes adatok gyűjtéséhez és 

(2) Amennyiben a jelen rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében a 
személyes adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez 
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kezeléséhez hozzájárulás szükséges, a 
kapuőr megteszi a szükséges lépéseket 
vagy azért, hogy lehetővé tegye az üzleti 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
megszerezzék az adatkezeléshez szükséges 
hozzájárulást, amennyiben azt az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv előírja, vagy hogy más módokon 
feleljen meg az uniós adatvédelmi és a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
szabályoknak és elveknek, többek között 
azáltal, hogy az üzleti felhasználók részére 
adott esetben kellően anonimizált adatokat 
biztosít. A kapuőr a hozzájárulás üzleti 
felhasználó általi megszerzését nem 
nehezítheti meg nagyobb mértékben, mint 
saját szolgáltatásai esetében.

és megosztásához hozzájárulás szükséges, 
a kapuőr megteszi a szükséges lépéseket 
vagy azért, hogy lehetővé tegye az üzleti 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
megszerezzék az adatkezeléshez szükséges 
hozzájárulást, amennyiben azt az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv előírja, vagy hogy más módokon 
feleljen meg az uniós adatvédelmi és a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
szabályoknak és elveknek, többek között 
azáltal, hogy az üzleti felhasználók részére 
kellően anonimizált adatokat biztosít. A 
kapuőr a hozzájárulás üzleti felhasználó 
általi megszerzését nem nehezítheti meg 
nagyobb mértékben, mint saját 
szolgáltatásai esetében, és a felhasználók 
számára semleges módon biztosít 
választási lehetőséget, óvva az üzleti 
felhasználók vagy a végfelhasználók 
autonóm döntéshozatalát a felhasználói 
interfész formátuma, funkciója vagy 
üzemeltetése révén.

Or. en

Módosítás 650
Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a jelen rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében a 
személyes adatok gyűjtéséhez és 
kezeléséhez hozzájárulás szükséges, a 
kapuőr megteszi a szükséges lépéseket 
vagy azért, hogy lehetővé tegye az üzleti 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
megszerezzék az adatkezeléshez szükséges 
hozzájárulást, amennyiben azt az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv előírja, vagy hogy más módokon 
feleljen meg az uniós adatvédelmi és a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 

(2) Amennyiben a jelen rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében a 
személyes adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez 
vagy megosztásához hozzájárulás 
szükséges, a kapuőr megteszi a szükséges 
lépéseket vagy azért, hogy lehetővé tegye 
az üzleti felhasználók számára, hogy 
közvetlenül megszerezzék az 
adatkezeléshez és lehívásához szükséges 
hozzájárulást, amennyiben azt az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv előírja, vagy hogy – ha nem 
szerezték meg a hozzájárulást – más 
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szabályoknak és elveknek, többek között 
azáltal, hogy az üzleti felhasználók részére 
adott esetben kellően anonimizált adatokat 
biztosít. A kapuőr a hozzájárulás üzleti 
felhasználó általi megszerzését nem 
nehezítheti meg nagyobb mértékben, mint 
saját szolgáltatásai esetében.

módokon feleljen meg az uniós 
adatvédelmi és a személyes adatok 
védelmével kapcsolatos szabályoknak és 
elveknek, többek között azáltal, hogy az 
üzleti felhasználók részére kellően 
anonimizált adatokat biztosít. A kapuőr a 
hozzájárulás üzleti felhasználó általi 
megszerzését nem nehezítheti meg 
nagyobb mértékben, mint saját 
szolgáltatásai esetében.

Or. en

Módosítás 651
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a jelen rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében a 
személyes adatok gyűjtéséhez és 
kezeléséhez hozzájárulás szükséges, a 
kapuőr megteszi a szükséges lépéseket 
vagy azért, hogy lehetővé tegye az üzleti 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
megszerezzék az adatkezeléshez szükséges 
hozzájárulást, amennyiben azt az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv előírja, vagy hogy más módokon 
feleljen meg az uniós adatvédelmi és a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
szabályoknak és elveknek, többek között 
azáltal, hogy az üzleti felhasználók részére 
adott esetben kellően anonimizált adatokat 
biztosít. A kapuőr a hozzájárulás üzleti 
felhasználó általi megszerzését nem 
nehezítheti meg nagyobb mértékben, mint 
saját szolgáltatásai esetében.

(2) Amennyiben a jelen rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében a 
személyes adatok gyűjtéséhez és 
kezeléséhez hozzájárulás szükséges, a 
kapuőr megteszi a szükséges lépéseket 
vagy azért, hogy lehetővé tegye az üzleti 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
megszerezzék az adatkezeléshez szükséges 
hozzájárulást, amennyiben azt az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv előírja, és hogy más módokon 
feleljen meg az uniós adatvédelmi és a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
szabályoknak és elveknek, többek között 
azáltal, hogy az üzleti felhasználók részére 
adott esetben kellően anonimizált adatokat 
biztosít. A kapuőr a hozzájárulás üzleti 
felhasználó általi megszerzését nem 
nehezítheti meg nagyobb mértékben, mint 
saját szolgáltatásai esetében.

Or. en

Módosítás 652
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Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a jelen rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében a 
személyes adatok gyűjtéséhez és 
kezeléséhez hozzájárulás szükséges, a 
kapuőr megteszi a szükséges lépéseket 
vagy azért, hogy lehetővé tegye az üzleti 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
megszerezzék az adatkezeléshez szükséges 
hozzájárulást, amennyiben azt az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv előírja, vagy hogy más módokon 
feleljen meg az uniós adatvédelmi és a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
szabályoknak és elveknek, többek között 
azáltal, hogy az üzleti felhasználók részére 
adott esetben kellően anonimizált adatokat 
biztosít. A kapuőr a hozzájárulás üzleti 
felhasználó általi megszerzését nem 
nehezítheti meg nagyobb mértékben, mint 
saját szolgáltatásai esetében.

(2) Amennyiben a jelen rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében a 
személyes adatok gyűjtéséhez és 
kezeléséhez hozzájárulás szükséges, a 
kapuőr megteszi a szükséges lépéseket 
vagy azért, hogy lehetővé tegye az üzleti 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
megszerezzék az adatkezeléshez szükséges 
hozzájárulást, amennyiben azt az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv előírja, vagy hogy más módokon 
feleljen meg az uniós adatvédelmi és a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
szabályoknak és elveknek, többek között 
azáltal, hogy az üzleti felhasználók részére 
kellően anonimizált adatokat biztosít. A 
kapuőr a hozzájárulás üzleti felhasználó 
általi megszerzését nem nehezítheti meg 
nagyobb mértékben, mint saját 
szolgáltatásai esetében.

Or. en

Módosítás 653
Carmen Avram

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kapuőr nem szabhat kisebb 
terheket, és nem hozhat létre erősebb 
ösztönzőket az üzleti felhasználó számára 
a hozzájárulás visszavonása (el nem 
fogadása) vonatkozásában, mint a saját 
szolgáltatásai esetében. Amennyiben a 
végfelhasználó nem adta meg vagy 
visszavonta hozzájárulását az e 
rendeletnek való megfelelés biztosításához 
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szükséges személyes adatok gyűjtéséhez és 
feldolgozásához, a kapuőr maga nem 
dolgozhatja fel ezeket az adatokat más 
célból, mint annak az alapvető 
platformszolgáltatásnak a nyújtása 
céljából, amelyhez az adatokat a 
végfelhasználó megadta.

Or. en

Módosítás 654
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kapuőr nem ronthatja le azon 
alapvető platformszolgáltatások feltételeit 
vagy minőségét, amelyeket olyan üzleti 
felhasználók vagy végfelhasználók részére 
nyújt, amelyek élnek az 5. és 6. cikkben 
meghatározott jogokkal vagy választási 
lehetőségekkel, illetve nem nehezítheti 
meg indokolatlanul ezen jogok vagy 
választási lehetőségek gyakorlását.

(3) A kapuőr nem ronthatja le azon 
alapvető platformszolgáltatások feltételeit 
vagy minőségét, amelyeket olyan üzleti 
felhasználók vagy végfelhasználók részére 
nyújt, amelyek élnek az 5. és 6. cikkben 
meghatározott jogokkal vagy választási 
lehetőségekkel, illetve nem nehezítheti 
meg indokolatlanul ezen jogok vagy 
választási lehetőségek gyakorlását. A 
kapuőr az online interfész vagy annak 
bármely része szerkezetén, funkcióján 
vagy működési módján keresztül nem 
áshatja alá és nem korlátozhatja a 
fogyasztók autonómiáját, döntéshozatali 
képességét vagy választási lehetőségeit az 
említett jogok vagy konkrét választási 
lehetőségek gyakorlása során.

Or. en

Módosítás 655
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

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

(3) A kapuőr nem ronthatja le azon 
alapvető platformszolgáltatások feltételeit 
vagy minőségét, amelyeket olyan üzleti 
felhasználók vagy végfelhasználók részére 
nyújt, amelyek élnek az 5. és 6. cikkben 
meghatározott jogokkal vagy választási 
lehetőségekkel, illetve nem nehezítheti 
meg indokolatlanul ezen jogok vagy 
választási lehetőségek gyakorlását.

(3) A kapuőr nem ronthatja le azon 
alapvető platformszolgáltatások feltételeit 
vagy minőségét, amelyeket olyan üzleti 
felhasználók vagy végfelhasználók részére 
nyújt, amelyek élnek az 5. és 6. cikkben 
meghatározott jogokkal vagy választási 
lehetőségekkel, illetve nem nehezítheti 
meg indokolatlanul ezen jogok vagy 
választási lehetőségek gyakorlását, 
beleértve az úgynevezett „dark pattern” 
gyakorlatokat vagy más manipulatív 
döntési architektúrákat.

Or. en

Módosítás 656
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kapuőr nem ronthatja le azon 
alapvető platformszolgáltatások feltételeit 
vagy minőségét, amelyeket olyan üzleti 
felhasználók vagy végfelhasználók részére 
nyújt, amelyek élnek az 5. és 6. cikkben 
meghatározott jogokkal vagy választási 
lehetőségekkel, illetve nem nehezítheti 
meg indokolatlanul ezen jogok vagy 
választási lehetőségek gyakorlását.

(3) A kapuőr nem ronthatja le azon 
alapvető platformszolgáltatások feltételeit 
vagy minőségét, amelyeket olyan üzleti 
felhasználók vagy végfelhasználók részére 
nyújt, amelyek élnek az 5. és 6. cikkben 
meghatározott jogokkal vagy választási 
lehetőségekkel, illetve nem akadályozhatja 
vagy teheti diszkriminatívvá ezen jogok 
vagy választási lehetőségek hatékony 
gyakorlását.

Or. en

Módosítás 657
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kapuőr nem akadályozhatja 
vagy tarthatja vissza a végfelhasználókat a 
szoftveralkalmazásokra és -
szolgáltatásokra való áttéréstől, és sem 
közvetlenül, sem közvetve nem kerülheti 
meg az 5. és 6. cikkben meghatározott 
kötelezettségek bármelyikét, illetve 
manipulatív választási architektúrákat 
sem használhat.

Or. en

Módosítás 658
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A kapuőrök nem gyakorolhatják 
az adatbázis előállítójának a 96/9/EK 
irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében 
előírt jogát oly módon, hogy az 
megakadályozza vagy az e rendelet által 
megszabott korlátokon túlmenően 
korlátozza az adatok további 
felhasználását.

Or. en

Indokolás

A kapuőrök a 96/9/EK irányelv 7. cikkében foglalt, adatbázisokra vonatkozó sui generis 
jogokra támaszkodva kibújhatnak a digitális piacokról szóló jogszabályban foglalt bizonyos 
kötelezettségek alól. Ennek megelőzése érdekében világosan ki kell jelenteni, hogy ez a jog 
nem gyakorolható oly módon, hogy az megakadályozza vagy a digitális piacokról szóló 
jogszabály által megszabott korlátokon túlmenően korlátozza az adatok további 
felhasználását.

Módosítás 659
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összefonódások bejelentésére 
vonatkozó kötelezettség

A tervezett összefonódások előzetes 
bejelentése

Or. en

Módosítás 660
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk Az összefonódások 
bejelentésére vonatkozó kötelezettség

12. cikk Az összefonódások előzetes 
bejelentése

Or. en

Módosítás 661
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk Az összefonódások 
bejelentésére vonatkozó kötelezettség

12. cikk Összefonódások

Or. en

Módosítás 662
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

(1) A kapuőr értesíti a Bizottságot a 
139/2004/EK rendelet 3. cikkének 
értelmében vett tervezett összefonódásról, 
amelyben egy másik alapvető 
platformszolgáltató vagy a digitális 
ágazatban bármely egyéb szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató vesz részt, függetlenül 
attól, hogy azt a 139/2004/EK rendelet 
értelmében be kell-e jelenteni uniós 
versenyjogi hatóságnak vagy a nemzeti 
összefonódás-ellenőrzési szabályok 
értelmében valamely illetékes nemzeti 
versenyhatóságnak.

(1) A kapuőr értesíti a Bizottságot a 
139/2004/EK rendelet 3. cikkének 
értelmében vett tervezett összefonódásról, 
függetlenül attól, hogy azt a 139/2004/EK 
rendelet értelmében be kell-e jelenteni 
uniós versenyjogi hatóságnak vagy a 
nemzeti összefonódás-ellenőrzési 
szabályok értelmében valamely illetékes 
nemzeti versenyhatóságnak.

Or. en

Módosítás 663
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr értesíti a Bizottságot a 
139/2004/EK rendelet 3. cikkének 
értelmében vett tervezett összefonódásról, 
amelyben egy másik alapvető 
platformszolgáltató vagy a digitális 
ágazatban bármely egyéb szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató vesz részt, függetlenül 
attól, hogy azt a 139/2004/EK rendelet 
értelmében be kell-e jelenteni uniós 
versenyjogi hatóságnak vagy a nemzeti 
összefonódás-ellenőrzési szabályok 
értelmében valamely illetékes nemzeti 
versenyhatóságnak.

(1) A kapuőr bejelenti a Bizottságnak a 
139/2004/EK rendelet 3. cikkének 
értelmében vett tervezett összefonódást, 
függetlenül attól, hogy azt a 139/2004/EK 
rendelet értelmében be kell-e jelenteni 
uniós versenyjogi hatóságnak vagy a 
nemzeti összefonódás-ellenőrzési 
szabályok értelmében valamely illetékes 
nemzeti versenyhatóságnak.

Or. en

Módosítás 664
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr értesíti a Bizottságot a 
139/2004/EK rendelet 3. cikkének 
értelmében vett tervezett összefonódásról, 
amelyben egy másik alapvető 
platformszolgáltató vagy a digitális 
ágazatban bármely egyéb szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató vesz részt, függetlenül 
attól, hogy azt a 139/2004/EK rendelet 
értelmében be kell-e jelenteni uniós 
versenyjogi hatóságnak vagy a nemzeti 
összefonódás-ellenőrzési szabályok 
értelmében valamely illetékes nemzeti 
versenyhatóságnak.

(1) A kapuőr bejelenti a Bizottságnak a 
139/2004/EK rendelet 3. cikkének 
értelmében vett tervezett összefonódást, 
amelyben egy másik alapvető 
platformszolgáltató vagy a digitális 
ágazatban bármely egyéb szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató vesz részt, függetlenül 
attól, hogy azt a 139/2004/EK rendelet 
értelmében be kell-e jelenteni uniós 
versenyjogi hatóságnak vagy a nemzeti 
összefonódás-ellenőrzési szabályok 
értelmében valamely illetékes nemzeti 
versenyhatóságnak.

Or. en

Módosítás 665
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr értesíti a Bizottságot a 
139/2004/EK rendelet 3. cikkének 
értelmében vett tervezett összefonódásról, 
amelyben egy másik alapvető 
platformszolgáltató vagy a digitális 
ágazatban bármely egyéb szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató vesz részt, függetlenül 
attól, hogy azt a 139/2004/EK rendelet 
értelmében be kell-e jelenteni uniós 
versenyjogi hatóságnak vagy a nemzeti 
összefonódás-ellenőrzési szabályok 
értelmében valamely illetékes nemzeti 
versenyhatóságnak.

(1) A kapuőr bejelenti a Bizottságnak a 
139/2004/EK rendelet 3. cikkének 
értelmében vett tervezett összefonódást, 
illetve bármilyen lényegében hasonló 
hatású megállapodást vagy 
megállapodássorozatot, függetlenül attól, 
hogy azt a 139/2004/EK rendelet 
értelmében be kell-e jelenteni uniós 
versenyjogi hatóságnak vagy a nemzeti 
összefonódás-ellenőrzési szabályok 
értelmében valamely illetékes nemzeti 
versenyhatóságnak.

Or. en
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Módosítás 666
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapuőr tájékoztatja a Bizottságot az 
ilyen jellegű összefonódásról még az 
összefonódás végrehajtását megelőzően, a 
megállapodás megkötését, a nyilvános 
ajánlat közzétételét, vagy az irányítást 
megalapozó részesedés megszerzését 
követően kell bejelenteni.

A kapuőr bejelenti a Bizottságnak az ilyen 
jellegű összefonódást még az összefonódás 
végrehajtását megelőzően, a megállapodás 
megkötését, a nyilvános ajánlat 
közzétételét, vagy az irányítást megalapozó 
részesedés megszerzését követően kell 
bejelenteni a 139/2004/EK rendeletben 
foglalt eljárásnak megfelelően.

Or. en

Módosítás 667
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapuőr tájékoztatja a Bizottságot az 
ilyen jellegű összefonódásról még az 
összefonódás végrehajtását megelőzően, a 
megállapodás megkötését, a nyilvános 
ajánlat közzétételét, vagy az irányítást 
megalapozó részesedés megszerzését 
követően kell bejelenteni.

A kapuőr bejelenti a Bizottságnak az ilyen 
jellegű összefonódást még az összefonódás 
végrehajtását megelőzően, a megállapodás 
megkötését, a nyilvános ajánlat 
közzétételét, vagy az irányítást megalapozó 
részesedés megszerzését követően kell 
bejelenteni a 139/2004/EK rendeletben 
foglalt eljárásnak megfelelően.

Or. en

Módosítás 668
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A kapuőr tájékoztatja a Bizottságot az 
ilyen jellegű összefonódásról még az 
összefonódás végrehajtását megelőzően, a 
megállapodás megkötését, a nyilvános 
ajánlat közzétételét, vagy az irányítást 
megalapozó részesedés megszerzését 
követően kell bejelenteni.

A kapuőr bejelenti a Bizottságnak az ilyen 
jellegű összefonódást még az összefonódás 
végrehajtását megelőzően, a megállapodás 
megkötését, a nyilvános ajánlat 
közzétételét, vagy az irányítást megalapozó 
részesedés megszerzését követően kell 
bejelenteni.

Or. en

Módosítás 669
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Bizottság a 
139/2004/EK rendelet 8. cikkének 
megfelelően határozatot hoz a tervezett 
összefonódásról.

Or. en

Indokolás

A Bizottságot kötelezni kell arra, hogy – az összefonódás-ellenőrzési rendelet rendelkezéseivel 
összhangban –egyértelműen tisztázza a kapuőrök által tervezett felvásárlásokat.

Módosítás 670
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés 
a felvásárlás tárgyát képező vállalkozások 
esetében ismerteti legalább az EGT-ben és 
a világon elért éves forgalmat, bármely 
releváns alapvető platformszolgáltatás 
esetében az EGT-ben elért éves forgalmat, 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés 
az összefonódás vagy a felvásárlás tárgyát 
képező vállalkozások esetében ismerteti 
legalább az EGT-ben és a világon elért 
éves forgalmat, bármely releváns alapvető 
platformszolgáltatás esetében az EGT-ben 
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az évente aktív üzleti felhasználók számát 
és a havonta aktív végfelhasználók számát, 
valamint a tervezett összefonódás 
indokolását.

elért éves forgalmat, az évente aktív üzleti 
felhasználók számát és a havonta aktív 
végfelhasználók számát, valamint a 
tervezett összefonódás indokolását. Az 
indokolásnak bizonyítania kell, hogy a 
tervezett összefonódás nem aláássa, 
hanem előmozdítja a versenyt és a 
fogyasztói jólétet. A Bizottság ezeket az 
értesítéseket közzéteszi.

Or. en

Módosítás 671
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés 
a felvásárlás tárgyát képező vállalkozások 
esetében ismerteti legalább az EGT-ben és 
a világon elért éves forgalmat, bármely 
releváns alapvető platformszolgáltatás 
esetében az EGT-ben elért éves forgalmat, 
az évente aktív üzleti felhasználók számát 
és a havonta aktív végfelhasználók számát, 
valamint a tervezett összefonódás 
indokolását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés 
a felvásárlás tárgyát képező vállalkozások 
esetében ismerteti legalább az EGT-ben és 
a világon elért éves forgalmat, bármely 
releváns alapvető platformszolgáltatás 
esetében az EGT-ben elért éves forgalmat, 
az évente aktív üzleti felhasználók számát 
és a havonta aktív végfelhasználók számát, 
valamint a tervezett összefonódás 
indokolását és annak az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók jogaira 
és érdekeire gyakorolt lehetséges hatását.

Or. en

Módosítás 672
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés 
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a felvásárlás tárgyát képező vállalkozások 
esetében ismerteti legalább az EGT-ben és 
a világon elért éves forgalmat, bármely 
releváns alapvető platformszolgáltatás 
esetében az EGT-ben elért éves forgalmat, 
az évente aktív üzleti felhasználók számát 
és a havonta aktív végfelhasználók számát, 
valamint a tervezett összefonódás 
indokolását.

a felvásárlás tárgyát képező vállalkozások 
esetében ismerteti legalább az EGT-ben és 
a világon elért éves forgalmat, bármely 
szolgáltatás esetében az EGT-ben elért 
éves forgalmat, az évente aktív üzleti 
felhasználók számát és a havonta aktív 
végfelhasználók számát, az általuk kezelt 
személyes adatok kategóriáit, valamint a 
tervezett összefonódás indokolását.

Or. en

Módosítás 673
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottságnak többek között a 3. 
cikk (6) bekezdésében meghatározott 
elemek figyelembevételével kell értékelnie 
a tervezett összefonódások által a piacok 
versengésére gyakorolt hatást. Ha ezen 
értékelést követően bebizonyosodik, hogy 
az összefonódás gyengítené a piacok 
versengését, a Bizottság arányos 
magatartási vagy strukturális korrekciós 
intézkedéseket ír elő az e rendeletnek való 
megfelelés biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 674
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az (1) bekezdésben említett (3) Ha az (1) bekezdésben említett 
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bármely összefonódás esetében a 
kiegészítő alapvető platformszolgáltatások 
egyénileg is teljesítik a 3. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában felsorolt 
küszöbértékeket, az érintett kapuőr 
tájékoztatja erről a Bizottságot az 
összefonódás lebonyolítását követő három 
hónapon belül, és megadja a Bizottságnak 
a 3. cikk (2) bekezdésében említett 
információkat.

bármely összefonódás esetében 
bebizonyosodik, hogy a kiegészítő alapvető 
platformszolgáltatások egyénileg is 
teljesítik a 3. cikk (2) bekezdésének b) 
pontjában felsorolt küszöbértékeket, az 
érintett kapuőr tájékoztatja erről a 
Bizottságot az összefonódás lebonyolítását 
követő három hónapon belül, és megadja a 
Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett információkat.

Or. en

Módosítás 675
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e cikk alapján gyűjtött 
információk felhasználhatók a 
párhuzamos versenyjogi ügyekben, 
különösen az összefonódások ellenőrzése 
céljából.

Or. en

Módosítás 676
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság évente közzéteszi 
azoknak a felvásárlásoknak a listáját, 
amelyekről a kapuőrök tájékoztatták.

Or. en
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Módosítás 677
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Ha egy vállalkozás e rendelet 3. 
cikke szerint 2 évnél hosszabb ideig 
kapuőrnek minősül, minden összefonódás 
tilos, kivéve, ha a konkrét összefonódás 
esetében egyértelmű, hogy nem 
akadályozza a digitális ágazat versenyző 
és tisztességes piacait. A hatékonysággal 
kapcsolatos bizonyítási teher a kapuőrre 
hárul.

Or. en

Módosítás 678
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk szerinti minősítését követő hat 
hónapon belül a kapuőr benyújtja a 
Bizottságnak a fogyasztókról készült 
profilalkotásra szolgáló bármely olyan 
technika független ellenőrzés alá vetett 
leírását, amelyet a kapuőr a 3. cikk 
értelmében azonosított alapvető 
platformszolgáltatásaira vagy azok között 
alkalmaz. A leírást legalább évente kell 
frissíteni.

A 3. cikk szerinti minősítését követő hat 
hónapon belül a kapuőr benyújtja a 
Bizottságnak a végfelhasználókról készült 
profilalkotásra szolgáló és bármely más, 
olyan digitális technológiai technika 
független ellenőrzés alá vetett leírását, 
amelyet arra használnak, hogy a 
felhasználókat bizonyos cselekvésekre 
buzdítsák vagy a cselekvéseiket előre 
jelezzék, amelyet a kapuőr a 3. cikk 
értelmében azonosított alapvető 
platformszolgáltatásaira vagy azok között 
alkalmaz. A leírást legalább évente kell 
frissíteni.

Az (1) bekezdés értelmében elvégzett 
ellenőrzéseket olyan szervezet végzi, amely
a) az érintett kapuőrtől független, és az 
előző 12 hónapban semmilyen más 
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szolgáltatást sem nyújtott annak a 
vállalkozásnak, amelyhez a kapuőr 
tartozik;
b) igazolt szakértelemmel rendelkezik a 
kockázatkezelés területén, valamint 
műszaki szakértelemmel és képességekkel 
bír a digitális technológiák területén;
c) igazoltan objektív és szakmailag etikus, 
különösen a magatartási kódexek vagy a 
megfelelő előírások betartása alapján. 
továbbá
d) 3 egymást követő évnél hosszabb ideig 
nem szolgáltatott ilyen auditot 
ugyanannak a kapuőrnek.

Or. en

Módosítás 679
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk szerinti minősítését követő hat 
hónapon belül a kapuőr benyújtja a 
Bizottságnak a fogyasztókról készült 
profilalkotásra szolgáló bármely olyan 
technika független ellenőrzés alá vetett 
leírását, amelyet a kapuőr a 3. cikk 
értelmében azonosított alapvető 
platformszolgáltatásaira vagy azok között 
alkalmaz. A leírást legalább évente kell 
frissíteni.

A 3. cikk szerinti minősítését követő hat 
hónapon belül a kapuőr benyújtja a 
Bizottságnak a fogyasztókról készült 
profilalkotásra szolgáló bármely olyan 
technika független ellenőrzés alá vetett 
leírását, amelyet a kapuőr a 3. cikk 
értelmében azonosított alapvető 
platformszolgáltatásaira vagy azok között 
alkalmaz. A leírást legalább évente kell 
frissíteni. A Bizottság az uniós 
adatvédelmi biztossal, az Európai 
Adatvédelmi Testülettel, a civil 
társadalommal és szakértőkkel 
konzultálva kidolgozza az ellenőrzés 
szabványait és folyamatát.
Az ellenőrzött leírást, valamint a 
kapuőrök felügyeletével összefüggésben 
gyűjtött, a személyes adatok kezelésével 
kapcsolatos minden releváns anyagot a 
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Bizottság kérésre megosztja az Európai 
Adatvédelmi Testületben képviselt 
bármely illetékes felügyeleti hatósággal.

Or. en

Módosítás 680
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk szerinti minősítését követő hat 
hónapon belül a kapuőr benyújtja a 
Bizottságnak a fogyasztókról készült 
profilalkotásra szolgáló bármely olyan 
technika független ellenőrzés alá vetett 
leírását, amelyet a kapuőr a 3. cikk 
értelmében azonosított alapvető 
platformszolgáltatásaira vagy azok között 
alkalmaz. A leírást legalább évente kell 
frissíteni.

A 3. cikk szerinti minősítését követő hat 
hónapon belül a kapuőr benyújtja a 
Bizottságnak a fogyasztókról készült 
profilalkotásra szolgáló bármely olyan 
technika független ellenőrzés alá vetett 
leírását, amelyet a kapuőr a 3. cikk 
értelmében azonosított alapvető 
platformszolgáltatásaira vagy azok között 
alkalmaz. A leírást legalább évente kell 
frissíteni. A Bizottság az ellenőrzött leírást, 
valamint a kapuőrök felügyeletével 
összefüggésben gyűjtött, a személyes 
adatok kezelésével kapcsolatos releváns 
anyagok mindegyikét kérésre megosztja az 
illetékes nemzeti adatvédelmi 
hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 681
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk szerinti minősítését követő hat 
hónapon belül a kapuőr benyújtja a 
Bizottságnak a fogyasztókról készült 
profilalkotásra szolgáló bármely olyan 

A 3. cikk szerinti minősítését követő hat 
hónapon belül a kapuőr benyújtja a 
Bizottságnak a teljes tevékenységi kör és 
az érintett szereplők koordinálására, 
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technika független ellenőrzés alá vetett 
leírását, amelyet a kapuőr a 3. cikk 
értelmében azonosított alapvető 
platformszolgáltatásaira vagy azok között 
alkalmaz. A leírást legalább évente kell 
frissíteni.

szervezésére és ellenőrzésére szolgáló 
információgyűjtés alkalmazásának, ezen 
belül a fogyasztókról készült 
profilalkotásra szolgáló bármely olyan 
technika független ellenőrzés alá vetett 
leírását, különös tekintettel az árképzésre, 
ajánlatokra és rangsorolásra, amelyet a 
kapuőr a 3. cikk értelmében azonosított 
alapvető platformszolgáltatásaira vagy 
azok között alkalmaz. A leírást legalább 
évente kell frissíteni.

Or. en

Módosítás 682
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk szerinti minősítését követő hat 
hónapon belül a kapuőr benyújtja a 
Bizottságnak a fogyasztókról készült 
profilalkotásra szolgáló bármely olyan 
technika független ellenőrzés alá vetett 
leírását, amelyet a kapuőr a 3. cikk 
értelmében azonosított alapvető 
platformszolgáltatásaira vagy azok között 
alkalmaz. A leírást legalább évente kell 
frissíteni.

A 3. cikk szerinti első minősítését követő 
hat hónapon belül a kapuőr benyújtja a 
Bizottságnak és az adatvédelmi 
hatóságoknak az üzleti felhasználókról és 
végfelhasználókról készült profilalkotásra, 
valamint szolgáltatásuk személyre 
szabására szolgáló bármely olyan technika 
független ellenőrzés alá vetett leírását, 
amelyet a kapuőr a 3. cikk értelmében 
azonosított bármely alapvető 
platformszolgáltatására alkalmaz, és 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi azokat. 
A leírást legalább évente kell frissíteni.

Or. en

Indokolás

A kapuőrök profilalkotási és személyre szabási gyakorlatai megfelelő nyilvános vizsgálatának 
lehetővé tétele érdekében elengedhetetlen, hogy az ellenőrzés nyilvánosan hozzáférhető 
legyen. Az üzleti felhasználók és a végfelhasználók is ennek hatálya alá esnek, biztosítva 
ezáltal, hogy a hatás mindkét felet megfelelően érintse.
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Módosítás 683
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amikor a Bizottság a 15., 16. és 17. 
cikk szerinti határozatok esetleges 
elfogadása érdekében piaci vizsgálatot 
tervez végezni, a piaci vizsgálat 
megindításáról szóló határozatot fogad el.

(1) Amikor a Bizottság a 15., 16. és 17. 
cikk szerinti határozatok esetleges 
elfogadása érdekében piaci vizsgálatot 
tervez végezni, fontolóra veheti a 
végfelhasználók és a civil társadalmi 
szervezetek tanácsát, és a piaci vizsgálat 
megindításáról szóló határozatot fogad el.

Or. en

Módosítás 684
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amikor a Bizottság a 15., 16. és 17. 
cikk szerinti határozatok esetleges 
elfogadása érdekében piaci vizsgálatot 
tervez végezni, a piaci vizsgálat 
megindításáról szóló határozatot fogad el.

(1) Amikor a Bizottság a 15., 16., 16a. 
és 17. cikk szerinti határozatok esetleges 
elfogadása érdekében piaci vizsgálatot 
tervez végezni, a piaci vizsgálat 
megindításáról szóló határozatot fogad el.

Or. fr

Módosítás 685
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság piaci vizsgálatot 
végezhet annak vizsgálata céljából, hogy 
egy alapvető platformszolgáltatót a 3. cikk 

(1) A Bizottság piaci vizsgálatot 
végezhet annak vizsgálata céljából, hogy 
egy alapvető platformszolgáltatót a 3. cikk 
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(6) bekezdése értelmében kapuőrnek kell-e 
minősíteni, vagy hogy azonosítsa az adott 
kapuőrre vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásokat a 3. cikk (7) 
bekezdése szerint. A Bizottság törekszik 
arra, hogy a vizsgálatot egy, a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozattal zárja 
le a piaci vizsgálat megindításától számított 
tizenkét hónapon belül.

(6) bekezdése értelmében kapuőrnek kell-e 
minősíteni, vagy hogy azonosítsa az adott 
kapuőrre vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásokat a 3. cikk (7) 
bekezdése szerint. A Bizottság a 
vizsgálatot egy, a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozattal zárja 
le a piaci vizsgálat megindításától számított 
hat hónapon belül.

Or. en

Módosítás 686
Paul Tang, Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság piaci vizsgálatot 
végezhet annak vizsgálata céljából, hogy 
egy alapvető platformszolgáltatót a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek kell-e 
minősíteni, vagy hogy azonosítsa az adott 
kapuőrre vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásokat a 3. cikk (7) 
bekezdése szerint. A Bizottság törekszik 
arra, hogy a vizsgálatot egy, a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozattal zárja 
le a piaci vizsgálat megindításától számított 
tizenkét hónapon belül.

(1) A Bizottság piaci vizsgálatot végez 
annak vizsgálata céljából, hogy egy 
alapvető platformszolgáltatót a 3. cikk (6) 
bekezdése értelmében kapuőrnek kell-e 
minősíteni, vagy hogy azonosítsa az adott 
kapuőrre vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásokat a 3. cikk (7) 
bekezdése szerint. A Bizottság a 
vizsgálatot egy, a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozattal zárja 
le a piaci vizsgálat megindításától számított 
tizenkét hónapon belül.

Or. en

Módosítás 687
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(1) A Bizottság piaci vizsgálatot 
végezhet annak vizsgálata céljából, hogy 
egy alapvető platformszolgáltatót a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek kell-e 
minősíteni, vagy hogy azonosítsa az adott 
kapuőrre vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásokat a 3. cikk (7) 
bekezdése szerint. A Bizottság törekszik 
arra, hogy a vizsgálatot egy, a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozattal zárja 
le a piaci vizsgálat megindításától számított 
tizenkét hónapon belül.

(1) A Bizottság piaci vizsgálatot 
végezhet annak vizsgálata céljából, hogy 
egy alapvető platformszolgáltatót a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek kell-e 
minősíteni, vagy hogy azonosítsa az adott 
kapuőrre vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásokat a 3. cikk (7) 
bekezdése szerint. A Bizottság a 
vizsgálatot egy, a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozattal zárja 
le a piaci vizsgálat megindításától számított 
hat hónapon belül.

Or. en

Módosítás 688
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti piaci 
vizsgálat során a Bizottság törekszik arra, 
hogy az előzetes megállapításait a 
vizsgálat megindítását követő hat 
hónapon belül közölje az érintett alapvető 
platformszolgáltatóval. Az előzetes 
megállapításokban a Bizottság kifejti, 
hogy ideiglenes álláspontja szerint az 
alapvető platformszolgáltatót a 3. cikk (6) 
bekezdése értelmében kapuőrnek kell-e 
minősíteni.

törölve

Or. en

Módosítás 689
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti piaci 
vizsgálat során a Bizottság törekszik arra, 
hogy az előzetes megállapításait a vizsgálat 
megindítását követő hat hónapon belül 
közölje az érintett alapvető 
platformszolgáltatóval. Az előzetes 
megállapításokban a Bizottság kifejti, hogy 
ideiglenes álláspontja szerint az alapvető 
platformszolgáltatót a 3. cikk (6) 
bekezdése értelmében kapuőrnek kell-e 
minősíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti piaci 
vizsgálat során a Bizottság az előzetes 
megállapításait a vizsgálat megindítását 
követő három hónapon belül közli az 
érintett alapvető platformszolgáltatóval. Az 
előzetes megállapításokban a Bizottság 
kifejti, hogy ideiglenes álláspontja szerint 
az alapvető platformszolgáltatót a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek kell-e 
minősíteni.

Or. en

Módosítás 690
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti piaci 
vizsgálat során a Bizottság törekszik arra, 
hogy az előzetes megállapításait a vizsgálat 
megindítását követő hat hónapon belül 
közölje az érintett alapvető 
platformszolgáltatóval. Az előzetes 
megállapításokban a Bizottság kifejti, hogy 
ideiglenes álláspontja szerint az alapvető 
platformszolgáltatót a 3. cikk (6) 
bekezdése értelmében kapuőrnek kell-e 
minősíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti piaci 
vizsgálat során a Bizottság az előzetes 
megállapításait a vizsgálat megindítását 
követő hat hónapon belül közli az érintett 
alapvető platformszolgáltatóval. Az 
előzetes megállapításokban a Bizottság 
kifejti, hogy ideiglenes álláspontja szerint 
az alapvető platformszolgáltatót a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek kell-e 
minősíteni.

Or. en

Módosítás 691
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

(3) Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltató teljesíti a 3. cikk (2) 
bekezdésében foglalt küszöbértékeket, de a 
3. cikk (4) bekezdésével összhangban 
jelentős mértékben megalapozott érveket 
nyújtott be, a Bizottság törekszik arra, 
hogy a piaci vizsgálatot az annak 
megindításától számított öt hónapon belül 
az (1) bekezdés szerinti határozattal 
lezárja. Ebben az esetben a Bizottság 
törekszik arra, hogy a (2) bekezdés szerinti 
előzetes megállapításait a vizsgálat 
megindításától számított három hónapon 
belül közölje az alapvető 
platformszolgáltatóval.

törölve

Or. en

Módosítás 692
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltató teljesíti a 3. cikk (2) 
bekezdésében foglalt küszöbértékeket, de a 
3. cikk (4) bekezdésével összhangban 
jelentős mértékben megalapozott érveket 
nyújtott be, a Bizottság törekszik arra, 
hogy a piaci vizsgálatot az annak 
megindításától számított öt hónapon belül 
az (1) bekezdés szerinti határozattal 
lezárja. Ebben az esetben a Bizottság 
törekszik arra, hogy a (2) bekezdés szerinti 
előzetes megállapításait a vizsgálat 
megindításától számított három hónapon 
belül közölje az alapvető 
platformszolgáltatóval.

törölve

Or. en
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Módosítás 693
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltató teljesíti a 3. cikk (2) 
bekezdésében foglalt küszöbértékeket, de a 
3. cikk (4) bekezdésével összhangban 
jelentős mértékben megalapozott érveket 
nyújtott be, a Bizottság törekszik arra, 
hogy a piaci vizsgálatot az annak 
megindításától számított öt hónapon belül 
az (1) bekezdés szerinti határozattal 
lezárja. Ebben az esetben a Bizottság 
törekszik arra, hogy a (2) bekezdés szerinti 
előzetes megállapításait a vizsgálat 
megindításától számított három hónapon 
belül közölje az alapvető 
platformszolgáltatóval.

törölve

Or. en

Módosítás 694
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek 
minősít egy olyan alapvető 
platformszolgáltatót, amely a műveletei 
során még nem rendelkezik állandósult és 
tartós pozícióval, de amely a közeljövőben 
várhatóan ilyen pozícióra tesz szert, csak a 
minősítési határozatban meghatározott, az 
5. cikk b) pontjában és a 6. cikk (1) 
bekezdésének e), f), h) és i) pontjában 
meghatározott kötelezettségeket minősíti a 

törölve
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szóban forgó kapuőrre alkalmazandónak. 
A Bizottság csak azokat a 
kötelezettségeket minősíti 
alkalmazandónak, amelyek megfelelőek 
és szükségesek annak 
megakadályozásához, hogy az érintett 
kapuőr tisztességtelen eszközökkel 
állandósult és tartós pozícióra tegyen szert 
műveletei során. A Bizottság a 4. cikkben 
megállapított eljárással összhangban 
vizsgálja felül az említett minősítést.

Or. en

Módosítás 695
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek 
minősít egy olyan alapvető 
platformszolgáltatót, amely a műveletei 
során még nem rendelkezik állandósult és 
tartós pozícióval, de amely a közeljövőben 
várhatóan ilyen pozícióra tesz szert, csak a 
minősítési határozatban meghatározott, az 
5. cikk b) pontjában és a 6. cikk (1) 
bekezdésének e), f), h) és i) pontjában 
meghatározott kötelezettségeket minősíti a 
szóban forgó kapuőrre alkalmazandónak. A 
Bizottság csak azokat a kötelezettségeket 
minősíti alkalmazandónak, amelyek 
megfelelőek és szükségesek annak 
megakadályozásához, hogy az érintett 
kapuőr tisztességtelen eszközökkel 
állandósult és tartós pozícióra tegyen szert 
műveletei során. A Bizottság a 4. cikkben 
megállapított eljárással összhangban 
vizsgálja felül az említett minősítést.

(4) Amennyiben a Bizottság a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek 
minősít egy olyan alapvető 
platformszolgáltatót, amely a műveletei 
során még nem rendelkezik állandósult és 
tartós pozícióval, de amely a közeljövőben 
várhatóan ilyen pozícióra tesz szert, csak a 
minősítési határozatban meghatározott, az 
5. cikk b) pontjában és a 6. cikk (1) 
bekezdésének e), f), h) és i) pontjában 
meghatározott kötelezettségeket minősíti a 
szóban forgó kapuőrre alkalmazandónak.

Or. en
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Módosítás 696
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek 
minősít egy olyan alapvető 
platformszolgáltatót, amely a műveletei 
során még nem rendelkezik állandósult és 
tartós pozícióval, de amely a közeljövőben 
várhatóan ilyen pozícióra tesz szert, csak a 
minősítési határozatban meghatározott, az 
5. cikk b) pontjában és a 6. cikk (1) 
bekezdésének e), f), h) és i) pontjában 
meghatározott kötelezettségeket minősíti a 
szóban forgó kapuőrre alkalmazandónak. A 
Bizottság csak azokat a kötelezettségeket 
minősíti alkalmazandónak, amelyek 
megfelelőek és szükségesek annak 
megakadályozásához, hogy az érintett 
kapuőr tisztességtelen eszközökkel 
állandósult és tartós pozícióra tegyen szert 
műveletei során. A Bizottság a 4. cikkben 
megállapított eljárással összhangban 
vizsgálja felül az említett minősítést.

(4) Amennyiben a Bizottság a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek 
minősít egy olyan alapvető 
platformszolgáltatót, amely a műveletei 
során még nem rendelkezik állandósult és 
tartós pozícióval, de amely a közeljövőben 
várhatóan ilyen pozícióra tesz szert, a 
12. cikk (1) bekezdésében említett értesítés 
alapján csak a minősítési határozatban 
meghatározott, az 5. és 6. cikkben 
meghatározott kötelezettségeket minősíti a 
szóban forgó kapuőrre alkalmazandónak. A 
Bizottság csak azokat a kötelezettségeket 
minősíti alkalmazandónak, amelyek 
megfelelőek és szükségesek annak 
megakadályozásához, hogy az érintett 
kapuőr tisztességtelen eszközökkel 
állandósult és tartós pozícióra tegyen szert 
műveletei során. A Bizottság a 4. cikkben 
megállapított eljárással összhangban 
vizsgálja felül az említett minősítést.

Or. en

Módosítás 697
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek 
minősít egy olyan alapvető 
platformszolgáltatót, amely a műveletei 
során még nem rendelkezik állandósult és 
tartós pozícióval, de amely a közeljövőben 

(4) Amennyiben a Bizottság a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek 
minősít egy olyan alapvető 
platformszolgáltatót, amely a műveletei 
során még nem rendelkezik állandósult és 
tartós pozícióval, de amely a közeljövőben 
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várhatóan ilyen pozícióra tesz szert, csak a 
minősítési határozatban meghatározott, az 
5. cikk b) pontjában és a 6. cikk (1) 
bekezdésének e), f), h) és i) pontjában 
meghatározott kötelezettségeket minősíti a 
szóban forgó kapuőrre alkalmazandónak. A 
Bizottság csak azokat a kötelezettségeket 
minősíti alkalmazandónak, amelyek 
megfelelőek és szükségesek annak 
megakadályozásához, hogy az érintett 
kapuőr tisztességtelen eszközökkel 
állandósult és tartós pozícióra tegyen szert 
műveletei során. A Bizottság a 4. cikkben 
megállapított eljárással összhangban 
vizsgálja felül az említett minősítést.

várhatóan ilyen pozícióra tesz szert, a 
minősítési határozatban meghatározott, e 
rendeletben foglalt kötelezettségeket 
minősíti a szóban forgó kapuőrre 
alkalmazandónak. A Bizottság csak azokat 
a kötelezettségeket minősíti 
alkalmazandónak, amelyek megfelelőek és 
szükségesek annak megakadályozásához, 
hogy az érintett kapuőr tisztességtelen 
eszközökkel állandósult és tartós pozícióra 
tegyen szert műveletei során. A Bizottság a 
4. cikkben megállapított eljárással 
összhangban vizsgálja felül az említett 
minősítést.

Or. en

Módosítás 698
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek 
minősít egy olyan alapvető 
platformszolgáltatót, amely a műveletei 
során még nem rendelkezik állandósult és 
tartós pozícióval, de amely a közeljövőben 
várhatóan ilyen pozícióra tesz szert, csak a 
minősítési határozatban meghatározott, az 
5. cikk b) pontjában és a 6. cikk (1) 
bekezdésének e), f), h) és i) pontjában 
meghatározott kötelezettségeket minősíti a 
szóban forgó kapuőrre alkalmazandónak. A 
Bizottság csak azokat a kötelezettségeket 
minősíti alkalmazandónak, amelyek 
megfelelőek és szükségesek annak 
megakadályozásához, hogy az érintett 
kapuőr tisztességtelen eszközökkel 
állandósult és tartós pozícióra tegyen szert 
műveletei során. A Bizottság a 4. cikkben 
megállapított eljárással összhangban 

(4) Amennyiben a Bizottság a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek 
minősít egy olyan alapvető 
platformszolgáltatót, amely a műveletei 
során még nem rendelkezik állandósult és 
tartós pozícióval, de amely a közeljövőben 
várhatóan ilyen pozícióra tesz szert, a 
minősítési határozatban meghatározott, az 
5. cikkben és a 6. cikkben meghatározott 
vonatkozó kötelezettségeket minősíti a 
szóban forgó kapuőrre alkalmazandónak. A 
Bizottság csak azokat a kötelezettségeket 
minősíti alkalmazandónak, amelyek 
megfelelőek és szükségesek annak 
megakadályozásához, hogy az érintett 
kapuőr tisztességtelen eszközökkel 
állandósult és tartós pozícióra tegyen szert 
műveletei során. A Bizottság a 4. cikkben 
megállapított eljárással összhangban 
vizsgálja felül az említett minősítést.
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vizsgálja felül az említett minősítést.

Or. en

Módosítás 699
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk A rendszeres meg nem 
feleléssel kapcsolatos piaci vizsgálat

16. cikk A rendszeres meg nem 
feleléssel vagy a piacok versengését 
gyengítő összefonódással kapcsolatos piaci 
vizsgálat

Or. en

Módosítás 700
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendszeres meg nem feleléssel 
kapcsolatos piaci vizsgálat

A meg nem feleléssel kapcsolatos piaci 
vizsgálat

Or. en

Módosítás 701
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a piaci vizsgálat azt 
mutatja, hogy a kapuőr rendszeresen 

(1) Amennyiben a piaci vizsgálat azt 
mutatja, hogy a kapuőr megsértette az 5. és 
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megsértette az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, és tovább 
erősítette vagy bővítette kapuőri pozícióját 
a 3. cikk (1) bekezdése szerinti 
jellemzőkkel kapcsolatban, a Bizottság a 
32. cikk (4) bekezdése szerinti tanácsadói 
eljárással összhangban elfogadott határozat 
útján e kapuőrre magatartási jellegű vagy 
szerkezeti korrekciós intézkedéseket 
rendelhet el, amelyek arányban állnak az 
elkövetett jogsértéssel, és a jelen 
rendeletnek való megfelelés biztosításához 
szükségesek. A piaci vizsgálat 
megindításától számított tizenkét hónapon 
belül meghozott határozatával a Bizottság 
lezárja a vizsgálatot.

6. cikkben megállapított kötelezettségeket, 
és tovább erősítette vagy bővítette kapuőri 
pozícióját a 3. cikk (1) bekezdése szerinti 
jellemzőkkel kapcsolatban, a Bizottság a 
32. cikk (4) bekezdése szerinti tanácsadói 
eljárással összhangban elfogadott határozat 
útján e kapuőrre szerkezeti vagy 
ugyanolyan hatékony magatartási jellegű 
korrekciós intézkedéseket rendelhet el. A 
piaci vizsgálat megindításától számított hat 
hónapon belül meghozott határozatával a 
Bizottság lezárja a vizsgálatot.

Or. en

Módosítás 702
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a piaci vizsgálat azt 
mutatja, hogy a kapuőr rendszeresen 
megsértette az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, és tovább 
erősítette vagy bővítette kapuőri pozícióját 
a 3. cikk (1) bekezdése szerinti 
jellemzőkkel kapcsolatban, a Bizottság a 
32. cikk (4) bekezdése szerinti tanácsadói 
eljárással összhangban elfogadott határozat 
útján e kapuőrre magatartási jellegű vagy 
szerkezeti korrekciós intézkedéseket 
rendelhet el, amelyek arányban állnak az 
elkövetett jogsértéssel, és a jelen 
rendeletnek való megfelelés biztosításához 
szükségesek. A piaci vizsgálat 
megindításától számított tizenkét hónapon 
belül meghozott határozatával a Bizottság 
lezárja a vizsgálatot.

(1) Amennyiben a piaci vizsgálat azt 
mutatja, hogy a kapuőr rendszeresen 
megsértette az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, vagy a 
Bizottság a 12. cikk alapján úgy ítéli meg, 
hogy bármely tervezett összefonódás 
hátrányosan érinti a piacok versengését, a 
Bizottság a 32. cikk (4) bekezdése szerinti 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján e kapuőrre 
magatartási jellegű vagy szerkezeti 
korrekciós intézkedéseket rendel el, 
amelyek arányban állnak az elkövetett 
jogsértéssel, és a jelen rendeletnek való 
megfelelés biztosításához szükségesek. A 
piaci vizsgálat megindításától számított 
tizenkét hónapon belül meghozott 
határozatával a Bizottság lezárja a 
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vizsgálatot.

Or. en

Módosítás 703
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a piaci vizsgálat azt 
mutatja, hogy a kapuőr rendszeresen 
megsértette az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, és tovább 
erősítette vagy bővítette kapuőri pozícióját 
a 3. cikk (1) bekezdése szerinti 
jellemzőkkel kapcsolatban, a Bizottság a 
32. cikk (4) bekezdése szerinti tanácsadói 
eljárással összhangban elfogadott határozat 
útján e kapuőrre magatartási jellegű vagy 
szerkezeti korrekciós intézkedéseket 
rendelhet el, amelyek arányban állnak az 
elkövetett jogsértéssel, és a jelen 
rendeletnek való megfelelés biztosításához 
szükségesek. A piaci vizsgálat 
megindításától számított tizenkét hónapon 
belül meghozott határozatával a Bizottság 
lezárja a vizsgálatot.

(1) Amennyiben a piaci vizsgálat azt 
mutatja, hogy a kapuőr rendszeresen 
megsértette az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, és tovább 
erősítette vagy bővítette kapuőri pozícióját 
a 3. cikk (1) bekezdése szerinti 
jellemzőkkel kapcsolatban, a Bizottság a 
32. cikk (4) bekezdése szerinti tanácsadói 
eljárással összhangban elfogadott határozat 
útján e kapuőrre magatartási jellegű vagy 
szerkezeti korrekciós intézkedéseket rendel 
el, amelyek arányban állnak az elkövetett 
jogsértéssel, és a jelen rendeletnek való 
teljes körű megfelelés biztosításához 
szükségesek. A piaci vizsgálat 
megindításától számított tizenkét hónapon 
belül meghozott határozatával a Bizottság 
lezárja a vizsgálatot.

Or. en

Módosítás 704
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a piaci vizsgálat azt 
mutatja, hogy a kapuőr rendszeresen 
megsértette az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, és tovább 

(1) Amennyiben a piaci vizsgálat azt 
mutatja, hogy a kapuőr rendszeresen 
megsértette az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, és tovább 
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erősítette vagy bővítette kapuőri pozícióját 
a 3. cikk (1) bekezdése szerinti 
jellemzőkkel kapcsolatban, a Bizottság a 
32. cikk (4) bekezdése szerinti tanácsadói 
eljárással összhangban elfogadott határozat 
útján e kapuőrre magatartási jellegű vagy 
szerkezeti korrekciós intézkedéseket 
rendelhet el, amelyek arányban állnak az 
elkövetett jogsértéssel, és a jelen 
rendeletnek való megfelelés biztosításához 
szükségesek. A piaci vizsgálat 
megindításától számított tizenkét hónapon 
belül meghozott határozatával a Bizottság 
lezárja a vizsgálatot.

erősítette vagy bővítette kapuőri pozícióját 
a 3. cikk (1) bekezdése szerinti 
jellemzőkkel kapcsolatban, a Bizottság a 
32. cikk (4) bekezdése szerinti tanácsadói 
eljárással összhangban elfogadott határozat 
útján e kapuőrre magatartási jellegű vagy 
szerkezeti korrekciós intézkedéseket 
rendelhet el, amelyek arányban állnak az 
elkövetett jogsértéssel, és a jelen 
rendeletnek való megfelelés biztosításához 
szükségesek. A piaci vizsgálat 
megindításától számított kilenc hónapon 
belül meghozott határozatával a Bizottság 
lezárja a vizsgálatot.

Or. en

Módosítás 705
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság csak akkor hozhat az 
(1) bekezdés szerinti szerkezeti korrekciós 
intézkedéseket, ha nem áll rendelkezésre 
ugyanolyan hatékony, magatartási jellegű 
korrekciós intézkedés, vagy ha az 
ugyanolyan hatékony, magatartási jellegű 
korrekciós intézkedés az érintett 
vállalkozás számára nagyobb terhet jelent, 
mint a szerkezeti korrekciós intézkedések.

törölve

Or. en

Módosítás 706
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság csak akkor hozhat az 
(1) bekezdés szerinti szerkezeti korrekciós 
intézkedéseket, ha nem áll rendelkezésre 
ugyanolyan hatékony, magatartási jellegű 
korrekciós intézkedés, vagy ha az 
ugyanolyan hatékony, magatartási jellegű 
korrekciós intézkedés az érintett 
vállalkozás számára nagyobb terhet jelent, 
mint a szerkezeti korrekciós intézkedések.

(2) A Bizottság csak akkor hozhat az 
(1) bekezdés szerinti szerkezeti korrekciós 
intézkedéseket, ha nem áll rendelkezésre 
ugyanolyan hatékony, magatartási jellegű 
korrekciós intézkedés, vagy ha az 
ugyanolyan hatékony, magatartási jellegű 
korrekciós intézkedés az érintett 
vállalkozás számára nagyobb terhet jelent, 
mint a szerkezeti korrekciós intézkedések. 
Az ilyen szerkezeti korrekciós 
intézkedések közé tartozhatnak a 
következők:
a) az üzletágak szétválasztása;
b) a szolgáltatások szétválasztása és 
horizontális megosztása;
c) a kapuőr pénzügyi modelljének 
megváltoztatása;
d) a pénzügyi előnyök visszaadása a 
végfelhasználóknak.

Or. en

Módosítás 707
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Úgy kell tekinteni, hogy a kapuőr 
az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségek rendszeres be nem tartását 
követi el, amennyiben a 25., illetve a 26. 
cikk értelmében a Bizottság legalább 
három meg nem felelési vagy pénzbírságot 
kiszabó határozatot hozott a kapuőr ellen 
bármely alapvető platformszolgáltatásával 
kapcsolatban a jelen cikk szerinti 
határozat esetleges elfogadására irányuló 
piaci vizsgálat megindításáról szóló 
határozat elfogadását megelőző öt éves 
időszakon belül.

törölve
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Or. en

Módosítás 708
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Úgy kell tekinteni, hogy a kapuőr 
az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségek rendszeres be nem tartását 
követi el, amennyiben a 25., illetve a 26. 
cikk értelmében a Bizottság legalább 
három meg nem felelési vagy pénzbírságot 
kiszabó határozatot hozott a kapuőr ellen 
bármely alapvető platformszolgáltatásával 
kapcsolatban a jelen cikk szerinti 
határozat esetleges elfogadására irányuló 
piaci vizsgálat megindításáról szóló 
határozat elfogadását megelőző öt éves 
időszakon belül.

(3) Úgy kell tekinteni, hogy a kapuőr 
az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségek rendszeres be nem tartását 
követi el, amint a 25., illetve a 26. cikk 
értelmében a Bizottság legalább két meg 
nem felelési vagy pénzbírságot kiszabó 
határozatot hozott a kapuőr ellen bármely 
alapvető platformszolgáltatásával 
kapcsolatban egy tíz éves időszakon belül.

Or. en

Módosítás 709
Paul Tang, Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Úgy kell tekinteni, hogy a kapuőr 
az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségek rendszeres be nem tartását 
követi el, amennyiben a 25., illetve a 26. 
cikk értelmében a Bizottság legalább 
három meg nem felelési vagy pénzbírságot 
kiszabó határozatot hozott a kapuőr ellen 
bármely alapvető platformszolgáltatásával 
kapcsolatban a jelen cikk szerinti határozat 
esetleges elfogadására irányuló piaci 

(3) Úgy kell tekinteni, hogy a kapuőr 
az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségek rendszeres be nem tartását 
követi el, amennyiben a 25., illetve a 26. 
cikk értelmében a Bizottság két meg nem 
felelési vagy pénzbírságot kiszabó 
határozatot hozott a kapuőr ellen bármely 
alapvető platformszolgáltatásával 
kapcsolatban a jelen cikk szerinti határozat 
esetleges elfogadására irányuló piaci 
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vizsgálat megindításáról szóló határozat 
elfogadását megelőző öt éves időszakon 
belül.

vizsgálat megindításáról szóló határozat 
elfogadását megelőzően.

Or. en

Módosítás 710
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Úgy kell tekinteni, hogy a kapuőr 
az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségek rendszeres be nem tartását 
követi el, amennyiben a 25., illetve a 26. 
cikk értelmében a Bizottság legalább 
három meg nem felelési vagy pénzbírságot 
kiszabó határozatot hozott a kapuőr ellen 
bármely alapvető platformszolgáltatásával 
kapcsolatban a jelen cikk szerinti határozat 
esetleges elfogadására irányuló piaci 
vizsgálat megindításáról szóló határozat 
elfogadását megelőző öt éves időszakon 
belül.

(3) Úgy kell tekinteni, hogy a kapuőr 
az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségek rendszeres be nem tartását 
követi el, amennyiben a 25., illetve a 26. 
cikk értelmében a Bizottság legalább kettő 
meg nem felelési vagy pénzbírságot 
kiszabó határozatot hozott a kapuőr ellen 
bármely alapvető platformszolgáltatásával 
kapcsolatban a jelen cikk szerinti határozat 
esetleges elfogadására irányuló piaci 
vizsgálat megindításáról szóló határozat 
elfogadását megelőző öt éves időszakon 
belül.

Or. en

Módosítás 711
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Úgy kell tekinteni, hogy a kapuőr a 
3. cikk (1) bekezdése szerinti jellemzőkkel 
kapcsolatban tovább erősítette vagy 
kiterjesztette kapuőri pozícióját, 
amennyiben a belső piacra gyakorolt 
hatása tovább nőtt, az üzleti felhasználók 
számára a végfelhasználók eléréséhez 

törölve
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nyújtott kapuként betöltött szerepe tovább 
erősödött, vagy a kapuőr műveletei során 
még inkább állandósult és tartós pozíciót 
élvez.

Or. en

Módosítás 712
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Úgy kell tekinteni, hogy a kapuőr a 
3. cikk (1) bekezdése szerinti jellemzőkkel 
kapcsolatban tovább erősítette vagy 
kiterjesztette kapuőri pozícióját, 
amennyiben a belső piacra gyakorolt 
hatása tovább nőtt, az üzleti felhasználók 
számára a végfelhasználók eléréséhez 
nyújtott kapuként betöltött szerepe tovább 
erősödött, vagy a kapuőr műveletei során 
még inkább állandósult és tartós pozíciót 
élvez.

törölve

Or. en

Módosítás 713
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Úgy kell tekinteni, hogy a kapuőr a 
3. cikk (1) bekezdése szerinti jellemzőkkel 
kapcsolatban tovább erősítette vagy 
kiterjesztette kapuőri pozícióját, 
amennyiben a belső piacra gyakorolt hatása 
tovább nőtt, az üzleti felhasználók számára 
a végfelhasználók eléréséhez nyújtott 

(4) Úgy kell tekinteni, hogy a kapuőr a 
3. cikk (1) bekezdése szerinti jellemzőkkel 
kapcsolatban tovább erősítette vagy 
kiterjesztette kapuőri pozícióját, 
amennyiben a belső piacra gyakorolt hatása 
tovább nőtt, különösen a piac új 
szegmenseiben, az üzleti felhasználók 
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kapuként betöltött szerepe tovább 
erősödött, vagy a kapuőr műveletei során 
még inkább állandósult és tartós pozíciót 
élvez.

számára a végfelhasználók eléréséhez 
nyújtott kapuként betöltött szerepe tovább 
erősödött, vagy a kapuőr műveletei során 
még inkább állandósult és tartós pozíciót 
élvez.

Or. en

Módosítás 714
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság az érintett kapuőrrel 
szemben támasztott kifogásait a vizsgálat 
megindítását követő hat hónapon belül 
közli. Kifogásaiban a Bizottság kifejti, 
hogy előzetes álláspontja szerint az (1) 
bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek-
e, és hogy mely korrekciós intézkedést 
vagy intézkedéseket tart előzetesen 
szükségesnek és arányosnak.

(5) A Bizottság az érintett kapuőrrel 
szemben támasztott kifogásait a vizsgálat 
megindítását követő három hónapon belül 
közli. Kifogásaiban a Bizottság kifejti, 
hogy előzetes álláspontja szerint az (1) 
bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek-
e, és hogy mely korrekciós intézkedést 
vagy intézkedéseket tart előzetesen 
szükségesnek és arányosnak.

Or. en

Módosítás 715
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a folyamatban lévő 
piaci vizsgálatot bármikor 
meghosszabbíthatja, amennyiben a 
hosszabbítás objektív okok alapján 
indokolt és arányos. A hosszabbítás 
vonatkozhat arra a határidőre, ameddig a 
Bizottságnak kifogással kell élnie, vagy a 
végleges határozat elfogadásának 

(6) A Bizottság a folyamatban lévő 
piaci vizsgálatot bármikor 
meghosszabbíthatja, amennyiben a 
hosszabbítás objektív okok alapján 
indokolt és arányos. A hosszabbítás 
vonatkozhat arra a határidőre, ameddig a 
Bizottságnak kifogással kell élnie, vagy a 
végleges határozat elfogadásának 
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határidejére. A jelen bekezdés szerinti 
hosszabbítás vagy hosszabbítások teljes 
időtartama nem haladhatja meg a hat 
hónapot. A Bizottság figyelembe veheti a 
23. cikk szerinti kötelezettségvállalásokat, 
és azokat határozatában kötelezővé teheti.

határidejére. A jelen bekezdés szerinti 
hosszabbítás vagy hosszabbítások teljes 
időtartama nem haladhatja meg a három 
hónapot.

Or. en

Módosítás 716
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred 
Sant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a kapuőr ténylegesen megfeleljen az 5. 
vagy 6. cikkben foglalt kötelezettségeinek, 
a Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az 
(1) bekezdéssel összhangban kiszabott 
korrekciós intézkedéseket vagy a (6) 
bekezdéssel összhangban elfogadott 
kötelezettségvállalásokat. A Bizottság 
jogosult a kiszabott korrekciós 
intézkedések módosítását kérni, ha a 
vizsgálatot követően megállapítja, hogy a 
korrekciós intézkedések nem hatékonyak.

Or. en

Módosítás 717
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Piaci vizsgálat és testre szabott korrekciós 

intézkedések a piacok 
megtámadhatóságának és 
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méltányosságának biztosítása érdekében
(1) A Bizottság a 17. cikk szerinti piaci 
vizsgálatot végezhet annak felmérésére, 
hogy foganatosítani kell-e a (2) bekezdés 
értelmében a testre szabott korrekciós 
intézkedéseket valamely kapuőrrel 
szemben az alapvető platformszolgáltatás-
piacok megtámadhatóságának és 
méltányosságának biztosítása érdekében. 
A Bizottság a vizsgálatot a piaci vizsgálat 
megindítását követő tizenkét hónapon 
belül meghozott határozatával zárja le.
(2) Ha az (1) bekezdés értelmében 
elvégzett piaci vizsgálat megállapítja, hogy 
az 5. és 6. cikkben előírt kötelezettségek 
nem tántorítják el eléggé a kapuőrt az 
olyan gyakorlatoktól, amelyek korlátozzák 
az alapvető platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, vagy a 10. cikk (2) 
bekezdése szerint tisztességtelennek 
minősülnek, akárcsak azok a gyakorlatok, 
amelyek az 5. és 6. cikkben előírt 
kötelezettségek tárgyát képezik, a 
Bizottság a jelen rendelet célkitűzéseinek 
biztosítása érdekében a 32. cikk (4) 
bekezdésében előírt tanácsadó-bizottsági 
eljárás szerint elfogadott, alaposan 
megindokolt határozattal arányos és 
szükséges korrekciós intézkedéseket 
szabhat ki a (4) bekezdésben lefektetett 
elvek alapján.
(3) Piaci vizsgálatának keretében a 
Bizottság minden lényeges információt 
figyelembe vesz, amely az érintett 
harmadik felektől, például az üzleti 
felhasználóktól vagy a végfelhasználóktól 
származik.
(4) A (2) bekezdés szerinti határozatával a 
Bizottság megfelelőnek és szükségesnek 
ítélt intézkedéseket hajt végre. Ezek az 
intézkedések az alábbiakat érinthetik:
a) hozzáférés a platformokhoz (beleértve 
az alábbi kötelezettségeket: 
interoperabilitás, az alapvető API-khoz 
való hozzáférés biztosítása, a közös 
szabványok használata),
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b) adatokkal kapcsolatos beavatkozások 
(beleértve az alábbi kötelezettségeket: 
adatmobilitás, az alapvető adatokhoz való 
hozzáférés biztosítása, adatsilók),
c) méltányos kereskedelmi kapcsolatok 
(beleértve az alábbi kötelezettségeket: 
megkülönböztetésmentesség, a 
versenytorzító önreklámozás tilalma, 
méltányos szerződési feltételek 
használata),
d) a végfelhasználók és az üzleti 
felhasználók választási szabadsága 
(beleértve az alábbi kötelezettségeket: 
választási lehetőségek proaktív felkínálása 
a felhasználóknak, alapértelmezett 
értékek szabályozása, döntéstervezés 
kifejlesztése).
(5) A Bizottság az érintett kapuőrrel 
szemben támasztott kifogásait a vizsgálat 
megindítását követő hat hónapon belül 
közli. Kifogásaiban a Bizottság kifejti, 
hogy előzetes álláspontja szerint az (1) és 
(2) bekezdés feltételei teljesülnek-e, és 
hogy mely korrekciós intézkedést vagy 
intézkedéseket tart előzetesen 
szükségesnek és arányosnak. Ebben az 
értékelésben a Bizottság figyelembe veszi 
a kapuőrre vonatkozó intézkedések 
műszaki és gazdasági 
megvalósíthatóságát, valamint a 
végfelhasználókra és a hosszú távú 
innovációra gyakorolt hatását.
(6) A Bizottság a piaci vizsgálat során 
bármikor meghosszabbíthatja annak 
időtartamát, ha a hosszabbítást objektív és 
arányos érvekkel indokolják. A 
hosszabbítás vonatkozhat arra a 
határidőre, ameddig a Bizottságnak 
kifogással kell élnie, vagy a végleges 
határozat elfogadásának határidejére. A 
jelen bekezdés szerinti hosszabbítás vagy 
hosszabbítások teljes időtartama nem 
haladhatja meg a hat hónapot.

Or. fr
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Módosítás 718
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság piaci vizsgálatot végezhet 
annak felderítésére, hogy a digitális 
ágazatban egy vagy több szolgáltatást fel 
kell-e venni az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékébe, vagy 
hogy felderítse azokat a gyakorlatokat, 
amelyek korlátozhatják az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, vagy amelyek 
tisztességtelenek lehetnek, és amelyeket e 
rendelet nem kezel eredményesen. 
Legkésőbb a piaci vizsgálat megindításától 
számított 24 hónapon belül nyilvános 
jelentést ad ki.

A Bizottság piaci vizsgálatot végezhet 
annak felderítésére, hogy a digitális 
ágazatban egy vagy több szolgáltatást fel 
kell-e venni az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékébe. 
Legkésőbb a piaci vizsgálat megindításától 
számított 12 hónapon belül nyilvános 
jelentést ad ki.

Or. en

Módosítás 719
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság piaci vizsgálatot végezhet 
annak felderítésére, hogy a digitális 
ágazatban egy vagy több szolgáltatást fel 
kell-e venni az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékébe, vagy 
hogy felderítse azokat a gyakorlatokat, 
amelyek korlátozhatják az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, vagy amelyek 
tisztességtelenek lehetnek, és amelyeket e 
rendelet nem kezel eredményesen. 
Legkésőbb a piaci vizsgálat megindításától 
számított 24 hónapon belül nyilvános 
jelentést ad ki.

A Bizottság piaci vizsgálatot végezhet 
annak felderítésére, hogy a digitális 
ágazatban egy vagy több szolgáltatást fel 
kell-e venni az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékébe, vagy 
hogy felderítse azokat a gyakorlatokat, 
amelyek korlátozhatják az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, vagy amelyek 
tisztességtelenek lehetnek, és amelyeket e 
rendelet nem kezel eredményesen. 
Legkésőbb a piaci vizsgálat megindításától 
számított 12 hónapon belül nyilvános 
jelentést ad ki.
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Or. fr

Módosítás 720
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság piaci vizsgálatot végezhet 
annak felderítésére, hogy a digitális 
ágazatban egy vagy több szolgáltatást fel 
kell-e venni az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékébe, vagy 
hogy felderítse azokat a gyakorlatokat, 
amelyek korlátozhatják az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, vagy amelyek 
tisztességtelenek lehetnek, és amelyeket e 
rendelet nem kezel eredményesen. 
Legkésőbb a piaci vizsgálat megindításától 
számított 24 hónapon belül nyilvános 
jelentést ad ki.

A Bizottság piaci vizsgálatot végezhet 
annak felderítésére, hogy a digitális 
ágazatban egy vagy több szolgáltatást fel 
kell-e venni az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékébe, vagy 
hogy felderítse azokat a gyakorlatokat, 
amelyek korlátozhatják az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, vagy amelyek 
tisztességtelenek lehetnek, és amelyeket e 
rendelet nem kezel eredményesen. 
Legkésőbb a piaci vizsgálat megindításától 
számított 18 hónapon belül nyilvános 
jelentést ad ki.

Or. en

Módosítás 721
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság piaci vizsgálatot végezhet 
annak felderítésére, hogy a digitális 
ágazatban egy vagy több szolgáltatást fel 
kell-e venni az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékébe, vagy 
hogy felderítse azokat a gyakorlatokat, 
amelyek korlátozhatják az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, vagy amelyek 
tisztességtelenek lehetnek, és amelyeket e 

A Bizottság piaci vizsgálatot végezhet 
annak felderítésére, hogy a digitális 
ágazatban egy vagy több szolgáltatást fel 
kell-e venni az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékébe, vagy 
hogy felderítse azokat a gyakorlatokat, 
amelyek korlátozhatják az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, vagy amelyek 
tisztességtelenek lehetnek, és amelyeket e 
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rendelet nem kezel eredményesen. 
Legkésőbb a piaci vizsgálat megindításától 
számított 24 hónapon belül nyilvános 
jelentést ad ki.

rendelet nem kezel eredményesen. 
Legkésőbb a piaci vizsgálat megindításától 
számított 12 hónapon belül nyilvános 
jelentést ad ki.

Or. de

Módosítás 722
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy, az 5. és 6. cikk módosításáról 
szóló, a 10. cikkben előírt felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus kíséri.

törölve

Or. en

Módosítás 723
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy, az 5. és 6. cikk módosításáról 
szóló, a 10. cikkben előírt felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus kíséri.

törölve

Or. en

Módosítás 724
Eva Maydell, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) egy, az 5. és 6. cikk módosításáról 
szóló, a 10. cikkben előírt felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus kíséri.

törölve

Or. en

Módosítás 725
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor a Bizottság határozatot fogad el 
az eljárás megindításáról, az összes 
idevágó megállapítást és információt egy 
jelentésben kell összegyűjteni, amelyet be 
kell nyújtani az Európai Parlamentnek és 
a tagállamoknak, és nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni az Európai 
Bizottság hivatalos honlapján.

Or. en

Módosítás 726
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Jelentési rendszer az üzleti felhasználók 

és a végfelhasználók számára
(1) Az alapvető platformszolgáltatások 2. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
üzleti felhasználói – beleértve a 
versenytársakat –, illetve végfelhasználói 
a Bizottsághoz vagy egy nemzeti 
versenyhatósághoz benyújtott jelentésben 
jelezhetnek minden olyan kapuőri 
gyakorlatot vagy magatartást, amely a 



PE696.540v01-00 86/133 AM\1238611HU.docx

HU

jelen rendelet hatálya alá esik. A 
jelentéseket a Bizottság hozzáférhetővé 
teszi a tagállamok számára.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint benyújtott 
jelentést egy nemzeti versenyhatóság 
kapja meg, akkor azt közvetlenül a 
Bizottságnak továbbítja.
(3) A Bizottság meghatározza, hogy az (1) 
bekezdésben említett jelentéseket milyen 
körülmények között küldjék meg neki. A 
Bizottság meghatározza annak a 
körülményeit is, hogy a tagállamokat, 
különösen a nemzeti versenyhatóságokat 
miként értesítik a jelentésekről, és hogy 
azok hogyan férhetnek hozzá a 
jelentésekhez.
(4) A Bizottság jogosult saját prioritásokat 
megszabni az (1) bekezdésben említett 
jelentések vizsgálatához. E cikk (5) 
bekezdésének és a 33. cikknek a 
rendelkezéseire is figyelemmel a Bizottság 
jogosult egy jelentést azon az alapon nem 
vizsgálni, hogy nem tekinti azt 
végrehajtási prioritásnak.
(5) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy egy jelentés végrehajtási prioritás, a 
18. cikk szerinti eljárást vagy a 14. cikk 
szerinti piaci vizsgálatot indíthat.

Or. fr

Módosítás 727
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egyszerű kérelemmel 
vagy határozattal fordulhat a 
vállalkozásokhoz vagy a vállalkozások 
társulásaihoz, hogy adják meg az összes 
szükséges információt, többek között a 
jelen rendeletben meghatározott szabályok 

(1) A Bizottság egyszerű kérelemmel 
vagy határozattal fordulhat a 
vállalkozásokhoz vagy a vállalkozások 
társulásaihoz, hogy adják meg az összes 
szükséges információt, többek között a 
jelen rendeletben meghatározott szabályok 
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nyomon követése, végrehajtása és 
érvényesítése céljából. A Bizottság a 
vállalkozások adatbázisaihoz és 
algoritmusaihoz is kérhet hozzáférést, 
továbbá egyszerű kérelemmel vagy 
határozattal magyarázatot is kérhet 
ezekhez.

nyomon követése, végrehajtása és 
érvényesítése céljából. A Bizottság a 
vállalkozások adatbázisaihoz, 
algoritmusaihoz és A/B teszteléséhez is 
kérhet hozzáférést, továbbá egyszerű 
kérelemmel vagy határozattal magyarázatot 
is kérhet ezekhez. Amennyiben az 
egyszerű kérelmet 3 héten belül nem 
teljesítik, a Bizottság határozatban kérheti 
az információt.

Or. en

Módosítás 728
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. cikk törölve
Helyszíni ellenőrzések lefolytatására 

irányuló hatáskör
(1) A Bizottság valamely vállalkozás vagy 
a vállalkozások társulásainak telephelyén 
helyszíni ellenőrzéseket folytathat.
(2) A helyszíni ellenőrzéseket a Bizottság 
által a 24. cikk (2) bekezdése értelmében 
kijelölt ellenőrök vagy szakértők 
segítségével is le lehet folytatni.
(3) A helyszíni ellenőrzések során a 
Bizottság és az általa kijelölt ellenőrök 
vagy szakértők felkérhetik a vállalkozást 
vagy a vállalkozások társulását, hogy 
biztosítson hozzáférést és nyújtson 
magyarázatokat a szervezethez, 
működéséhez, informatikai rendszereihez, 
algoritmusaihoz, adatkezeléséhez és üzleti 
magatartásaihoz. A Bizottság és az általa 
kijelölt ellenőrök vagy szakértők 
kérdéseket intézhetnek a személyzet 
kulcsfontosságú pozíciót betöltő tagjaihoz.
(4) A vállalkozások vagy a vállalkozások 
társulásai kötelesek magukat a Bizottság 
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által határozatban elrendelt helyszíni 
ellenőrzésnek alávetni. A határozat 
meghatározza a látogatás tárgyát és célját, 
meghatározza a látogatás kezdetének 
napját, és feltünteti a 26. és 27. cikkben 
előírt bírságokat, valamint azt a jogot, 
hogy a határozat a Bírósággal 
felülvizsgáltatható.

Or. en

Módosítás 729
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság valamely vállalkozás 
vagy a vállalkozások társulásainak 
telephelyén helyszíni ellenőrzéseket 
folytathat.

(1) A kapuőrök üzleti felhasználói 
vagy végfelhasználói részére okozott 
súlyos és helyrehozhatatlan kár kockázata 
miatti sürgős esetben a Bizottság valamely 
vállalkozás vagy a vállalkozások 
társulásainak telephelyén helyszíni 
ellenőrzéseket folytathat az e rendelet 
szerinti vizsgálatok céljából.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a helyszíni ellenőrzések lefolytatására vonatkozó hatásköröket a 
Bizottság csak e rendelet alkalmazása céljából kapja meg. Helyszíni ellenőrzéseket csak 
kivételes körülmények között lehet végezni, és csak akkor, ha az a feltételezett jogsértés 
súlyossága vagy sürgőssége miatt kellően indokolt.

Módosítás 730
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3) A helyszíni ellenőrzések során a 
Bizottság és az általa kijelölt ellenőrök 
vagy szakértők felkérhetik a vállalkozást 
vagy a vállalkozások társulását, hogy 
biztosítson hozzáférést és nyújtson 
magyarázatokat a szervezethez, 
működéséhez, informatikai rendszereihez, 
algoritmusaihoz, adatkezeléséhez és üzleti 
magatartásaihoz. A Bizottság és az általa 
kijelölt ellenőrök vagy szakértők 
kérdéseket intézhetnek a személyzet 
kulcsfontosságú pozíciót betöltő tagjaihoz.

(3) A helyszíni ellenőrzések során a 
Bizottság és az általa kijelölt ellenőrök 
vagy szakértők felkérhetik a vállalkozást 
vagy a vállalkozások társulását, hogy 
biztosítson hozzáférést és nyújtson 
magyarázatokat a szervezethez, 
működéséhez, informatikai rendszereihez, 
algoritmusaihoz, adatkezeléséhez és üzleti 
magatartásaihoz. Az ellenőrnek és a 
szakértőknek viselkedési kísérleteket kell 
végezniük az algoritmus és az adatok 
felhasználásának értékelésére. A 
Bizottság és az általa kijelölt ellenőrök 
vagy szakértők kérdéseket intézhetnek a 
személyzet kulcsfontosságú pozíciót 
betöltő tagjaihoz.

Or. en

Módosítás 731
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A vállalkozások vagy a 
vállalkozások társulásai kötelesek magukat 
a Bizottság által határozatban elrendelt 
helyszíni ellenőrzésnek alávetni. A 
határozat meghatározza a látogatás tárgyát 
és célját, meghatározza a látogatás 
kezdetének napját, és feltünteti a 26. és 27. 
cikkben előírt bírságokat, valamint azt a 
jogot, hogy a határozat a Bírósággal 
felülvizsgáltatható.

(4) A vállalkozások vagy a 
vállalkozások társulásai kötelesek magukat 
a Bizottság által határozatban elrendelt 
helyszíni ellenőrzésnek alávetni. A 
határozat meghatározza a helyszíni 
ellenőrzés tárgyát és célját, meghatározza a 
látogatás kezdetének napját, és feltünteti a 
26. és 27. cikkben előírt bírságokat, 
valamint azt a jogot, hogy a határozat a 
Bírósággal felülvizsgáltatható. A 
határozatnak az állítólagos jogsértés 
súlyosságához és sürgősségéhez mérten 
arányosnak és kellően indokoltnak kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 732
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Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Harmadik felek visszajelzései

A Bizottság külön mechanizmust biztosít a 
harmadik felek számára, hogy bejelentsék 
azokat az akadályokat, amelyekkel a a 
rendelet 5. és 6. cikke szerinti 
kötelezettségek kapuőr általi végrehajtása 
során szembesülnek.

Or. en

Módosítás 733
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőrök üzleti felhasználói 
vagy végfelhasználói részére okozott 
súlyos és helyrehozhatatlan kár kockázata 
miatt sürgős esetben a Bizottság a 32. cikk 
(4) bekezdésében említett tanácsadói 
eljárással összhangban elfogadott határozat 
útján ideiglenes intézkedéseket rendelhet el 
valamely kapuőr ellen, az 5. vagy 6. cikk 
megsértésének prima facie megállapítása 
alapján.

(1) A kapuőrök üzleti felhasználói 
vagy végfelhasználói részére okozott 
súlyos és helyrehozhatatlan kár kockázata, 
a piacok tisztességességét és versengését 
érintő azonnali fenyegetések vagy az 
1. cikk (1) bekezdésében foglalt általános 
megfontolások miatt sürgős esetben a 
Bizottság a 32. cikk (4) bekezdésében 
említett tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján ideiglenes 
intézkedéseket rendelhet el valamely 
kapuőr ellen.

Or. en

Módosítás 734
Kira Marie Peter-Hansen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
határozatot csak a 25. cikk (1) bekezdése 
szerinti meg nem felelési határozat 
lehetséges elfogadása céljából megindított 
eljárások összefüggésében lehet elfogadni. 
Az említett határozat határozott időre szól, 
és – amennyiben szükséges és helyénvaló – 
meghosszabbítható.

(2) Az említett határozat határozott 
időre szól, és – amennyiben szükséges és 
helyénvaló – meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 735
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. cikk törölve
Kötelezettségvállalási előirányzatok

(1) Ha a 16. vagy a 25. cikk szerinti 
eljárás során az érintett kapuőr 
kötelezettséget vállal arra, hogy a releváns 
alapvető platformszolgáltatás esetében 
biztosítja az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeknek való megfelelést, a 
Bizottság a 32. cikk (4) bekezdésében 
említett tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozat útján az 
érintett kapuőr számára kötelezővé teheti 
ezeket a kötelezettségvállalásokat, és 
kijelentheti, hogy nincs ok további 
intézkedésre.
(2) A Bizottság kérésre vagy saját 
kezdeményezésére határozat útján újból 
megindíthatja az érintett eljárásokat, 
amennyiben:
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a) a határozat alapjául szolgáló bármely 
tényben lényeges változás történt;
b) az érintett kapuőr a 
kötelezettségvállalásaival ellentétesen jár 
el;
c) a határozat alapját a felek által 
szolgáltatott hiányos, pontatlan vagy 
félrevezető információk képezték.
(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy 
az érintett kapuőr által benyújtott 
kötelezettségvállalás nem tudja biztosítani 
az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeknek való tényleges 
megfelelést, ismerteti azokat az okokat, 
amelyek miatt a vonatkozó eljárást lezáró 
határozatban a kötelezettségvállalásokat 
nem emelte kötelező érvényre.

Or. en

Módosítás 736
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság kérésre vagy saját 
kezdeményezésére határozat útján újból 
megindíthatja az érintett eljárásokat, 
amennyiben:

(2) A Bizottság egy vagy több illetékes 
nemzeti hatóság kérésére vagy saját 
kezdeményezésére határozat útján újból 
megindíthatja az érintett eljárásokat, 
amennyiben:

Or. en

Módosítás 737
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

aa) a kapuőr által javasolt 
intézkedések hatástalannak bizonyultak az 
5. és 6. cikkben foglalt kötelezettségek 
betartásának biztosításában;

Or. en

Módosítás 738
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett kapuőr által benyújtott 
kötelezettségvállalás nem tudja biztosítani 
az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeknek való tényleges 
megfelelést, ismerteti azokat az okokat, 
amelyek miatt a vonatkozó eljárást lezáró 
határozatban a kötelezettségvállalásokat 
nem emelte kötelező érvényre.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett kapuőr által benyújtott 
kötelezettségvállalás nem tudja biztosítani 
az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeknek való tényleges 
megfelelést, ismerteti azokat az okokat, 
amelyek miatt a vonatkozó eljárást lezáró 
határozatban a kötelezettségvállalásokat 
nem emelte kötelező érvényre, és 
vizsgálatot követően kéri a 
kötelezettségvállalások módosítását, hogy 
hatékonnyá tegye azokat.

Or. en

Módosítás 739
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kötelezettségek és intézkedések nyomon 
követése

A kötelezettségek és intézkedések 
bejelentése és nyomon követése

Or. en
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Módosítás 740
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság meghozhatja az 5. és 
6. cikkben megállapított kötelezettségek 
tényleges végrehajtásának és az e 
kötelezettségeknek való megfelelésnek, 
valamint a 7., 16., 22. és 23. cikk 
értelmében hozott határozatainak a 
nyomon követéséhez szükséges 
intézkedéseket.

(1) A Bizottság meghozza az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségek 
tényleges végrehajtásának és az e 
kötelezettségeknek való megfelelésnek, 
valamint a 7., 16., 22. és 23. cikk 
értelmében hozott határozatainak a 
nyomon követéséhez szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 741
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság nyilvánosan 
hozzáférhető és felhasználóbarát 
weboldalt hoz létre és tart fenn, amely a 
következő információkat tartalmazza:
a) a 25. cikk alapján elfogadott meg nem 
felelési határozatok száma,
b) a 26. cikk alapján kiszabott 
pénzbírságok száma,
c) azon vállalatok neve, amelyekkel 
szemben határozatokat hoztak a meg nem 
felelésről;
d) a bírsággal sújtott vállalatok neve.
A Bizottság nem tesz közzé olyan üzleti 
szempontból érzékeny információkat, 
amelyek sérthetik valamely vállalat 
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érdekeit.

Or. en

Módosítás 742
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
intézkedések tartalmazhatják a független 
külső szakértők kijelölését, akik segítik a 
Bizottságot abban, hogy nyomon kövesse a 
kötelezettségeket és intézkedéseket, 
valamint hogy konkrét szakértelemmel 
vagy tudással lássák el a Bizottságot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
intézkedések tartalmazhatják a független 
külső szakértők kijelölését, akik segítik a 
Bizottságot abban, hogy nyomon kövesse a 
kötelezettségeket és intézkedéseket, 
valamint hogy konkrét szakértelemmel 
vagy tudással lássák el a Bizottságot. Ezek 
a külső szakértők és könyvvizsgálók a 
Bizottság általi kinevezésüket megelőző 12 
hónapban nem állhatnak szerződéses 
kapcsolatban az (1) bekezdésben említett 
alapvető platformszolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozással.

Or. en

Módosítás 743
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
intézkedések tartalmazhatják a független 
külső szakértők kijelölését, akik segítik a 
Bizottságot abban, hogy nyomon kövesse a 
kötelezettségeket és intézkedéseket, 
valamint hogy konkrét szakértelemmel 
vagy tudással lássák el a Bizottságot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
intézkedések tartalmazhatják a független 
külső szakértők kijelölését, akik a 
kapuőrön belül működnek, és segítik a 
Bizottságot abban, hogy nyomon kövesse a 
kötelezettségeket és intézkedéseket, 
valamint hogy konkrét szakértelemmel 
vagy tudással lássák el a Bizottságot.
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Or. en

Módosítás 744
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok kijelölik a 
különleges szakértelemmel és 
tapasztalattal rendelkező hatóságokat, 
hogy segítsék a Bizottságot e rendelet 
végrehajtásában. Ezeknek a 
hatóságoknak támogatniuk kell a 
Bizottságot a megfelelés ellenőrzésével és 
kivizsgálásával kapcsolatos feladatok 
ellátásában. A Bizottság feljogosítja a 
kijelölt hatóságokat, hogy e célból éljenek 
a 19., 20. és 21. cikkben foglalt 
hatáskörökkel, valamint hogy fogadják a 
végfelhasználók és az üzleti felhasználók 
panaszait a területükön működő kapuőrök 
meg nem felelésével kapcsolatban, és 
jelentsék azokat a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 745
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Egy kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásának üzleti vagy 
végfelhasználója bejelentést tehet a 
Bizottságnak arról, hogy a kapuőr 
vélhetően nem tartja be e rendeletet.
A Bizottság a jelentés kézhezvételétől 
számított négy hónapon belül 
megvizsgálja, és indokolással ellátott 
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határozatot hoz arról, hogy a 14., 15., 16. 
vagy 17. cikk alapján vizsgálatot kíván-e 
indítani. A Bizottságnak értesítenie kell a 
jelentés eredeti kibocsátóját, valamint 
nyilvánosan közölnie kell határozatát.

Or. en

Módosítás 746
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban meg nem felelési határozatot 
fogad el, amennyiben megállapítja, hogy a 
kapuőr nem felel meg a következők 
valamelyikének:

(1) A Bizottság a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban meg nem felelési határozatot 
fogad el a meg nem felelés időpontjától 
számított 6 hónapon belül, amennyiben 
megállapítja, hogy a kapuőr nem felel meg 
a következők valamelyikének:

Or. en

Módosítás 747
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban meg nem felelési határozatot 
fogad el, amennyiben megállapítja, hogy a 
kapuőr nem felel meg a következők 
valamelyikének:

(1) A Bizottság a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban a 18. cikk szerinti eljárás 
megindítását követő hat hónapon belül 
meg nem felelési határozatot fogad el, 
amennyiben megállapítja, hogy a kapuőr 
nem felel meg a következők 
valamelyikének:

Or. en
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Módosítás 748
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 23. cikk értelmében jogilag 
kötelezővé tett kötelezettségvállalások.

törölve

Or. en

Módosítás 749
Raffaele Fitto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha a 7. cikk (2a) bekezdése szerint 
öt éven belül a 6. cikkben meghatározott 
ugyanazon kötelezettség alkalmazási 
körével kapcsolatban három 
panaszkezelési határozatot fogadnak el, az 
feljogosítja a Bizottságot a 25. cikk 
szerinti meg nem felelésről szóló határozat 
elfogadására, anélkül hogy a 
Bizottságnak eleget kellene tennie a 32. 
cikk (4) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak.

Or. en

Módosítás 750
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1a) A Bizottság határozatát az eljárás 
megindításától számított hat hónapon 
belül fogadja el.

Or. en

Módosítás 751
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott meg nem felelési határozatban a 
Bizottság felszólítja a kapuőrt, hogy 
megfelelő határidőn belül hagyjon fel a 
meg nem feleléssel és tartózkodjon attól, 
továbbá adjon magyarázatot arra, hogy 
hogyan kíván megfelelni a határozatnak.

(3) Az (1) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott meg nem felelési határozatban a 
Bizottság felszólítja a kapuőrt, hogy 
megfelelő határidőn belül hagyjon fel a 
meg nem feleléssel és tartózkodjon attól, 
továbbá adjon magyarázatot arra, hogy 
hogyan kíván megfelelni a határozatnak. A 
Bizottság a 32. cikk (4) bekezdése szerinti 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján e kapuőrre 
magatartási jellegű korrekciós 
intézkedéseket rendelhet el, amelyek 
arányban állnak az elkövetett jogsértéssel, 
és a jelen rendeletnek való megfelelés 
biztosításához szükségesek.

Or. en

Módosítás 752
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott meg nem felelési határozatban a 
Bizottság felszólítja a kapuőrt, hogy 
megfelelő határidőn belül hagyjon fel a 

(3) Az (1) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott meg nem felelési határozatban a 
Bizottság felszólítja a kapuőrt, hogy 
megfelelő határidőn belül hagyjon fel a 
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meg nem feleléssel és tartózkodjon attól, 
továbbá adjon magyarázatot arra, hogy 
hogyan kíván megfelelni a határozatnak.

meg nem feleléssel és tartózkodjon attól, 
továbbá az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeknek való tényleges 
megfelelés biztosítása, valamint a piacok 
versengésének és tisztességességének 
helyreállítása érdekében e rendelettel 
összhangban vezessem be megfelelő 
korrekciós intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 753
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott meg nem felelési határozatban a 
Bizottság felszólítja a kapuőrt, hogy 
megfelelő határidőn belül hagyjon fel a 
meg nem feleléssel és tartózkodjon attól, 
továbbá adjon magyarázatot arra, hogy 
hogyan kíván megfelelni a határozatnak.

(3) Az (1) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott meg nem felelési határozatban a 
Bizottság felszólítja a kapuőrt, hogy 
megfelelő határidőn belül, de legkésőbb 
három hónap után hagyjon fel a meg nem 
feleléssel és tartózkodjon attól, továbbá 
adjon magyarázatot arra, hogy hogyan 
kíván megfelelni a határozatnak.

Or. en

Módosítás 754
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott meg nem felelési határozatban a 
Bizottság felszólítja a kapuőrt, hogy 
megfelelő határidőn belül hagyjon fel a 
meg nem feleléssel és tartózkodjon attól, 
továbbá adjon magyarázatot arra, hogy 
hogyan kíván megfelelni a határozatnak.

(3) Az (1) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott meg nem felelési határozatban a 
Bizottság felszólítja a kapuőrt, hogy két 
hónapon belül hagyjon fel a meg nem 
feleléssel és tartózkodjon attól, továbbá 
adjon magyarázatot arra, hogy hogyan 
kíván megfelelni a határozatnak.
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Or. en

Módosítás 755
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kapuőr a Bizottság 
rendelkezésére bocsátja azon intézkedések 
leírását, amelyeket az (1) bekezdésnek 
megfelelően elfogadott határozatnak való 
megfelelés biztosítása érdekében hozott.

(4) A kapuőr a Bizottság 
rendelkezésére bocsátja azon intézkedések 
leírását, amelyeket az (1) bekezdésnek 
megfelelően elfogadott határozatnak való 
megfelelés biztosítása érdekében hozott. 
Ha a Bizottság a vizsgálatot követően 
megállapítja, hogy az intézkedések nem 
hatékonyak annak biztosítására, hogy a 
kapuőr megfeleljen az 5. és 6. cikk szerinti 
kötelezettségeinek, a Bizottság jogosult 
előírni ezen intézkedések módosítását.

Or. en

Módosítás 756
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kapuőr a Bizottság 
rendelkezésére bocsátja azon intézkedések 
leírását, amelyeket az (1) bekezdésnek 
megfelelően elfogadott határozatnak való 
megfelelés biztosítása érdekében hozott.

(4) A kapuőr a Bizottság 
rendelkezésére bocsátja azon intézkedések 
leírását, amelyeket az (1) bekezdésnek 
megfelelően elfogadott határozatnak való 
megfelelés biztosítása érdekében hozott. 
Amennyiben a kapuőr által javasolt 
intézkedések felülvizsgálatát követően is 
fennáll a meg nem felelés, a Bizottság az 
5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeknek való teljes megfelelés 
biztosítása érdekében javaslatot tesz ezen 
intézkedések módosítására.
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Or. en

Módosítás 757
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pénzbírságok Pénzbírságok és jóvátétel

Or. en

Módosítás 758
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 25. cikk szerinti határozatban a 
Bizottság pénzbírságot szabhat ki a 
kapuőrre, amelynek mértéke nem 
haladhatja meg az előző pénzügyi év teljes 
forgalmának 10 %-át, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy a kapuőr 
szándékosan vagy gondatlanságból nem 
felel meg a következőknek:

(1) A 25. cikk szerinti határozatban a 
Bizottság pénzbírságot szabhat ki a 
kapuőrre, amelynek mértéke nem 
haladhatja meg az előző pénzügyi év teljes 
forgalmának 10%-át, illetve strukturális és 
ugyanolyan hatású magatartásbeli 
jóvátételt írhat elő, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy a kapuőr 
szándékosan vagy gondatlanságból nem 
felel meg a következőknek:

Or. en

Módosítás 759
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 25. cikk szerinti határozatban a (1) A 25. cikk szerinti határozatban a 
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Bizottság pénzbírságot szabhat ki a 
kapuőrre, amelynek mértéke nem 
haladhatja meg az előző pénzügyi év teljes 
forgalmának 10 %-át, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy a kapuőr 
szándékosan vagy gondatlanságból nem 
felel meg a következőknek:

Bizottság pénzbírságot szabhat ki a 
kapuőrre, amelynek mértéke nem 
haladhatja meg az előző pénzügyi év teljes 
forgalmának 30%-át, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy a kapuőr 
szándékosan vagy gondatlanságból nem 
felel meg a következőknek:

Or. en

Módosítás 760
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 25. cikk szerinti határozatban a 
Bizottság pénzbírságot szabhat ki a 
kapuőrre, amelynek mértéke nem 
haladhatja meg az előző pénzügyi év teljes 
forgalmának 10 %-át, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy a kapuőr 
szándékosan vagy gondatlanságból nem 
felel meg a következőknek:

(1) A 25. cikk szerinti határozatban a 
Bizottság pénzbírságot szabhat ki a 
kapuőrre, amelynek mértéke nem 
haladhatja meg az előző pénzügyi év teljes 
forgalmának 30%-át, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy a kapuőr 
szándékosan vagy gondatlanságból nem 
felel meg a következőknek:

Or. en

Módosítás 761
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság határozat útján bírságot 
szabhat ki a vállalkozásokra és 
vállalkozások társulásaira, amelynek 
mértéke nem haladhatja meg az előző 
pénzügyi év teljes forgalmának 1 %-át, 
amennyiben azok szándékosan vagy 
gondatlanul:

(2) A Bizottság határozat útján bírságot 
szabhat ki a vállalkozásokra és 
vállalkozások társulásaira, amelynek 
mértéke nem haladhatja meg az előző 
pénzügyi év teljes forgalmának 5%-át, 
amennyiben azok szándékosan vagy 
gondatlanul:
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Or. en

Módosítás 762
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság határozat útján bírságot 
szabhat ki a vállalkozásokra és 
vállalkozások társulásaira, amelynek 
mértéke nem haladhatja meg az előző 
pénzügyi év teljes forgalmának 1 %-át, 
amennyiben azok szándékosan vagy 
gondatlanul:

(2) A Bizottság határozat útján bírságot 
szabhat ki a vállalkozásokra és 
vállalkozások társulásaira, amelynek 
mértéke nem haladhatja meg az előző 
pénzügyi év teljes forgalmának 5%-át, 
amennyiben azok szándékosan vagy 
gondatlanul:

Or. en

Módosítás 763
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a Bizottság által meghatározott 
határidőn belül nem helyesbítik a 
személyzet egy tagja által megadott 
helytelen, hiányos vagy félrevezető 
információt, vagy nem adnak a 21. cikk 
szerinti vizsgálat tárgyára és céljára 
vonatkozó tényekről teljes információt 
illetve megtagadják annak megadását;

törölve

Or. en

Módosítás 764
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
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26 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) nem hajlandóak engedélyezni a 21. 
cikk szerinti helyszíni ellenőrzést.

törölve

Or. en

Módosítás 765
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a második és harmadik 
albekezdés értelmében nem követelheti a 
fizetést olyan vállalkozásoktól, amelyek 
bizonyítják, hogy a társulás jogsértő 
döntését nem hajtották végre, és vagy nem 
volt tudomásuk annak létezéséről, vagy 
attól aktívan távol tartották magukat, még 
a Bizottság vizsgálatának megkezdése 
előtt.

törölve

Or. en

Módosítás 766
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bírság megfizetése tekintetében egyik 
vállalkozás pénzügyi felelőssége sem 
haladhatja meg az előző pénzügyi év teljes 
forgalmának 10 %-át.

A bírság megfizetése tekintetében egyik 
vállalkozás pénzügyi felelőssége sem 
haladhatja meg az előző pénzügyi év teljes 
forgalmának 30%-át.

Or. en
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Módosítás 767
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bírság megfizetése tekintetében egyik 
vállalkozás pénzügyi felelőssége sem 
haladhatja meg az előző pénzügyi év teljes 
forgalmának 10 %-át.

A bírság megfizetése tekintetében egyik 
vállalkozás pénzügyi felelőssége sem 
haladhatja meg az előző pénzügyi év teljes 
forgalmának 30%-át.

Or. en

Módosítás 768
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) vessék alá magukat a 21. cikk 
értelmében hozott határozattal elrendelt 
helyszíni ellenőrzésnek;

törölve

Or. en

Módosítás 769
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 26. és 27. cikk alapján a 
Bizottságra ruházott hatáskörökre 
vonatkozó elévülési idő három év.

(1) A 26. és 27. cikk alapján a 
Bizottságra ruházott hatáskörökre 
vonatkozó elévülési idő öt év.

Or. en
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Módosítás 770
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 26. és 27. cikk alapján a 
Bizottságra ruházott hatáskörökre 
vonatkozó elévülési idő három év.

(1) A 26. és 27. cikk alapján a 
Bizottságra ruházott hatáskörökre 
vonatkozó elévülési idő öt év.

Or. en

Módosítás 771
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 26. és 27. cikk alapján a 
Bizottságra ruházott hatáskörökre 
vonatkozó elévülési idő három év.

(1) A 26. és 27. cikk alapján a 
Bizottságra ruházott hatáskörökre 
vonatkozó elévülési idő öt év.

Or. en

Indokolás

Az uniós és nemzeti versenyjogban öt év az általános elévülési idő.

Módosítás 772
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 26. és 27. cikk alapján a 
Bizottságra ruházott hatáskörökre 
vonatkozó elévülési idő három év.

(1) A 26. és 27. cikk alapján a 
Bizottságra ruházott hatáskörökre 
vonatkozó elévülési idő öt év.



PE696.540v01-00 108/133 AM\1238611HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 773
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 26. és 27. cikk 
értelmében hozott határozatainak 
végrehajtására vonatkozó jogköre öt év 
alatt évül el.

(1) A Bizottság a 26. és 27. cikk 
értelmében hozott határozatainak 
végrehajtására vonatkozó jogköre hét év 
alatt évül el.

Or. en

Módosítás 774
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 26. és 27. cikk 
értelmében hozott határozatainak 
végrehajtására vonatkozó jogköre öt év 
alatt évül el.

(1) A Bizottság a 26. és 27. cikk 
értelmében hozott határozatainak 
végrehajtására vonatkozó jogköre hét év 
alatt évül el.

Or. en

Módosítás 775
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság valamely határozatának 
a 7. cikk, a 8. cikk (1) bekezdése, a 9. cikk 
(1) bekezdése, a 15., 16., 22., 23., 25. és 
26. cikk, valamint a 27. cikk (2) bekezdése 

(1) A Bizottság valamely határozatának 
a 7. cikk, a 8. cikk (1) bekezdése, a 9. cikk 
(1) bekezdése, a 15., 16., 22., 23., 25. és 
26. cikk, valamint a 27. cikk (2) bekezdése 
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értelmében történő elfogadása előtt a 
kapuőr vagy az érintett vállalkozás vagy 
vállalkozások társulása részére lehetőséget 
biztosít a következőkkel kapcsolatos 
meghallgatásra:

értelmében történő elfogadása előtt a 
kapuőr vagy az érintett vállalkozás vagy 
vállalkozások társulása, többek között az 
érintett kapuőr magatartása által érintett 
harmadik felek részére lehetőséget biztosít 
a következőkkel kapcsolatos 
meghallgatásra:

Or. en

Módosítás 776
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság valamely határozatának 
a 7. cikk, a 8. cikk (1) bekezdése, a 9. cikk 
(1) bekezdése, a 15., 16., 22., 23., 25. és 
26. cikk, valamint a 27. cikk (2) bekezdése 
értelmében történő elfogadása előtt a 
kapuőr vagy az érintett vállalkozás vagy 
vállalkozások társulása részére lehetőséget 
biztosít a következőkkel kapcsolatos 
meghallgatásra:

(1) A Bizottság valamely határozatának 
a 7. cikk, a 8. cikk (1) bekezdése, a 9. cikk 
(1) bekezdése, a 15., 16., 22., 23., 25. és 
26. cikk, valamint a 27. cikk (2) bekezdése 
értelmében történő elfogadása előtt a 
kapuőr vagy az érintett vállalkozás vagy 
vállalkozások társulása, valamint a jogos 
érdekkel rendelkező harmadik felek 
részére lehetőséget biztosít a 
következőkkel kapcsolatos meghallgatásra:

Or. en

Módosítás 777
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha a Bizottság szükségesnek 
tartja, az (1) bekezdésben előírt 
határozatok meghozatala előtt más 
természetes vagy jogi személyeket is 
meghallgathat. Az ilyen személyek által a 
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meghallgatásra vonatkozóan benyújtott 
kérelmet meg kell adni abban az esetben, 
ha kellő érdekeltséget bizonyítanak. A 32. 
cikk a) pontja alapján kijelölt illetékes 
nemzeti hatóságok szintén felkérhetik a 
Bizottságot, hogy hallgasson meg 
elegendő érdekkel rendelkező más 
természetes vagy jogi személyeket.

Or. en

Módosítás 778
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett kapuőrök, vállalkozások 
vagy vállalkozások társulásai a Bizottság 
előzetes megállapításaival kapcsolatos 
észrevételeiket a Bizottság által az előzetes 
megállapításokban meghatározott 
határidőn belül nyújthatják be, amely 14 
napnál nem lehet kevesebb.

(2) Az érintett kapuőrök, vállalkozások 
vagy vállalkozások társulásai, valamint a 
jogos érdekkel rendelkező harmadik felek 
a Bizottság előzetes megállapításaival 
kapcsolatos észrevételeiket a Bizottság 
által az előzetes megállapításokban 
meghatározott határidőn belül nyújthatják 
be, amely 14 napnál nem lehet kevesebb.

Or. en

Módosítás 779
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett kapuőrök, vállalkozások 
vagy vállalkozások társulásai a Bizottság 
előzetes megállapításaival kapcsolatos 
észrevételeiket a Bizottság által az előzetes 
megállapításokban meghatározott 
határidőn belül nyújthatják be, amely 14 

(2) Az érintett kapuőrök, vállalkozások 
vagy vállalkozások társulásai, valamint az 
érdekelt harmadik felek a Bizottság 
előzetes megállapításaival kapcsolatos 
észrevételeiket a Bizottság által az előzetes 
megállapításokban meghatározott 
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napnál nem lehet kevesebb. határidőn belül nyújthatják be, amely 14 
napnál nem lehet kevesebb.

Or. en

Módosítás 780
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság határozatait kizárólag 
azon kifogásokra alapozza, amelyekkel 
kapcsolatban az érintett kapuőrök, 
vállalkozások és vállalkozások társulásai 
észrevételt fogalmaztak meg.

(3) A Bizottság határozatait kizárólag 
azon kifogásokra alapozza, amelyekkel 
kapcsolatban az érintett kapuőröknek, 
vállalkozásoknak és vállalkozások 
társulásainak, valamint az érdekelt 
harmadik feleknek lehetőségük volt 
észrevételeket megfogalmazni.

Or. en

Módosítás 781
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. cikk
Felelősség

(1) A Bizottság éves jelentést fogad el a 
digitális gazdaság helyzetéről. Ez a 
jelentés elemzi a közös piacon működő 
kapuőrök piaci helyzetét, befolyását és 
üzleti modelljeit. A jelentés tartalmazza a 
kapuőr tevékenységeinek összefoglalóját, 
különösen az e rendelet II. és IV. fejezete 
alapján elfogadott felügyeleti 
intézkedéseket, valamint annak 
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értékelését, hogy a versenyszabályok, e 
rendelet (és az (EU) 2021/XX digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály) 
rendelkezései és a jelenlegi végrehajtási 
szintek megfelelőek-e a versenyellenes 
magatartás kezeléséhez és a digitális 
piacok megtámadhatóságának és 
méltányosságának biztosításához. Az éves 
jelentésnek társadalmi hatásvizsgálatot is 
tartalmaznia kell, amelynek keretében 
értékelik az új digitális termékeket és 
szolgáltatásokat, valamint azok mentális 
egészségre, fogyasztói magatartásra, 
dezinformációra, polarizációra és 
demokráciára gyakorolt lehetséges 
hatásait. E megbízatás teljesítése során a 
Bizottságnak a lehető legjobb szinergiák 
elérése érdekében össze kell hangolnia 
felügyeleti és ellenőrzési erőfeszítéseit a 
digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabályban előírt erőfeszítésekkel.
(2) Az Európai Parlament az illetékes 
bizottságain keresztül évente véleményt 
adhat ki a Bizottság jelentéséről.
(3) A Bizottság az Európai Parlament 
által elfogadott véleményre, valamint az 
Európai Parlament vagy a Tanács által 
hozzá intézett kérdésekre a kézhezvételtől 
számított öt héten belül írásban válaszol.
(4) A Bizottság az Európai Parlament 
kérésére részt vesz az Európai Parlament 
előtti meghallgatáson. Legalább kétévente 
meghallgatást kell tartani. Az adott biztos 
nyilatkozatot tesz az Európai Parlament 
előtt, és kérésre válaszol a képviselők által 
feltett kérdésekre. Ezen túlmenően évi 
legalább négy eszmecsere keretében 
folyamatos, magas szintű párbeszédet kell 
biztosítani az Európai Parlament és a 
Bizottság között.

Or. en

Módosítás 782
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3., 12., 13., 19., 20. és 21. cikk 
értelmében gyűjtött információkat csak a 
jelen rendelet alkalmazásában lehet 
felhasználni.

(1) A 3., 12., 13., 19., 20. és 21. cikk 
értelmében gyűjtött információkat csak a 
jelen rendelet alkalmazásában lehet 
felhasználni. Az érintett európai és 
nemzeti hatóságok között – 
megbízatásukkal és közszolgálati 
feladatukkal összhangban – mindig 
lehetővé kell tenni a vonatkozó 
információk cseréjét.

Or. en

Módosítás 783
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3., 12., 13., 19., 20. és 21. cikk 
értelmében gyűjtött információkat csak a 
jelen rendelet alkalmazásában lehet 
felhasználni.

(1) A 3., 19., 20. és 21. cikk értelmében 
gyűjtött információkat csak a jelen rendelet 
alkalmazásában lehet felhasználni.

Or. en

Indokolás

A 12. és 13. cikk alapján szerzett információk az összefonódás-ellenőrzés szempontjából is 
relevánsak.

Módosítás 784
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) A 32. és 33. cikk szerinti 
felhasználási célból nyújtott információk 
cseréjének és felhasználásának csorbítása 
nélkül a Bizottság és a tagállamok 
hatóságai, ezek tisztviselői, alkalmazottai 
és az e hatóságok felügyelete alatt dolgozó 
egyéb személyek, valamint bármely 
természetes vagy jogi személy – beleértve 
a 24. cikk (2) bekezdése értelmében kijelölt 
ellenőröket és szakértőket – nem tárhatják 
fel az e rendelet alapján általuk szerzett 
vagy közöttük kicserélt olyan jellegű 
információkat, amelyek a szakmai 
titoktartási kötelezettség alá tartoznak. Ez a 
kötelezettség a 32. cikk szerinti digitális 
piaci tanácsadó bizottság bármely 
tevékenységében részt vevő valamennyi 
tagállami képviselőre és szakértőre 
vonatkozik.

(2) A 12., 13., 32. és 33. cikk szerinti 
felhasználási célból nyújtott információk 
cseréjének és felhasználásának csorbítása 
nélkül a Bizottság és a tagállamok 
hatóságai, ezek tisztviselői, alkalmazottai 
és az e hatóságok felügyelete alatt dolgozó 
egyéb személyek, valamint bármely 
természetes vagy jogi személy – beleértve 
a 24. cikk (2) bekezdése értelmében kijelölt 
ellenőröket és szakértőket – nem tárhatják 
fel az e rendelet alapján általuk szerzett 
vagy közöttük kicserélt olyan jellegű 
információkat, amelyek a szakmai 
titoktartási kötelezettség alá tartoznak. Ez a 
kötelezettség a 32. cikk szerinti digitális 
piaci tanácsadó bizottság bármely 
tevékenységében részt vevő valamennyi 
tagállami képviselőre és szakértőre 
vonatkozik.

Or. en

Módosítás 785
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. cikk
Együttműködés a nemzeti 

versenyhatóságokkal és azok hatásköre
(1) A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
az e rendelet 16a. cikke szerint továbbított 
jelentéseket az (EU) 2019/1 irányelv 2. 
cikke (1) bekezdésének ötödik 
albekezdésében meghatározott Európai 
Versenyhatóságok Hálózata keretében a 
nemzeti versenyhatóságok rendelkezésére 
bocsássák. 
(2) A Bizottság az Európai 
Versenyhatóságok Hálózata keretében 
továbbítja a 14. cikk szerint indított piaci 
vizsgálattal kapcsolatos vagy a 18. cikk 
szerint indított eljárással kapcsolatos 
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határozatokat. A nemzeti 
versenyhatóságok önkéntes alapon 
tájékoztatják a Bizottságot mindenről, 
amit a 15., 16., 16a. vagy 17. cikk szerinti 
piaci vizsgálathoz hasznosnak és 
szükségesnek ítélnek, és a Bizottság 
kérésére segédkeznek a 19., 20. és 21. cikk 
végrehajtásában. 

Or. fr

Módosítás 786
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját egy digitális 
piaci tanácsadó bizottság segíti. Ez a 
bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottságnak minősül.

(1) A Bizottság munkáját egy digitális 
piaci tanácsadó bizottság segíti, amely az 
(EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 68. cikkével összhangban 
létrehozott Európai Adatvédelmi Testület 
képviselőiből, valamint a tagállamok 
versenypolitikáért, elektronikus 
kommunikációért, audiovizuális 
szolgáltatásokért, választási felügyeletért 
és fogyasztóvédelemért felelős illetékes 
hatóságainak képviselőiből áll. Ez a 
bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottságnak minősül.

Or. en

Módosítás 787
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
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Az illetékes nemzeti hatóságok szerepe és 
a Bizottság általi koordináció

(1) A tagállamok kijelölnek egy illetékes 
hatóságot, amely nyomon követi az e 
rendeletben megállapított kötelezettségek 
teljesítését, és rendszeresen jelentést tesz a 
Bizottságnak az e rendeletnek való 
megfeleléséről.
(2) Az illetékes nemzeti hatóságok nem 
hozhatnak olyan határozatokat, amelyek 
ellentétesek a Bizottság által az e rendelet 
értelmében elfogadott valamely 
határozattal.
(3) Az illetékes nemzeti hatóságok a 
Bizottság koordinálása mellett 
információgyűjtés és szakértelem 
biztosítása, illetve a Bizottságnak 
továbbítandó panaszok összegyűjtése 
révén támogatást nyújthatnak a 7. cikk (2) 
bekezdése, a 15., 16., 17., 19. és 20. cikk 
szerinti piaci vizsgálathoz vagy eljáráshoz.
(4) Ha elegendő bizonyítékot gyűjtenek a 
kapuőri minősítés megállapításával, az 5. 
és 6. cikkben meghatározott 
kötelezettségek teljesítésének 
elmulasztásával vagy új kötelezettségek 
bevezetésének szükségességével 
kapcsolatban, az illetékes nemzeti 
hatóságok a 33. cikkel összhangban piaci 
vizsgálat megindítását kérik.

Or. en

Módosítás 788
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
Felhasználói testület

Minden kijelölt kapuőrnek külön 
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felhasználói testülettel kell rendelkeznie, 
amely az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók egyenlő számú, 
véletlenszerűen kiválasztott képviselőiből 
áll.
a) A felhasználói testület felhasználói 
képviselőinek kiválasztási eljárása egy 
online, önkéntes jelentkezési 
mechanizmusokon alapul, és ezt követően 
az önkéntes jelentkezők nagyobb köréből 
véletlenszerű mintavétellel választják ki a 
képviselőket.
b) A felhasználói testület tájékoztatja a 
Bizottságot a kapuőr tisztességtelen 
magatartásáról vagy az 5. és 6. cikknek 
való esetleges meg nem feleléséről.
c) A felhasználói testület jogosult arra, 
hogy tájékoztatást kapjon, mielőtt a 
Bizottság az 5. és 6. cikkel kapcsolatos 
határozatokat elfogadja.

Or. en

Módosítás 789
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. cikk Piaci vizsgálat iránti 
kérelem

33. cikk Piaci vizsgálat iránti 
kérelem és meg nem felelési eljárások

Or. en

Módosítás 790
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) Amennyiben három vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson a 
15. cikk szerinti vizsgálatot, mivel úgy 
vélik, hogy észszerű indokkal 
feltételezhető, hogy egy alapvető 
platformszolgáltatót kapuőrnek kell 
minősíteni, a Bizottság négy hónapon belül 
megvizsgálja, hogy ténylegesen 
fennállnak-e észszerű indokok az ilyen 
vizsgálat megindítására.

(1) Amennyiben három vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson 
vizsgálatot:

a) a 15. cikk alapján, mivel úgy vélik, 
hogy észszerű indokkal feltételezhető, 
hogy egy alapvető platformszolgáltatót 
kapuőrnek kell minősíteni;
b) 16. cikk alapján, mivel úgy ítélik meg, 
hogy megalapozottan gyanítható, hogy 
egy kapuőr az 5. és 6. cikket érintő, 
rendszerszintű meg nem felelést követett 
el; vagy
c) 17. cikk alapján, mivel úgy ítélik meg, 
hogy egy vagy több szolgáltatást fel kell 
venni az alapvető platformszolgáltatások e 
rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében 
szereplő listájára, a Bizottság négy 
hónapon belül megvizsgálja, hogy 
ténylegesen fennállnak-e észszerű indokok 
az ilyen vizsgálat megindítására. A 
Bizottság e határozathoz részletes 
indoklást csatol az általa választott 
intézkedésről. A határozatot nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni, és közölni kell 
valamennyi nemzeti illetékes hatósággal.

Or. en

Módosítás 791
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben három vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson a 
15. cikk szerinti vizsgálatot, mivel úgy 

(1) Amennyiben egy vagy több kijelölt 
tagállami hatóság kéri a Bizottságot, hogy 
indítson a 15., 16. és 17. cikk szerinti 
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vélik, hogy észszerű indokkal 
feltételezhető, hogy egy alapvető 
platformszolgáltatót kapuőrnek kell 
minősíteni, a Bizottság négy hónapon belül 
megvizsgálja, hogy ténylegesen 
fennállnak-e észszerű indokok az ilyen 
vizsgálat megindítására.

vizsgálatot, mivel úgy vélik, hogy észszerű 
indokkal feltételezhető, hogy egy alapvető 
platformszolgáltatót kapuőrnek kell 
minősíteni, vagy a jegyzékbe új alapvető 
platformszolgáltatásokat vagy 
gyakorlatokat kell felvenni, vagy a kapuőr 
megsérti az 5. és 6. cikk szerinti 
kötelezettségeit, vagy (rendszerszintű) meg 
nem felelés esete áll fenn, a Bizottság 
három hónapon belül megvizsgálja, hogy 
ténylegesen fennállnak-e észszerű indokok 
az ilyen vizsgálat megindítására. Ha a 
Bizottság úgy dönt, hogy nem indít 
vizsgálatot, a Bizottság közzéteszi az ezzel 
kapcsolatos indokolást.

Or. en

Módosítás 792
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben három vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson a 
15. cikk szerinti vizsgálatot, mivel úgy 
vélik, hogy észszerű indokkal 
feltételezhető, hogy egy alapvető 
platformszolgáltatót kapuőrnek kell 
minősíteni, a Bizottság négy hónapon belül 
megvizsgálja, hogy ténylegesen 
fennállnak-e észszerű indokok az ilyen 
vizsgálat megindítására.

(1) Amennyiben egy vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson a 
15. cikk szerinti vizsgálatot, mivel úgy 
vélik, hogy észszerű indokkal 
feltételezhető, hogy egy alapvető 
platformszolgáltatót kapuőrnek kell 
minősíteni, vagy hogy egy kapuőr 
megszegi az 5. és 6. cikkben foglalt 
kötelezettségeit, vagy mert olyan 
tájékoztatást kapnak, amely szerint 
észszerűen indokolt az új szolgáltatások és 
új gyakorlatok hozzáadása. Ennek 
alapján a Bizottság négy hónapon belül 
megvizsgálja, hogy ténylegesen 
fennállnak-e észszerű indokok az ilyen 
vizsgálat megindítására.

Or. en
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Módosítás 793
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben három vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson a 
15. cikk szerinti vizsgálatot, mivel úgy 
vélik, hogy észszerű indokkal 
feltételezhető, hogy egy alapvető 
platformszolgáltatót kapuőrnek kell 
minősíteni, a Bizottság négy hónapon belül 
megvizsgálja, hogy ténylegesen 
fennállnak-e észszerű indokok az ilyen 
vizsgálat megindítására.

(1) Amennyiben egy vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson a 
15. cikk szerinti vizsgálatot, mivel úgy 
vélik, hogy észszerű indokkal 
feltételezhető, hogy egy alapvető 
platformszolgáltatót kapuőrnek kell 
minősíteni, a Bizottság négy hónapon belül 
megvizsgálja, hogy ténylegesen 
fennállnak-e észszerű indokok az ilyen 
vizsgálat megindítására és határozat 
elfogadására. Amennyiben a Bizottság 
úgy dönt, hogy nem indokolt piaci 
vizsgálatot indítani, indokolással ellátott 
véleményt tesz közzé.

Or. en

Módosítás 794
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben három vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson a 
15. cikk szerinti vizsgálatot, mivel úgy 
vélik, hogy észszerű indokkal 
feltételezhető, hogy egy alapvető 
platformszolgáltatót kapuőrnek kell 
minősíteni, a Bizottság négy hónapon belül 
megvizsgálja, hogy ténylegesen 
fennállnak-e észszerű indokok az ilyen 
vizsgálat megindítására.

(1) Amennyiben három vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson a 
14. cikk szerinti vizsgálatot, a Bizottság 
négy hónapon belül megvizsgálja, hogy 
ténylegesen fennállnak-e észszerű indokok 
az ilyen vizsgálat megindítására.

Or. fr
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Módosítás 795
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben három vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson a 
15. cikk szerinti vizsgálatot, mivel úgy 
vélik, hogy észszerű indokkal 
feltételezhető, hogy egy alapvető 
platformszolgáltatót kapuőrnek kell 
minősíteni, a Bizottság négy hónapon belül 
megvizsgálja, hogy ténylegesen 
fennállnak-e észszerű indokok az ilyen 
vizsgálat megindítására.

(1) Amennyiben három vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson a 
15., 16. és 17. cikk szerinti vizsgálatot, 
mivel úgy vélik, hogy észszerű indokkal 
feltételezhető, hogy egy alapvető 
platformszolgáltatót kapuőrnek kell 
minősíteni, valamely alapvető 
platformszolgáltató nem felel meg e 
rendeletnek, vagy új szolgáltatásait és 
gyakorlatait meg kell vizsgálni, a 
Bizottság négy hónapon belül 
megvizsgálja, hogy ténylegesen 
fennállnak-e észszerű indokok az ilyen 
vizsgálat megindítására.

Or. en

Módosítás 796
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben három vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson a 
15. cikk szerinti vizsgálatot, mivel úgy 
vélik, hogy észszerű indokkal 
feltételezhető, hogy egy alapvető 
platformszolgáltatót kapuőrnek kell 
minősíteni, a Bizottság négy hónapon belül 
megvizsgálja, hogy ténylegesen 
fennállnak-e észszerű indokok az ilyen 
vizsgálat megindítására.

(1) Amennyiben két vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson a 
15. cikk szerinti vizsgálatot, mivel úgy 
vélik, hogy észszerű indokkal 
feltételezhető, hogy egy alapvető 
platformszolgáltatót kapuőrnek kell 
minősíteni, a Bizottság négy hónapon belül 
megvizsgálja, hogy ténylegesen 
fennállnak-e észszerű indokok az ilyen 
vizsgálat megindítására.

Or. en
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Módosítás 797
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben egy vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson 
16. cikk szerinti vizsgálatot, mivel úgy 
vélik, hogy észszerű indokkal 
feltételezhető, hogy egy alapvető 
platformszolgáltató elmulaszt eleget tenni 
az 5. és 6. cikk szerinti kötelezettségeinek, 
a Bizottság négy hónapon belül 
megvizsgálja, hogy ténylegesen 
fennállnak-e észszerű indokok az ilyen 
vizsgálat megindítására. Amennyiben a 
Bizottság úgy dönt, hogy nem indokolt 
piaci vizsgálatot indítani, indokolással 
ellátott véleményt tesz közzé.

Or. en

Módosítás 798
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Amennyiben egy vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson 
17. cikk szerinti vizsgálatot, mivel úgy 
vélik, hogy észszerű indokkal 
feltételezhető, hogy új szolgáltatások vagy 
gyakorlatok tartoznak e rendelet hatálya 
alá, a Bizottság négy hónapon belül 
megvizsgálja, hogy ténylegesen 
fennállnak-e észszerű indokok az ilyen 
vizsgálat megindítására. Amennyiben a 
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Bizottság úgy dönt, hogy nem indokolt 
piaci vizsgálatot indítani, indokolással 
ellátott véleményt tesz közzé.

Or. en

Módosítás 799
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a kérelem 
alátámasztása érdekében bizonyítékokat 
nyújtanak be.

(2) A tagállamok a kérelem 
alátámasztása érdekében bizonyítékokat 
nyújtanak be. Az illetékes nemzeti 
hatóságok által nyújtott ilyen bizonyítékok 
között szerepelnek különösen az alapvető 
platformszolgáltatásokhoz való általános 
hozzáférési feltételek méltányosságának 
meghatározását lehetővé tevő 
információk, többek között a hirdetésekből 
származó bevételi forrásokat, valamint a 
bevételek megfelelő részének harmadik fél 
jogtulajdonosok közötti elosztását illetően.

Or. en

Módosítás 800
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet hatékony végrehajtása 
érdekében az uniós jog megsértését 
bejelentő személyek védelméről szóló (EU) 
2019/1937 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alkalmazandó. Ennek érdekében 
az (EU) 2019/1937 irányelv 4. cikke 
szerinti személyeket arra kell ösztönözni, 
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hogy az uniós jog megsértését jelentsék 
valamely illetékes nemzeti hatóságnak, 
amely e bejelentést továbbítja a 
Bizottságnak és a digitális piaci tanácsadó 
bizottságnak. A bejelentett jogsértést a 
Bizottságnak és a digitális piaci tanácsadó 
bizottságnak történő továbbítástól 
számított három hónapon belül értékelni 
és kezelni kell.

Or. en

Módosítás 801
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az üzleti felhasználók vagy 
végfelhasználók képviseletéhez fűződő 
jogos érdekkel rendelkező harmadik felek 
bizonyítékokat szolgáltathatnak a 
Bizottságnak az e cikk (1)–(3) bekezdése 
által kiváltott vizsgálatok bármelyikével 
kapcsolatban. Ennek alapján a Bizottság 
négy hónapon belül megvizsgálja, hogy 
ténylegesen fennállnak-e észszerű 
indokok az ilyen, 15., 16. és 17. cikk 
szerinti vizsgálat megindítására.

Or. en

Módosítás 802
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. cikk
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Panasztételi jog
(1) Az üzleti felhasználókat vagy 
végfelhasználókat képviselő harmadik 
felek számára lehetővé kell tenni, hogy 
panaszt nyújtsanak be a kapuőri minősítés 
megállapítása, valamint a kapuőrök által 
a 3., 5. és 6. cikk szerinti kötelezettségeik 
be nem tartása miatt, és piaci vizsgálat 
megindítását kérhetik. Kérelmük 
alátámasztására bizonyítékokat nyújtanak 
be.
(2) A Bizottság három hónapon belül 
megvizsgálja, hogy fennállnak-e észszerű 
indokok a vizsgálat megindítására, és 
döntéséről tájékoztatja az érdekelt 
harmadik feleket.

Or. en

Módosítás 803
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. cikk
Az (EU) 2020/1828 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. melléklete a következő 
ponttal egészül ki:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
20XX/XXXX rendelete (év/hónap/nap) a 
digitális ágazat vonatkozásában a 
megtámadható és méltányos piacokról.

Or. en

Módosítás 804
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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33 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33b. cikk
Az (EU) 2020/1828 irányelv módosítása

(1) Az (EU) 2020/1828 irányelv I. 
melléklete a következő ponttal egészül ki: 
„67. Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 20XX/XXXX rendelete a digitális 
ágazat vonatkozásában a megtámadható 
és méltányos piacokról”

Or. en

Módosítás 805
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közzéteszi a 3., 7., 8., 
9., 15., 16., 17., 22. cikk, a 23. cikk (1) 
bekezdése, a 25., 26. és 27. cikk 
értelmében hozott határozatait. A 
közzététel során megadja a felek nevét és a 
határozat fő tartalmát, ideértve a kiszabott 
szankciókat.

(1) A Bizottság közzéteszi a 3., 7., 8., 
9., 15., 16., 17., 18., 22. cikk, a 23. cikk (1) 
bekezdése, a 25., 26., 27. és 33. cikk, 
valamint a 33. cikk a) pontja értelmében 
hozott határozatait. E közzététel során 
megadja a felek nevét és a határozat fő 
tartalmát, ideértve a kiszabott szankciókat, 
valamint a határozat indoklását 
tartalmazó jelentést.

Or. en

Módosítás 806
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2a) A kapuőrök képviselői, a digitális 
piaci tanácsadó bizottság tagjai és a 
Bizottság közötti találkozókat az uniós 
átláthatósági nyilvántartással 
összhangban havonta nyilvántartásba kell 
venni és közzé kell tenni. E célból az e 
rendelet 3. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a kapuőröknek, a 
vállalkozásoknak és a vállalkozások 
társulásainak kötelezően szerepelniük kell 
az uniós átláthatósági nyilvántartásban.

Or. en

Módosítás 807
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 6. cikk (új) m) pontjában foglalt 
hozzáférhetőségi követelmények 
részletesebb meghatározása;

Or. en

Módosítás 808
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a 6., 7., 10., 16., 17., 24. és 25. 
cikkben meghatározott feladatok ellátása 
során a Bizottság és a tagállamok illetékes 
hatóságai közötti együttműködés és 
munka módjára vonatkozóan elfogadandó 
gyakorlati szabályok és eljárások;

Or. en
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Módosítás 809
Raffaele Fitto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a 6., 7., 10., 16., 17., 24. és 25. 
cikkben meghatározott feladatok ellátása 
során a Bizottság és a tagállamok illetékes 
hatóságai közötti együttműködés és 
munka módjára vonatkozóan elfogadandó 
gyakorlati szabályok és eljárások;

Or. en

Módosítás 810
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
Iránymutatások

Az 5., 6., 12. és 13. cikkben foglalt 
kötelezettségek érvényesítésének és 
kapuőrök általi teljesítésének elősegítése 
érdekében a Bizottság adott esetben az 
említett cikkekben meghatározott 
kötelezettségeket kísérő iránymutatást 
bocsát ki. Adott esetben és szükség esetén 
a Bizottság felhatalmazhatja a 
szabványügyi szervezeteket, hogy 
dolgozzanak ki szabványokat a 
kötelezettségek végrehajtásának 
elősegítésére.

Or. en
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Módosítás 811
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 3. cikk (6) 
bekezdésében és a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása ötéves időtartamra szól 
(év). (hónap) (nap)-tól kezdődő hatállyal. 
A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időszak vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb három hónappal az 
egyes időtartamok letelte előtt nem ellenzi 
azt.

(2) A Bizottság a 3. cikk (5) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása ötéves időtartamra szól 
(év). (hónap) (nap)-tól kezdődő hatállyal. 
A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időszak vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb három hónappal az 
egyes időtartamok letelte előtt nem ellenzi 
azt.

Or. en

Módosítás 812
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk 
(6) bekezdésében és a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács a 3. cikk (5) bekezdésében említett 
felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
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Or. en

Módosítás 813
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 3. cikk (6) bekezdése és a 9. cikk 
(1) bekezdése értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

(6) A 3. cikk (5) bekezdése értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 814
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37a. cikk
Jelentéstétel

Az Európai Bizottság versenypolitikáról 
szóló éves jelentésébe egy fejezetet kell 
beilleszteni e rendelet végrehajtásáról, 
amely részletezi a digitális piacok 
megtámadhatóságával és 
tisztességességével kapcsolatos 
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legfontosabb tendenciákat.

Or. en

Módosítás 815
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) (év). (hónap) (nap)-ig és azt 
követően háromévente a Bizottság értékeli 
e rendeletet, és jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

(1) [e rendelet alkalmazásának kezdő 
időpontja után három évvel]-ig és azt 
követően háromévente a Bizottság értékeli 
e rendeletet, és jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 816
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékelések megállapítják, hogy 
szükség van-e kiegészítő szabályokra – 
beleértve a 2. cikk 2. pontjában 
meghatározott alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékét, az 5. és 
6. cikkben megállapított kötelezettségeket 
és azok érvényesítését – annak 
biztosításához, hogy a digitális piacok 
Unió-szerte megtámadhatók és 
méltányosak legyenek. Az értékeléseket 
követően a Bizottság megfelelő 
intézkedéseket tesz, amelyeknek 
jogalkotási javaslatok is részét képezhetik.

(2) Az értékelések:

a) megállapítják, hogy szükség van-e a 
szabályok módosítására, kiegészítésére 
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vagy törlésére – beleértve a 2. cikk 2. 
pontjában meghatározott alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékét, az 5. és 
6. cikkben megállapított kötelezettségeket 
és azok érvényesítését – annak 
biztosításához, hogy a digitális piacok 
Unió-szerte megtámadhatók és 
méltányosak legyenek;
b) figyelembe veszik a digitális piacon 
végbemenő vonatkozó jogi, szabályozási és 
végrehajtási fejleményeket;
c) az 5. vagy 6. cikkben meghatározott 
kötelezettségekből eredő kiegyenlítő 
előnyök meglétét.
Az értékeléseket követően a Bizottság 
megfelelő intézkedéseket tesz, amelyeknek 
jogalkotási javaslatok is részét képezhetik.

Or. en

Módosítás 817
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok rendelkezésre 
bocsátják azokat a rendelkezésükre álló 
adatokat, amelyeket a Bizottság az (1) 
bekezdés szerinti jelentés elkészítéséhez 
kér tőlük.

(3) A tagállamok rendelkezésre 
bocsátják azokat a rendelkezésükre álló 
adatokat, amelyeket a Bizottság az (1) 
bekezdés szerinti jelentés elkészítéséhez 
kér tőlük. Az ilyen információk között meg 
kell vizsgálni a platformszolgáltatásokhoz 
való általános hozzáférési feltételek 
méltányosságának meghatározását 
lehetővé tevő adatokat, többek között a 
hirdetésekből származó bevételi 
forrásokat, valamint a bevételek megfelelő 
részének harmadik fél jogtulajdonosok 
közötti elosztását illetően.

Or. en
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Módosítás 818
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner, Markus Ferber, 
Frances Fitzgerald

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság a versenypolitikáról 
szóló éves jelentésében beszámol e 
rendelet végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 819
Martin Schirdewan, José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a rendeletet a hatálybalépését 
követő hat hónap elteltével kell 
alkalmazni.

(2) Ezt a rendeletet a hatálybalépését 
követő három hónap elteltével kell 
alkalmazni.

Or. en


