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Módosítás 303
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet meghatározza a belső 
piacon nyújtott közvetítő szolgáltatásokra 
vonatkozó harmonizált szabályokat. Ezen 
belül meghatározza különösen a 
következőket:

(1) Ez a rendelet meghatározza a 
közvetítő szolgáltatásokra vonatkozó 
harmonizált szabályokat a belső piac 
működésének javítása érdekében, 
miközben biztosítja az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, 
különös tekintettel a véleménynyilvánítás 
és a tájékoztatás szabadságára egy nyitott 
és demokratikus társadalomban. Ezen 
belül meghatározza különösen a 
következőket:

Or. en

Módosítás 304
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közvetítő szolgáltatók felelősség 
alóli feltételes mentességének kerete;

a) a közvetítő szolgáltatók felelősségi 
kerete;

Or. en

Módosítás 305
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a belső piac megfelelő 
működéséhez való hozzájárulás a közvetítő 

a) a belső piac megfelelő 
működéséhez való hozzájárulás a közvetítő 
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szolgáltatások tekintetében; szolgáltatások és az érintett gazdasági 
szereplők tekintetében;

Or. en

Módosítás 306
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az olyan biztonságos, kiszámítható 
és megbízható online környezetre 
vonatkozó egységes szabályok 
meghatározása, amelyben a Chartában 
megfogalmazott alapvető jogok hatékony 
védelmet élveznek.

b) az olyan biztonságos, egyetemesen 
hozzáférhető, kiszámítható és megbízható 
online környezetre vonatkozó egységes 
szabályok meghatározása, amelyben a 
Chartában megfogalmazott alapvető jogok 
hatékony védelmet élveznek.

Or. en

Módosítás 307
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az olyan biztonságos, kiszámítható 
és megbízható online környezetre 
vonatkozó egységes szabályok 
meghatározása, amelyben a Chartában 
megfogalmazott alapvető jogok hatékony 
védelmet élveznek.

b) az olyan biztonságos, kiszámítható, 
hozzáférhető és megbízható online 
környezetre vonatkozó egységes, 
harmonizált szabályok meghatározása, 
amelyben a Chartában megfogalmazott 
alapvető jogok hatékony védelmet 
élveznek.

Or. en

Módosítás 308
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az olyan biztonságos, kiszámítható 
és megbízható online környezetre 
vonatkozó egységes szabályok 
meghatározása, amelyben a Chartában 
megfogalmazott alapvető jogok hatékony 
védelmet élveznek.

b) az olyan biztonságos, hozzáférhető, 
kiszámítható és megbízható online 
környezetre vonatkozó egységes szabályok 
meghatározása, amelyben a Chartában 
megfogalmazott alapvető jogok hatékony 
védelmet élveznek.

Or. en

Módosítás 309
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez a rendelet az olyan igénybe 
vevők részére nyújtott közvetítő 
szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek/akik 
székhelye vagy lakóhelye az Unióban 
található, függetlenül az érintett 
szolgáltatók székhelyétől.

(3) Ez a rendelet az olyan igénybe 
vevők felé irányuló és részére nyújtott 
közvetítő szolgáltatásokra vonatkozik, 
amelyek/akik székhelye vagy lakóhelye az 
Unióban található, függetlenül az érintett 
szolgáltatók székhelyétől.

Or. en

Módosítás 310
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert alapvető jogokat és az uniós jog 
alapelveinek minősülő alapvető jogokat. 
Ennek megfelelően ezt a rendeletet csak 
ezekkel az alapvető jogokkal összhangban 
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lehet értelmezni és alkalmazni, ideértve a 
véleménynyilvánítás szabadságát, az 
információszabadságot, valamint a 
tömegtájékoztatás szabadságát és 
sokszínűségét. Az ebben a rendeletben 
meghatározott hatáskörök gyakorlása 
során az érintett hatóságoknak – azokban 
a helyzetekben, amikor az alapvető jogok 
ütköznek egymással – megfelelő 
egyensúlyra kell törekedniük az érintett 
jogok között az arányosság elvének 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 311
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2010/13/EK irányelv; b) az (EU) 2019/882 irányelv;

Or. en

Módosítás 312
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az (EU) 2019/882 irányelv;

Or. en

Módosítás 313
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
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1 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szerzői jogról és a szomszédos 
jogokról szóló uniós jog;

törölve

Or. en

Módosítás 314
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szerzői jogról és a szomszédos 
jogokról szóló uniós jog;

c) a szerzői jogról és a szomszédos 
jogokról szóló uniós jog, a nemzeti jogban 
végrehajtott módon, e jogok legmagasabb 
szintű védelmének biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 315
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az (EU) …/… rendelet a 
büntetőügybeli elektronikus 
bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és 
megőrzésre kötelező európai 
határozatokról és az (EU) …/… irányelv a 
jogi képviselőknek a büntetőeljárásban 
bizonyítékok összegyűjtése céljából 
történő kinevezéséről szóló harmonizált 
szabályok meghatározásáról [az 
elfogadást követően elektronikus 
bizonyíték];

törölve

Or. en
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Módosítás 316
Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) a Bizottságnak [e jogszabály 
elfogadásától számított egy éven belül]-ig 
iránymutatásokat kell közzétennie az e 
rendelet és az 1. cikk (5) bekezdésében 
felsorolt jogalkotási aktusok közötti 
kapcsolatra vonatkozóan. Ezeknek az 
iránymutatásoknak tisztázniuk kell az e 
jogalkotási aktusokban felsorolt feltételek 
és kötelezettségek között fennálló 
lehetséges konfliktusokat, valamint hogy 
melyik aktus az irányadó ha a 
tevékenységek – e rendelettel összhangban 
– teljesítik egy másik jogalkotási aktus 
kötelezettségeit, és melyik szabályozó 
hatóság az illetékes.

Or. en

Módosítás 317
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E rendelettől eltérve a tagállamok 
a közvetítő szolgáltatókra vonatkozó 
jogszabályokat fogadhatnak el, 
amennyiben ez a kulturális sokszínűség 
vagy a médiapluralizmus védelmét és 
előmozdítását szolgálja. Minden ilyen 
jogszabálynak összhangban kell állnia az 
uniós jogszabályokban előírt általános 
elvekkel és szabályokkal.

Or. de
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Módosítás 318
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „szolgáltatások nyújtása az 
Unióban”: annak lehetővé tétele, hogy a 
jogi vagy természetes személyek egy vagy 
több tagállamban igénybe vegyék az olyan, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
szolgáltatásait, amely érdemi kapcsolatban 
van az Unióval; ilyen érdemi kapcsolat áll 
fenn, ha a szolgáltató székhellyel 
rendelkezik az Unióban; ilyen székhely 
hiányában az érdemi kapcsolat értékelése 
konkrét tényszerű követelményeken, 
például az alábbiakon alapul:

d) „szolgáltatások nyújtása az 
Unióban”: annak lehetővé tétele, hogy a 
jogi vagy természetes személyek egy vagy 
több tagállamban igénybe vegyék az olyan, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
szolgáltatásait, amely érdemi kapcsolatban 
van az Unióval; ilyen érdemi kapcsolat áll 
fenn, ha a szolgáltató székhellyel 
rendelkezik az Unióban; ilyen székhely 
hiányában az érdemi kapcsolat értékelése 
az alábbiakon alapul:

Or. en

Módosítás 319
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „szolgáltatások nyújtása az 
Unióban”: annak lehetővé tétele, hogy a 
jogi vagy természetes személyek egy vagy 
több tagállamban igénybe vegyék az olyan, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
szolgáltatásait, amely érdemi kapcsolatban 
van az Unióval; ilyen érdemi kapcsolat áll 
fenn, ha a szolgáltató székhellyel 
rendelkezik az Unióban; ilyen székhely 
hiányában az érdemi kapcsolat értékelése 
konkrét tényszerű követelményeken, 
például az alábbiakon alapul:

d) „szolgáltatások nyújtása az 
Unióban”: annak lehetővé tétele, hogy a 
jogi vagy természetes személyek egy vagy 
több tagállamban igénybe vegyék az olyan, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
szolgáltatásait, amely érdemi kapcsolatban 
van az Unióval; az ilyen érdemi kapcsolat 
konkrét tényszerű követelményeken alapul, 
mint például az egy vagy több tagállamot 
célzó tevékenységek és/vagy az, hogy egy 
vagy több tagállamban vannak 
felhasználók;
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Or. en

Módosítás 320
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a felhasználók jelentős száma egy 
vagy több tagállamban; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 321
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a felhasználók jelentős száma egy 
vagy több tagállamban; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 322
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a felhasználók jelentős száma egy 
vagy több tagállamban; vagy

— a szolgáltatás havi átlagos aktív 
igénybe vevőinek jelentős száma egy vagy 
több tagállamban; vagy

Or. en
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Módosítás 323
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— az egy vagy több tagállam felé 
irányuló tevékenységek;

törölve

Or. en

Módosítás 324
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) jogellenes tartalom: bármely olyan 
információ, amely önmagában vagy egy 
tevékenységre való hivatkozással, 
beleértve a termékek értékesítését vagy a 
szolgáltatások nyújtását, nem felel meg az 
uniós jognak vagy valamely tagállam 
jogának, függetlenül az adott jog pontos 
tárgyától vagy jellegétől.

g) jogellenes tartalom: bármely olyan 
információ, amely önmagában vagy egy 
jogellenes tevékenységhez fűződő 
kapcsolata vagy annak népszerűsítése 
miatt, beleértve a termékek, anyagok, 
állatok vagy növények értékesítését vagy a 
szolgáltatások nyújtását, nem felel meg az 
uniós jognak vagy valamely tagállam 
jogának, függetlenül az adott jog pontos 
tárgyától vagy jellegétől, és közvetlenül az 
ilyen jogellenes tartalom nyilvános 
terjesztéséhez vezet. Az oktatási, újságírói, 
művészeti vagy kutatási célból, illetve a 
jogellenes tartalom megelőzése vagy az 
ellene való küzdelem céljából terjesztett 
anyagok, köztük a nyilvános viták során 
kifejtett polemikus vagy vitatható 
álláspontokat kifejező tartalmak nem 
minősülnek jogellenes tartalomnak. 
Értékelés keretében meg kell állapítani a 
terjesztés valódi célját, továbbá azt, hogy 
az anyagot az említett célokból terjesztik-e 
nyilvánosan.

Or. en
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Módosítás 325
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „jogellenes tartalom”: bármely 
olyan információ, amely önmagában vagy 
egy tevékenységre való hivatkozással, 
beleértve a termékek értékesítését vagy a 
szolgáltatások nyújtását, nem felel meg az 
uniós jognak vagy valamely tagállam 
jogának, függetlenül az adott jog pontos 
tárgyától vagy jellegétől.

g) „bizonyítottan jogellenes tartalom”: 
minden olyan tartalom, amelyet illetékes 
bírósági szerv jogellenesnek minősített.

Or. en

Módosítás 326
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „jogellenes tartalom”: bármely 
olyan információ, amely önmagában vagy 
egy tevékenységre való hivatkozással, 
beleértve a termékek értékesítését vagy a 
szolgáltatások nyújtását, nem felel meg az 
uniós jognak vagy valamely tagállam 
jogának, függetlenül az adott jog pontos 
tárgyától vagy jellegétől.

g) „jogellenes tartalom”: bármely 
olyan információ vagy tevékenység, 
beleértve a termékek értékesítését vagy a 
szolgáltatások nyújtását, amely nem felel 
meg az uniós jognak vagy valamely 
tagállam büntetőjogi, közigazgatási vagy 
polgári jogi keretének.

Or. en

Módosítás 327
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

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

g) jogellenes tartalom: bármely olyan 
információ, amely önmagában vagy egy 
tevékenységre való hivatkozással, 
beleértve a termékek értékesítését vagy a 
szolgáltatások nyújtását, nem felel meg az 
uniós jognak vagy valamely tagállam 
jogának, függetlenül az adott jog pontos 
tárgyától vagy jellegétől.

g) „jogellenes tartalom”: bármely 
olyan információ, amely önmagában vagy 
a termékek értékesítésén vagy a 
szolgáltatások nyújtásán keresztül nem 
felel meg az uniós jognak vagy valamely 
tagállam jogának, függetlenül az adott jog 
pontos tárgyától vagy jellegétől.

Or. en

Módosítás 328
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „online platform”: olyan 
tárhelyszolgáltató, amely a szolgáltatás 
igénybe vevőjének kérésére információkat 
tárol és nyilvánosan terjeszt, kivéve, ha ez 
a tevékenység egy másik szolgáltatás 
kisebb és kizárólag kiegészítő eleme, ami 
objektív és technikai okokból nem 
használható a másik szolgáltatás nélkül, és 
az ilyen elem másik szolgáltatásba való 
integrációja nem a rendelet 
alkalmazhatóságának elkerülésére szolgál;

h) „online platform”: olyan 
tárhelyszolgáltató, amely a szolgáltatás 
igénybe vevőjének kérésére információkat 
tárol és nyilvánosan terjeszt, kivéve, ha ez 
a tevékenység egy másik szolgáltatás vagy 
a fő szolgáltatás kisebb vagy kizárólag 
kiegészítő eleme vagy funkciója, ami 
objektív és technikai okokból nem 
használható a másik szolgáltatás nélkül, és 
az ilyen elem vagy funkció másik 
szolgáltatásba való integrációja nem a 
rendelet alkalmazhatóságának elkerülésére 
szolgál;

Or. en

Módosítás 329
Engin Eroglu

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

ha) „szerkesztői platform”: olyan 
közvetítő szolgáltatás, amely az 
(EU) 2019/790 irányelv 2. cikkének (4) 
bekezdése értelmében vett 
sajtókiadvánnyal vagy más szerkesztői 
médiaszolgáltatással függ össze, és amely 
lehetővé teszi a felhasználók számára, 
hogy megvitassák a releváns médiában 
általában megjelenő témák megvitatását 
vagy a szerkesztői tartalomhoz való 
hozzászólást, és amely a kiadvány 
szerkesztői csapatának vagy más 
szerkesztőségi médiának a felügyelete 
alatt áll;

Or. en

Módosítás 330
Paul Tang, Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „hirdetés”: valamely jogi vagy 
természetes személy üzenetének 
előmozdítására szolgáló információ, 
függetlenül attól, hogy kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célokat szolgál, amelyet 
egy online platform megjelenít az online 
interfészén a kifejezetten az ilyen 
információ előmozdításáért fizetett 
ellentételezés fejében;

n) „hirdetés”: valamely jogi vagy 
természetes személy információjának, 
termékeinek vagy szolgáltatásainak 
közvetlen vagy közvetett előmozdítására 
vagy rangsorolására szolgáló információ, 
függetlenül attól, hogy kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célokat szolgál, amelyet 
egy online platform megjelenít az online 
interfészén vagy annak részein a 
kifejezetten az ilyen információ, termék 
vagy szolgáltatás előmozdításáért fizetett 
közvetlen vagy közvetett ellentételezés 
fejében;

Or. en

Módosítás 331
José Gusmão
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „hirdetés”: valamely jogi vagy 
természetes személy üzenetének 
előmozdítására szolgáló információ, 
függetlenül attól, hogy kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célokat szolgál, amelyet 
egy online platform megjelenít az online 
interfészén a kifejezetten az ilyen 
információ előmozdításáért fizetett 
ellentételezés fejében;

n) „hirdetés”: valamely jogi vagy 
természetes személy üzenetének 
előmozdítására szolgáló információ, 
függetlenül attól, hogy kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célokat szolgál, amelyet 
egy online platform megjelenít az online 
interfészén a kifejezetten az ilyen 
információ előmozdításáért fizetett, 
közvetlen és közvetett formájú 
ellentételezés fejében;

Or. en

Módosítás 332
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „ajánlórendszer”: teljes mértékben 
vagy részben automatizált rendszer, 
amelyet az online platform arra használ, 
hogy az online interfészén konkrét 
információkat javasoljon a szolgáltatás 
igénybe vevője számára, többek között a 
szolgáltatás igénybe vevője által indított 
keresés alapján vagy egyéb módon 
meghatározva a megjelenített információk 
relatív sorrendjét vagy fontosságát;

o) ajánlórendszer”: teljes mértékben 
vagy részben automatizált rendszer, 
amelyet az online platform arra használ, 
hogy az online interfészén konkrét 
információkat javasoljon a szolgáltatás 
igénybe vevője számára, többek között a 
szolgáltatás igénybe vevője által indított 
keresés alapján vagy egyéb módon 
meghatározva a megjelenített információk 
relatív sorrendjét vagy fontosságát, 
valamint a rangsorolási és priorizálási 
technikákat;

Or. en

Módosítás 333
Jessica Stegrud
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „tartalommoderálás”: a közvetítő 
szolgáltató olyan tevékenysége, amely a 
szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen, a szolgáltatás 
igénybe vevője által küldött jogellenes 
tartalom vagy információ észlelésére, 
azonosítására és kezelésére szolgál, 
ideértve az ilyen jogellenes tartalom vagy 
információ elérhetőségét, láthatóságát és 
hozzáférhetőségét érintő intézkedéseket, 
például a visszavetést, a hozzáférés 
megszüntetését, az eltávolítást, illetve a 
szolgáltatás igénybe vevője általi 
információközlés lehetőségét érintő 
intézkedéseket, például a fiókja 
megszüntetését vagy felfüggesztését;

p) „tartalommoderálás”: a közvetítő 
szolgáltató olyan tevékenysége, amely a 
szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen, a szolgáltatás 
igénybe vevője által küldött állítólag, 
nyilvánvalóan vagy bizonyítottan 
jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és kezelésére szolgál, 
amennyiben a közvetítő szolgáltatás a 
tartalmat saját feltételei szerint 
moderálhatja, e rendelet 12. és 25a. 
cikkével összhangban, ideértve az ilyen 
jogellenes tartalom vagy információ 
elérhetőségét, láthatóságát és 
hozzáférhetőségét érintő intézkedéseket, 
például a visszavetést, a hozzáférés 
megszüntetését, az eltávolítást, illetve a 
szolgáltatás igénybe vevője általi 
információközlés lehetőségét érintő 
intézkedéseket, például a fiókja 
megszüntetését vagy felfüggesztését;

Or. en

Módosítás 334
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „tartalommoderálás”: a közvetítő 
szolgáltató olyan tevékenysége, amely a 
szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen, a szolgáltatás 
igénybe vevője által küldött jogellenes 
tartalom vagy információ észlelésére, 
azonosítására és kezelésére szolgál, 
ideértve az ilyen jogellenes tartalom vagy 
információ elérhetőségét, láthatóságát és 
hozzáférhetőségét érintő intézkedéseket, 

p) „tartalommoderálás”: a közvetítő 
szolgáltató olyan automatizált vagy kézi 
vezérléssel végzett tevékenysége, amely a 
szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen, a szolgáltatás 
igénybe vevője által küldött jogellenes 
tartalom vagy információ észlelésére, 
azonosítására és kezelésére szolgál, 
ideértve az ilyen jogellenes tartalom vagy 
információ elérhetőségét, láthatóságát, 
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például a visszavetést, a hozzáférés 
megszüntetését, az eltávolítást, illetve a 
szolgáltatás igénybe vevője általi 
információközlés lehetőségét érintő 
intézkedéseket, például a fiókja 
megszüntetését vagy felfüggesztését;

értékesítését és hozzáférhetőségét érintő 
intézkedéseket, például a visszavetést, a 
hozzáférés megszüntetését, a kilistázást, a 
demonetizálást, az eltávolítást, illetve a 
szolgáltatás igénybe vevője általi 
információközlés lehetőségét érintő 
intézkedéseket, például a fiókja 
megszüntetését vagy felfüggesztését;

Or. en

Módosítás 335
José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

qa) „online piactár”: olyan 
szolgáltatás, amely a kereskedő által vagy 
a kereskedő nevében működtetett 
szoftvert, többek között weboldalt, 
valamely weboldal egy részét vagy 
valamely alkalmazást alkalmaz, és 
amelynek révén a fogyasztók távollevők 
közötti szerződést köthetnek más 
kereskedőkkel vagy fogyasztókkal az 
(EU) 2019/2161 irányelv szerint;

Or. en

Módosítás 336
Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

qa) „mélykamu”: olyan generált vagy 
manipulált kép, audió- vagy 
videótartalom, amely számottevően 
hasonlít létező személyekre, tárgyakra, 
helyekre vagy más entitásokra vagy 
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eseményekre, és az eredetiség vagy a 
hitelesség hamis látszatát kelti egy személy 
számára;

Or. en

Módosítás 337
Alfred Sant, Victor Negrescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

qa) „megbízható bejelentő”: olyan 
gazdaságilag és politikailag semleges, 
kollektív érdekeket képviselő szervezet, 
amely szakértelme és kompetenciája a 
jogellenes tartalom felderítésére, 
azonosítására és bejelentésére irányul;

Or. en

Módosítás 338
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

qa) „fogyatékossággal élő személyek”: 
az (EU) 2019/882 irányelv 3. cikke 
(1) bekezdésének értelmében vett 
személyek;

Or. en

Módosítás 339
Alfred Sant, Victor Negrescu

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

e) a szolgáltató haladéktalanul 
intézkedik a tárolt információ törléséről 
vagy az ahhoz való hozzáférés 
megszüntetéséről, amint ténylegesen 
tudomást szerez arról, hogy az információt 
az adatátvitel forrásánál törölték a 
hálózatról vagy megszüntették az ahhoz 
való hozzáférést, vagy bíróság, illetve 
közigazgatási hatóság rendelte el a törlést 
vagy a hozzáférés megszüntetését.

e) a szolgáltató haladéktalanul és 
jóhiszeműen intézkedik a tárolt információ 
törléséről vagy az ahhoz való hozzáférés 
megszüntetéséről, amint ténylegesen 
tudomást szerez arról, hogy az információt 
az adatátvitel forrásánál törölték a 
hálózatról vagy megszüntették az ahhoz 
való hozzáférést, vagy bíróság, illetve 
közigazgatási hatóság rendelte el a törlést 
vagy a hozzáférés megszüntetését.

Or. en

Módosítás 340
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szolgáltatónak nincsen tényleges 
tudomása jogellenes tevékenységről vagy 
jogellenes tartalomról, és – ami a 
kárigényeket illeti – nincsen tudomása 
olyan tényekről vagy körülményekről, 
amelyek nyilvánvalóan jogellenes 
tevékenységre vagy jogellenes tartalomra 
utalnának; vagy

a) a szolgáltatónak nincsen tényleges 
tudomása nyilvánvalóan jogellenes 
tartalomról, és – ami a kárigényeket illeti – 
nincsen tudomása olyan tényekről vagy 
körülményekről, amelyek nyilvánvalóan 
jogellenes tartalomra utalnának; vagy

Or. en

Módosítás 341
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltató, amint ilyenről 
tudomást szerez, haladéktalanul 

b) a szolgáltató, amint ilyenről 
tudomást szerez, intézkedik a jogellenes 
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intézkedik a jogellenes tartalom 
eltávolításáról vagy az ahhoz való 
hozzáférés megszüntetéséről.

tartalom eltávolításáról vagy az ahhoz való 
hozzáférés megszüntetéséről, ha a 
tartalmat vagy tevékenységet a 2. cikk g) 
pontja szerint jogellenesnek kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 342
Alfred Sant, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltató, amint ilyenről 
tudomást szerez, haladéktalanul intézkedik 
a jogellenes tartalom eltávolításáról vagy 
az ahhoz való hozzáférés megszüntetéséről.

b) a szolgáltató, amint ilyenről 
tudomást szerez, haladéktalanul és 
jóhiszeműen intézkedik a jogellenes 
tartalom eltávolításáról vagy az ahhoz való 
hozzáférés megszüntetéséről.

Or. en

Módosítás 343
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltató, amint ilyenről 
tudomást szerez, haladéktalanul intézkedik 
a jogellenes tartalom eltávolításáról vagy 
az ahhoz való hozzáférés megszüntetéséről.

b) a szolgáltató, amint ilyenről 
tudomást szerez, haladéktalanul intézkedik 
a nyilvánvalóan jogellenes tartalom 
eltávolításáról vagy az ahhoz való 
hozzáférés megszüntetéséről. vagy

Or. en

Módosítás 344
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
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5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható 
az olyan online platformok 
fogyasztóvédelmi jog értelmében vett 
felelősségére, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, amennyiben az ilyen 
online platform megjeleníti az adott 
információt vagy más módon lehetővé 
teszi a szóban forgó ügyeletet úgy, hogy az 
átlagos, észszerűen jól informált fogyasztó 
azt hiszi, hogy az információt – vagy az 
ügylet tárgyát képező terméket vagy 
szolgáltatást – vagy maga az online 
platform, vagy a szolgáltatás olyan 
igénybe vevője biztosítja, aki a szolgáltató 
irányítása alatt vagy ellenőrzése mellett 
jár el.

(3) Az online piacterek és a 
kereskedők együttesen felelősek lehetnek 
a következőkért:

– az átvilágítási kötelezettségeik be nem 
tartása;
– kártérítés, ha elmulasztják a jogellenes 
tevékenységekre vonatkozó hiteles 
bizonyítékok megszerzését, anélkül, hogy 
általános kötelezettséget vállalnának a 
platform felhasználói tevékenységének 
ellenőrzésére;
– kártérítés, a szerződés teljesítése és 
garanciák:
1. a fogyasztóknak az áruk vagy 
szolgáltatások szállítójáról történő 
tájékoztatásának elmulasztása miatt, a 
fogyasztói jogokról szóló irányelv új 6a. 
cikke (1) bekezdésének b) pontját bevezető 
salátairányelv 4. cikkének 
(5) bekezdésével és az Bíróság C-149/15. 
sz. Wathelet-ügyben hozott ítéletével 
összhangban;
2. félrevezető információk, garanciák 
vagy nyilatkozatok adása;
amennyiben a platformnak meghatározó 
befolyása van a szállítókra vagy az 
ügyletre. Az ilyen meghatározó befolyás 
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vagy ellenőrzés nem kimerítő és nem 
kumulatív kritériumokból következtethető, 
amelyeket a bíróságok eseti alapon 
értékelnek, pl.:
a) a szállító és az ügyfél közötti szerződés 
kizárólag a platform által biztosított 
eszközök révén jött létre;
b) a platform üzemeltetője csak a szállító 
és az ügyfél közötti szerződés megkötése 
után fedi fel a szállító kilétét vagy 
elérhetőségi adatait;
c) a platform üzemeltetője kizárólag olyan 
fizetési rendszereket használ, amelyek 
lehetővé teszik a platform üzemeltetője 
számára, hogy visszatartsa az ügyfél által 
a szállítónak folyósított kifizetéseket;
d) a szállító és az ügyfél közötti szerződés 
feltételeit lényegében a platform 
üzemeltetője határozza meg;
e) az ügyfél által fizetendő árat a platform 
üzemeltetője határozza meg;
f) a marketing a platform üzemeltetőjére 
összpontosít, nem pedig a szállítókra; vagy
g) a platform üzemeltetője ígéretet tesz 
arra, hogy önkéntesen nyomon követi a 
szállítók magatartását, és a 
jogszabályokban előírtakon túllépő saját 
előírásainak való megfelelést kényszerít 
ki.

Or. en

Módosítás 345
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható 
az olyan online platformok 
fogyasztóvédelmi jog értelmében vett 
felelősségére, amelyek lehetővé teszik a 

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható 
az olyan online platformok 
fogyasztóvédelmi jog értelmében vett 
felelősségére, amelyek lehetővé teszik a 



AM\1238660HU.docx 23/171 PE696.546v01-00

HU

fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, amennyiben az ilyen online 
platform megjeleníti az adott információt 
vagy más módon lehetővé teszi a szóban 
forgó ügyeletet úgy, hogy az átlagos, 
észszerűen jól informált fogyasztó azt 
hiszi, hogy az információt – vagy az ügylet 
tárgyát képező terméket vagy szolgáltatást 
– vagy maga az online platform, vagy a 
szolgáltatás olyan igénybe vevője 
biztosítja, aki a szolgáltató irányítása alatt 
vagy ellenőrzése mellett jár el.

fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, amennyiben az ilyen online 
platform megjeleníti az adott információt 
vagy más módon lehetővé teszi a szóban 
forgó ügyeletet úgy, hogy azt lehessen 
hinni, hogy az információt – vagy az 
ügylet tárgyát képező terméket vagy 
szolgáltatást – vagy maga az online 
platform, vagy a szolgáltatás olyan igénybe 
vevője biztosítja, aki a szolgáltató 
irányítása alatt vagy ellenőrzése mellett jár 
el. Ezenkívül az (1) bekezdésben foglalt 
felelősség alóli mentesség nem 
alkalmazandó abban az esetben, ha egy 
online platform lehetővé teszi a fogyasztók 
számára, hogy távollevők közötti 
szerződést kössenek harmadik országbeli 
kereskedőkkel, ha az Unión belül nincs 
olyan gazdasági szereplő, aki az adott 
kereskedő nevében felelős a 
termékbiztonságért.

Or. en

Módosítás 346
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható 
az olyan online platformok 
fogyasztóvédelmi jog értelmében vett 
felelősségére, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, amennyiben az ilyen 
online platform megjeleníti az adott 
információt vagy más módon lehetővé 
teszi a szóban forgó ügyeletet úgy, hogy az 
átlagos, észszerűen jól informált fogyasztó 
azt hiszi, hogy az információt – vagy az 
ügylet tárgyát képező terméket vagy 
szolgáltatást – vagy maga az online 

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható 
az olyan online platformok 
fogyasztóvédelmi jog értelmében vett 
felelősségére, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel. Fontos, hogy a 
tárhelyszolgáltató a legmagasabb szintű 
átláthatóságot alkalmazza, hogy az 
átlagos, észszerűen jól informált fogyasztó 
megértse, hogy az információ egy 
harmadik féltől érkezik, és nem a 
tárhelyszolgáltató nyújtja.



PE696.546v01-00 24/171 AM\1238660HU.docx

HU

platform, vagy a szolgáltatás olyan 
igénybe vevője biztosítja, aki a szolgáltató 
irányítása alatt vagy ellenőrzése mellett 
jár el.

Or. en

Módosítás 347
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítő szolgáltatóktól nem tagadható 
meg a 3. és 5. cikkben említett, felelősség 
alóli mentesség kizárólag azon az alapon, 
hogy önkéntes, saját kezdeményezésű 
vizsgálatokat vagy egyéb, a jogellenes 
tartalom észlelésére, azonosítására és 
eltávolítására, illetve a hozzáférés 
megszüntetésére irányuló tevékenységet 
folytatnak vagy az uniós jog 
követelményeinek – beleértve az ebben a 
rendeletben foglaltakat – való 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket 
hoznak.

A közvetítő szolgáltatóktól nem tagadható 
meg a 3. és 5. cikkben említett, felelősség 
alóli mentesség kizárólag azon az alapon, 
hogy önkéntes, saját kezdeményezésű 
vizsgálatokat vagy egyéb, a jogellenes 
tartalom észlelésére, azonosítására és 
eltávolítására, illetve a hozzáférés 
megszüntetésére irányuló tevékenységet 
folytatnak vagy az uniós jog 
követelményeinek – beleértve az ebben a 
rendeletben vagy az uniós jognak 
megfelelő nemzeti jogban foglaltakat – 
való megfeleléshez szükséges 
intézkedéseket hoznak a közösségi 
szabályok és a szolgáltatásaikra vonatkozó 
iránymutatások végrehajtása érdekében.

Or. en

Módosítás 348
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítő szolgáltatóktól nem tagadható 
meg a 3. és 5. cikkben említett, felelősség 
alóli mentesség kizárólag azon az alapon, 

A közvetítő szolgáltatóktól nem tagadható 
meg a 3. és 5. cikkben említett, felelősség 
alóli mentesség kizárólag azon az alapon, 
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hogy önkéntes, saját kezdeményezésű 
vizsgálatokat vagy egyéb, a jogellenes 
tartalom észlelésére, azonosítására és 
eltávolítására, illetve a hozzáférés 
megszüntetésére irányuló tevékenységet 
folytatnak vagy az uniós jog 
követelményeinek – beleértve az ebben a 
rendeletben foglaltakat – való 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket 
hoznak.

hogy önkéntes, saját kezdeményezésű 
vizsgálatokat vagy egyéb, a nyilvánvalóan 
jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és eltávolítására, illetve a 
hozzáférés megszüntetésére irányuló 
tevékenységet folytatnak vagy az uniós jog 
követelményeinek – beleértve az ebben a 
rendeletben foglaltakat – való 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket 
hoznak.

Or. en

Módosítás 349
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen szolgáltatókra nem vonatkozik 
olyan általános kötelezettség, amelynek 
értelmében nyomon kellene követniük a 
közvetítő szolgáltatók által továbbított 
vagy tárolt információkat, vagy jogellenes 
tevékenységre utaló tények vagy 
körülmények aktív feltárására kellene 
törekedniük.

Az ilyen szolgáltatókra nem vonatkozik 
olyan általános kötelezettség, amelynek 
értelmében nyomon kellene követniük a 
közvetítő szolgáltatók által továbbított 
vagy tárolt információkat, vagy jogellenes 
tevékenységre utaló tények vagy 
körülmények aktív feltárására kellene 
törekedniük. E rendelet egyetlen 
rendelkezése sem értelmezhető úgy, mint 
amely kötelezi, megköveteli vagy ajánlja 
az automatizált döntéshozatalt vagy 
nagyszámú természetes személy 
viselkedésének nyomon követését. 
Automatizált tartalommoderálási eszközök 
használata esetén a közvetítő 
szolgáltatóknak mindig biztosítaniuk kell 
az információtartalom eltávolítására, az 
ahhoz való hozzáférés megszüntetésére, 
korlátozására vagy bármilyen módon 
történő módosítására vonatkozó döntés 
emberi felügyeletét.

Or. en
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Módosítás 350
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen szolgáltatókra nem vonatkozik 
olyan általános kötelezettség, amelynek 
értelmében nyomon kellene követniük a 
közvetítő szolgáltatók által továbbított 
vagy tárolt információkat, vagy jogellenes 
tevékenységre utaló tények vagy 
körülmények aktív feltárására kellene 
törekedniük.

Az ilyen szolgáltatókra nem vonatkozik 
olyan általános kötelezettség, amelynek 
értelmében nyomon kellene követniük a 
közvetítő szolgáltatók által továbbított 
vagy tárolt információkat, vagy jogellenes 
tevékenységre utaló tények vagy 
körülmények aktív feltárására kellene 
törekedniük. Ez a rendelet nem 
akadályozza a szolgáltatókat abban, hogy 
végponttól végpontig titkosított 
szolgáltatásokat nyújtsanak. Az ilyen 
szolgáltatások nyújtása nem képezheti a 
felelősség okát vagy a felelősség alóli 
mentességre való jogosultság elvesztését.

Or. en

Módosítás 351
Jessica Stegrud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítő szolgáltatók nem kötelezhetők 
arra, hogy a tartalommoderáláshoz vagy 
nagyszámú természetes személy 
magatartásának nyomon követéséhez 
automatizált eszközöket használjanak.

Or. en

Módosítás 352
José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online piactereknek rendszeresen 
ellenőrizniük kell a kereskedői számlákat, 
valamint az ezeken kínált termékeket és 
szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 353
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a szolgáltató és a szolgáltatás 
tartalmat megosztó igénybe vevője 
számára elérhető jogorvoslattal kapcsolatos 
információk;

— a szolgáltató és a szolgáltatás 
tartalmat megosztó igénybe vevője 
számára elérhető jogorvoslattal kapcsolatos 
információk, amelyek a szolgáltató 
székhelye szerinti tagállamban és/vagy a 
szolgáltatás tartalmat megosztó igénybe 
vevőjének székhelye szerinti tagállamban 
kérhetők;

Or. en

Módosítás 354
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a határozatot az illetékes nemzeti 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok 
és a közvetítő szolgáltatók között 
létrehozott biztonságos csatornákon 
keresztül továbbítják;

Or. en
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Módosítás 355
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) határozatnak tisztáznia kell a 
határozat semleges és 
megkülönböztetésmentes megközelítését;

Or. en

Módosítás 356
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívüli esetekben, amikor a közvetítő 
szolgálatnak alapos kétségei vannak 
afelől, hogy az eltávolításra vonatkozó 
határozat jogilag nem megalapozott, a 
közvetítő szolgáltatás számára hozzáférést 
kell biztosítani a határozat 
megtámadására szolgáló 
mechanizmushoz. Ezt a mechanizmust a 
digitális szolgáltatási koordinátorok 
alakítják ki a Testülettel és a Bizottsággal 
egyeztetve.

Or. en

Módosítás 357
José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1a) A közvetítő szolgáltatók biztosítják, 
hogy a hamis profilok létrehozásának 
megakadályozása érdekében az egyes 
online fiókokért felelős személy 
azonosítását lehetővé tevő digitális 
azonosítás álljon rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 358
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— az adott szolgáltatás igénybe 
vevőjének pontos azonosító elemei;

Or. en

Módosítás 359
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a határozatot az illetékes nemzeti 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok 
és a közvetítő szolgáltatók között 
létrehozott biztonságos csatornákon 
keresztül továbbítják.

Or. en

Módosítás 360
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

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

(1) A közvetítő szolgáltatók 
létrehoznak egy egyedüli kapcsolattartó 
pontot, amely lehetővé teszi e rendelet 
alkalmazásában a tagállami hatóságokkal, a 
Bizottsággal és a 47. cikkben említett 
Testülettel folytatott közvetlen elektronikus 
kommunikációt.

(1) A közvetítő szolgáltatók 
létrehoznak egy egyedüli kapcsolattartó 
pontot, amely lehetővé teszi e rendelet 
alkalmazásában a tagállami hatóságokkal, a 
Bizottsággal és a 47. cikkben említett 
Testülettel folytatott közvetlen elektronikus 
és telefonos kommunikációt.

Or. en

Módosítás 361
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közvetítő szolgáltatók 
közzéteszik az egyedüli kapcsolattartó 
pontjuk könnyű azonosításához és az 
egyedüli kapcsolattartó ponttal folytatott 
kommunikációhoz szükséges 
információkat.

(2) A közvetítő szolgáltatók 
közzéteszik a megbízható bejelentők és a 
tagállami felhasználók számára a 
közvetítő szolgáltatók egyedüli 
kapcsolattartó pontjának könnyű 
azonosításához és az egyedüli 
kapcsolattartó ponttal folytatott 
kommunikációhoz szükséges 
információkat .

Or. en

Módosítás 362
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közvetítő szolgáltatók 
közzéteszik az egyedüli kapcsolattartó 
pontjuk könnyű azonosításához és az 
egyedüli kapcsolattartó ponttal folytatott 

(2) A közvetítő szolgáltatók 
egyértelmű és felhasználóbarát módon 
közzéteszik az egyedüli kapcsolattartó 
pontjuk könnyű azonosításához és az 
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kommunikációhoz szükséges 
információkat.

egyedüli kapcsolattartó ponttal folytatott 
kommunikációhoz szükséges 
információkat.

Or. en

Módosítás 363
Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Több közvetítő szolgáltató is 
létrehozhatja ugyanazt az e rendelethez 
kapcsolódó egyedüli kapcsolattartó 
pontot, és más uniós jogszabályok 
előírásainak megfelelően egy másik 
egyedüli kapcsolattartó pontot is. Ebben 
az esetben a szolgáltatónak tájékoztatnia 
kell erről a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 364
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közvetítő szolgáltatók a (2) 
bekezdésben említett információk között 
meghatározzák, hogy az Unió mely 
hivatalos nyelve vagy nyelvei használhatók 
az egyedüli kapcsolattartó ponttal folytatott 
kommunikációhoz, és ezek között 
szerepelnie kell azon tagállam legalább egy 
hivatalos nyelvének, ahol a közvetítő 
szolgáltató üzleti tevékenységének fő helye 
található, vagy ahol a jogi képviselőjének 
lakóhelye vagy székhelye található.

(3) A közvetítő szolgáltatók a (2) 
bekezdésben említett információk között 
meghatározzák, hogy az Unió mely 
hivatalos nyelve vagy nyelvei használhatók 
az egyedüli kapcsolattartó ponttal folytatott 
kommunikációhoz, és ezek között 
szerepelnie kell azon tagállam hivatalos 
nyelvének, ahol a közvetítő szolgáltató 
üzleti tevékenységének fő helye található, 
vagy ahol tevékenységeit felkínálja, vagy 
ahol a jogi képviselőjének lakóhelye vagy 
székhelye található.
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Or. nl

Indokolás

A közvetítői szolgáltatóknak tiszteletben kell tartaniuk azon tagállamok nyelvi jogszabályait, 
amelyekben működnek.

Módosítás 365
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az olyan közvetítő szolgáltatók, 
amelyek nem rendelkeznek székhellyel az 
Unióban, de ott szolgáltatásokat kínálnak, 
írásban kijelölnek jogi képviselőnek egy 
természetes vagy jogi személyt az egyik 
olyan tagállamban, ahol a szolgáltató a 
szolgáltatásait kínálja.

(1) Az olyan közvetítő szolgáltatók, 
amelyek nem rendelkeznek székhellyel az 
Unióban, de ott szolgáltatásokat kínálnak, 
írásban kijelölhetnek egy természetes vagy 
jogi személyt, hogy jogi képviselőként 
járjanak el az egyik olyan tagállamban, 
ahol a szolgáltató a szolgáltatásait kínálja.

Or. en

Módosítás 366
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a közvetítő szolgáltatók úgy 
döntenek, hogy nem jelölnek ki jogi 
képviselőt, a 40. cikk (3) bekezdését kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 367
Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (1) bekezdés nem vonatkozik 
azokra a közvetítő szolgáltatókra, amelyek 
a 2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro- vagy kisvállalkozásnak 
minősülnek, kivéve azokat, amelyek 
jelentősen nagyobb online platformnak 
vagy piactérnek minősülnek.

Or. en

Módosítás 368
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Kizárások

Az III. fejezet 1. szakaszának 12. és 13. 
cikke, valamint a 2. és 3. szakaszának 
rendelkezései nem vonatkoznak:
a) a rendelet 2. cikkének ha) pontja 
értelmében vett szerkesztői platformokra;
b) olyan online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro- és középvállalkozásnak 
minősülnek.

Or. en

Módosítás 369
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) A közvetítő szolgáltatók a 
szerződési feltételeikben tájékoztatást 
nyújtanak a szolgáltatás igénybe vevője 
által megadott információkra vonatkozóan 
a szolgáltatásaik használatával 
kapcsolatban bevezetett korlátozásokról. 
Ez a tájékoztatás magában foglalja a 
tartalommoderálás, beleértve az 
algoritmikus döntéshozatalt és az emberi 
felülvizsgálatot, céljából használt 
szakpolitikákra, eljárásokra, intézkedésekre 
és eszközökre vonatkozó információkat. 
Ezeket egyértelműen kell megfogalmazni, 
és könnyen hozzáférhető formátumban 
közzé kell tenni.

(1) A közvetítő szolgáltatók a 
szerződési feltételeikben tájékoztatást 
nyújtanak a szolgáltatás igénybe vevője 
által megadott információkra vonatkozóan 
a szolgáltatásaik használatával 
kapcsolatban bevezetett korlátozásokról. 
Ez a tájékoztatás magában foglalja a 
tartalommoderálás, beleértve az 
algoritmikus döntéshozatalt és az emberi 
felülvizsgálatot, céljából használt 
szakpolitikákra, eljárásokra, intézkedésekre 
és eszközökre vonatkozó információkat. Az 
algoritmikus döntéshozatali folyamatokról 
értesíteni kell a felhasználókat, minden 
esetben, amikor alkalmazzák őket. A 
felhasználóknak adott esetben könnyen át 
kell tudniuk váltani az algoritmikus 
rendszerrel való interakcióról az emberi 
interakcióra. A tájékoztatást egyértelműen 
kell megfogalmazni, és könnyen 
hozzáférhető formátumban közzé kell 
tenni. A közvetítő szolgáltatóknak világos 
és felhasználóbarát módon fel kell 
sorolniuk azokat a korlátozásokat, 
amelyek a szolgáltatásuknak az uniós 
vagy a tagállami jog értelmében 
jogellenesnek ítélt tartalom terjesztésére 
való felhasználására vonatkoznak, és 
különbséget kell tenniük e lista és a 
szolgáltatás igénybevételének általános 
feltételei között annak érdekében, hogy a 
felhasználónak tudomása legyen arról, 
hogy mi minősül törvényellenesnek, és mi 
tartozik a szolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó feltételek hatálya alá.

Or. en

Módosítás 370
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetítő szolgáltatók a (1) A közvetítő szolgáltatók a 
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szerződési feltételeikben tájékoztatást 
nyújtanak a szolgáltatás igénybe vevője 
által megadott információkra vonatkozóan 
a szolgáltatásaik használatával 
kapcsolatban bevezetett korlátozásokról. 
Ez a tájékoztatás magában foglalja a 
tartalommoderálás, beleértve az 
algoritmikus döntéshozatalt és az emberi 
felülvizsgálatot, céljából használt 
szakpolitikákra, eljárásokra, intézkedésekre 
és eszközökre vonatkozó információkat. 
Ezeket egyértelműen kell megfogalmazni, 
és könnyen hozzáférhető formátumban 
közzé kell tenni.

szerződési feltételeikben tájékoztatást 
nyújtanak a szolgáltatás igénybe vevője 
által megadott információkra vonatkozóan 
a szolgáltatásaik használatával 
kapcsolatban bevezetett korlátozásokról. 
Ez a tájékoztatás magában foglalja a 
tartalommoderálás, beleértve az 
algoritmikus döntéshozatalt és az emberi 
felülvizsgálatot, céljából használt 
szakpolitikákra, eljárásokra, intézkedésekre 
és eszközökre vonatkozó információkat. 
Ezeket egyértelműen kell megfogalmazni, 
és könnyen hozzáférhető formátumban 
közzé kell tenni. A szerződési feltételek 
összefoglalását, amely tömör, világos és 
egyértelmű megfogalmazásban felsorolja 
a legfontosabb pontokat, szintén 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 371
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetítő szolgáltatók a 
szerződési feltételeikben tájékoztatást 
nyújtanak a szolgáltatás igénybe vevője 
által megadott információkra vonatkozóan 
a szolgáltatásaik használatával 
kapcsolatban bevezetett korlátozásokról. 
Ez a tájékoztatás magában foglalja a 
tartalommoderálás, beleértve az 
algoritmikus döntéshozatalt és az emberi 
felülvizsgálatot, céljából használt 
szakpolitikákra, eljárásokra, intézkedésekre 
és eszközökre vonatkozó információkat. 
Ezeket egyértelműen kell megfogalmazni, 
és könnyen hozzáférhető formátumban 
közzé kell tenni.

(1) A közvetítő szolgáltatók a 
szerződési feltételeikben tájékoztatást 
nyújtanak a szolgáltatás igénybe vevője 
által megadott információkra vonatkozóan 
a szolgáltatásaik használatával 
kapcsolatban bevezetett korlátozásokról. 
Az ilyen korlátozások semmiképpen sem 
szolgálhatnak arra, hogy a kiválasztott 
gazdasági szereplőknek rejtett 
versenyelőnyöket biztosítsanak. A szóban 
forgó tájékoztatás magában foglalja a 
tartalommoderálás, beleértve az 
algoritmikus döntéshozatalt és az emberi 
felülvizsgálatot, céljából használt 
szakpolitikákra, eljárásokra, intézkedésekre 
és eszközökre vonatkozó információkat. 
Ezeket egyértelműen kell megfogalmazni, 
és könnyen hozzáférhető formátumban 
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közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 372
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetítő szolgáltatók a 
szerződési feltételeikben tájékoztatást 
nyújtanak a szolgáltatás igénybe vevője 
által megadott információkra vonatkozóan 
a szolgáltatásaik használatával 
kapcsolatban bevezetett korlátozásokról. 
Ez a tájékoztatás magában foglalja a 
tartalommoderálás, többek között az 
algoritmikus döntéshozatal és az emberi 
felülvizsgálat céljából használt 
szakpolitikákra, eljárásokra, intézkedésekre 
és eszközökre vonatkozó információkat. 
Ezeket egyértelműen kell megfogalmazni, 
és könnyen hozzáférhető formátumban 
közzé kell tenni.

(1) A közvetítő szolgáltatók a 
szerződési feltételeikben tájékoztatást 
nyújtanak a szolgáltatás igénybe vevője 
által megadott információkra vonatkozóan 
a szolgáltatásaik használatával 
kapcsolatban bevezetett korlátozásokról. 
Ez a tájékoztatás magában foglalja a 
tartalommoderálás, többek között az 
algoritmikus döntéshozatal és az emberi 
felülvizsgálat céljából használt 
szakpolitikákra, eljárásokra, intézkedésekre 
és eszközökre vonatkozó információkat. 
Ezeket egyértelműen kell megfogalmazni, 
könnyen hozzáférhető formátumban közzé 
kell tenni, és legalább annak a nyelvi 
régiónak a nyelvén elérhetővé kell tenni, 
ahol a közvetítő szolgáltatók a 
szolgáltatásaikat nyújtják.

Or. nl

Módosítás 373
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közvetítő szolgáltatók kellő 
gondossággal, objektíven és arányosan 
járnak el az (1) bekezdésben említett 
korlátozások alkalmazása és érvényesítése 

(2) A közvetítő szolgáltatók kellő 
gondossággal, objektíven, átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan járnak el az (1) bekezdésben 
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során, kellően figyelembe véve valamennyi 
érdekelt fél jogait és jogos érdekeit, 
beleértve a szolgáltatás igénybe vevőit a 
Chartában foglaltak szerint megillető 
alapvető jogokat.

említett korlátozások alkalmazása és 
érvényesítése során, kellően figyelembe 
véve valamennyi érdekelt fél jogait és 
jogos érdekeit, beleértve a szolgáltatás 
igénybe vevőit a Chartában foglaltak 
szerint megillető alapvető jogokat.

Or. en

Módosítás 374
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közvetítő szolgáltatók kellő 
gondossággal, objektíven és arányosan 
járnak el az (1) bekezdésben említett 
korlátozások alkalmazása és érvényesítése 
során, kellően figyelembe véve valamennyi 
érdekelt fél jogait és jogos érdekeit, 
beleértve a szolgáltatás igénybe vevőit a 
Chartában foglaltak szerint megillető 
alapvető jogokat.

(2) A közvetítő szolgáltatók 
átláthatóan, kellő gondossággal, 
objektíven, nem önkényesen és arányosan 
járnak el az (1) bekezdésben említett 
korlátozások alkalmazása és érvényesítése 
során, kellően figyelembe véve valamennyi 
érdekelt fél jogait és jogos érdekeit, 
beleértve a szolgáltatás igénybe vevőit a 
Chartában foglaltak szerint megillető 
alapvető jogokat.

Or. en

Módosítás 375
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítő szolgáltatók szerződési 
feltételei tiszteletben tartják az alapvető 
jogok Chartában és nemzetközi jogban 
rögzített alapvető elveit.

Or. en
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Módosítás 376
José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A szerződési feltételek minden 
módosításának teljes mértékben 
összhangban kell állnia e cikkel, és a 
módosításokról legalább két hónappal 
azok végrehajtása előtt tájékoztatni kell a 
felhasználókat.

Or. en

Módosítás 377
José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az online óriásplatformoknak 
szerződési feltételeiket egyeztetniük kell a 
digitális szolgáltatási koordinátorral, és 
ezek a feltételek csak a digitális 
szolgáltatási koordinátor jóváhagyását 
követően léphetnek hatályba.

Or. en

Módosítás 378
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szolgáltató saját 
kezdeményezésére történt 

c) a szolgáltató 6. cikk szerinti 
önkéntes, saját kezdeményezésű vizsgálata 
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tartalommoderálás, beleértve az olyan 
intézkedések számát és típusát, amelyek 
érintik a szolgáltatás igénybe vevője által 
megadott információk elérhetőségét, 
láthatóságát és hozzáférhetőségét, illetve a 
szolgáltatás igénybe vevőjének az 
információk megadására vonatkozó 
képességét, az intézkedések okai és alapja 
szerinti bontásban;

nyomán történt tartalommoderálás, 
beleértve az olyan intézkedések számát és 
típusát, amelyek érintik a szolgáltatás 
igénybe vevője által megadott információk 
elérhetőségét, láthatóságát és 
hozzáférhetőségét, illetve a szolgáltatás 
igénybe vevőjének az információk 
megadására vonatkozó képességét, az 
intézkedések okai és alapja szerinti 
bontásban;

Or. en

Módosítás 379
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 17. cikkben említett belső 
panaszkezelési rendszerben beérkezett 
panaszok száma, a panaszok alapja, a 
panaszok vonatkozásában hozott döntések, 
a döntéshozatalhoz szükséges átlagos idő, 
és az olyan esetek száma, amelyben a 
döntések visszavonásra kerültek.

d) a 17. cikkben említett belső 
panaszkezelési rendszerben beérkezett 
panaszok száma, a panaszok alapja, a 
panaszok vonatkozásában hozott döntések, 
a tartalom moderálása céljából 
alkalmazott intézkedések és eszközök, 
beleértve az algoritmikus döntéshozatal 
hatását az emberi felülvizsgálathoz képest, 
a döntéshozatalhoz szükséges átlagos idő, 
és az olyan esetek száma, amelyben a 
döntések visszavonásra kerültek.

Or. en

Módosítás 380
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik 
azokra a közvetítő szolgáltatókra, amelyek 

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik 
azokra a közvetítő szolgáltatókra, amelyek 
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a 2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro- vagy kisvállalkozásnak 
minősülnek.

a 2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikrovállalkozásnak 
minősülnek.

Or. en

Módosítás 381
Paul Tang

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
A digitális hirdetések targetálása

(1) A közvetítő szolgáltatók az (EU) 
2016/679 rendelet alapján nem 
gyűjthetnek és nem dolgozhatnak fel 
személyes adatokat digitális reklámozás 
céljából.
(2) E rendelkezés nem akadályozza meg a 
közvetítő szolgáltatókat abban, hogy 
targetált digitális reklámokat jelenítsenek 
meg olyan, kontextuson alapuló 
információk alapján, mint a kulcsszavak, 
a címzett eszközén keresztül közölt nyelvi 
beállítás vagy a reklám megjelenítésének 
digitális helye.
(3) A (2) bekezdésben említett, 
kontextuson alapuló információk 
használata csak akkor megengedett, ha ez 
nem teszi lehetővé egy természetes személy 
vagy a címzettek / személyek egyértelműen 
beazonosítható csoportjának közvetlen, 
vagy - egyéb információkkal történő 
kombinálásával - közvetett azonosítását, 
különösen egy azonosító, például név, 
azonosító szám, helymeghatározó adat, 
online azonosító vagy az adott természetes 
személy fizikai, fiziológiai, genetikai, 
szellemi, gazdasági, kulturális vagy 
társadalmi identitására vonatkozó egy 
vagy több tényező alapján.
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Or. en

Módosítás 382
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy 
szervezet számára az olyan konkrét, a 
szolgáltatás keretében elérhető információk 
bejelentését, amelyeket az egyén vagy 
szervezet jogellenes tartalomnak talál. E 
mechanizmusoknak könnyen 
hozzáférhetőnek és felhasználóbarátnak 
kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük 
a bejelentések kizárólag elektronikus úton 
történő benyújtását.

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy nem 
kormányzati szervezet számára az olyan 
konkrét, a szolgáltatás keretében elérhető 
információk bejelentését, amelyeket az 
egyén vagy szervezet jogellenes 
tartalomnak talál. E mechanizmusoknak 
könnyen hozzáférhetőnek és 
felhasználóbarátnak kell lenniük, valamint 
lehetővé kell tenniük a bejelentések 
kizárólag elektronikus úton történő 
benyújtását, és tartalmazhatják az 
alábbiakat:
a) egy könnyen felismerhető banner vagy 
központi bejelentő gomb, ami lehetővé 
teszi a szolgáltatások felhasználói 
számára, hogy gyorsan és egyszerűen 
értesítsék a tárhelyszolgáltatókat;
b) a felhasználók tájékoztatása arról, hogy 
az uniós és a nemzeti jog szerint mi 
minősül jogellenes tartalomnak;
c) tájékoztatás nyújtása a felhasználók 
számára a rendelkezésre álló nemzeti 
közeszközökről, hogy a jogellenes 
tartalmat jelezhessék a tagállamok 
illetékes hatóságainak, amennyiben a 
szolgáltatást irányították.

Or. en

Módosítás 383
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant



PE696.546v01-00 42/171 AM\1238660HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy 
szervezet számára az olyan konkrét, a 
szolgáltatás keretében elérhető információk 
bejelentését, amelyeket az egyén vagy 
szervezet jogellenes tartalomnak talál. E 
mechanizmusoknak könnyen 
hozzáférhetőnek és felhasználóbarátnak 
kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük 
a bejelentések kizárólag elektronikus úton 
történő benyújtását.

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy 
szervezet számára az olyan konkrét, a 
szolgáltatás keretében elérhető információk 
bejelentését, amelyeket az egyén vagy 
szervezet jogellenes tartalomnak talál. E 
mechanizmusoknak könnyen 
hozzáférhetőnek és felhasználóbarátnak 
kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük 
a bejelentések kizárólag elektronikus úton 
történő benyújtását. A tárhelyszolgáltatók 
vagy a platformok által elfogadott 
moderációs rendszerek nem 
alkalmazhatók olyan választott 
személyekre, akiket intézményi szerepük 
miatt mentelmi jog illet meg.

Or. en

Módosítás 384
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy 
szervezet számára az olyan konkrét, a 
szolgáltatás keretében elérhető információk 
bejelentését, amelyeket az egyén vagy 
szervezet jogellenes tartalomnak talál. E 
mechanizmusoknak könnyen 
hozzáférhetőnek és felhasználóbarátnak 
kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük 
a bejelentések kizárólag elektronikus úton 
történő benyújtását.

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy 
szervezet számára az olyan konkrét, a 
szolgáltatás keretében elérhető információk 
bejelentését, amelyeket az egyén vagy 
szervezet jogellenes tartalomnak talál. E 
mechanizmusoknak könnyen 
hozzáférhetőnek és felhasználóbarátnak 
kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük 
a bejelentések kizárólag elektronikus úton 
történő benyújtását annak a nyelvi 
régiónak a nyelvén, ahol a 
tárhelyszolgáltatók a szolgáltatásaikat 
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nyújtják.

Or. nl

Módosítás 385
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy 
szervezet számára az olyan konkrét, a 
szolgáltatás keretében elérhető információk 
bejelentését, amelyeket az egyén vagy 
szervezet jogellenes tartalomnak talál. E 
mechanizmusoknak könnyen 
hozzáférhetőnek és felhasználóbarátnak 
kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük 
a bejelentések kizárólag elektronikus úton 
történő benyújtását.

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy 
szervezet számára az olyan konkrét, a 
szolgáltatás keretében elérhető információk 
bejelentését, amelyeket az egyén vagy 
szervezet jogellenes, visszaélésszerű vagy 
káros tartalomnak talál. E 
mechanizmusoknak egyetemesen 
hozzáférhetőnek és felhasználóbarátnak 
kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük 
a bejelentések kizárólag elektronikus úton 
történő benyújtását.

Or. en

Módosítás 386
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy 
szervezet számára az olyan konkrét, a 
szolgáltatás keretében elérhető információk 
bejelentését, amelyeket az egyén vagy 
szervezet jogellenes tartalomnak talál. E 
mechanizmusoknak könnyen 
hozzáférhetőnek és felhasználóbarátnak 

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy 
szervezet számára az olyan konkrét, a 
szolgáltatás keretében elérhető információk 
bejelentését, amelyeket az egyén vagy 
szervezet nyilvánvalóan jogellenes 
tartalomnak talál. E mechanizmusoknak 
könnyen hozzáférhetőnek és 
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kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük 
a bejelentések kizárólag elektronikus úton 
történő benyújtását.

felhasználóbarátnak kell lenniük, valamint 
lehetővé kell tenniük a bejelentések 
kizárólag elektronikus úton történő 
benyújtását.

Or. en

Módosítás 387
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusoknak lehetővé kell tenniük a 
kellően pontos és megfelelően indokolt 
bejelentések benyújtását, amelynek alapján 
a kellő gondossággal eljáró gazdasági 
szereplő azonosíthatja a szóban forgó 
tartalom jogellenességét. Ebből a célból a 
szolgáltatók megteszik a szükséges 
intézkedéseket a valamennyi alábbi elemet 
tartalmazó bejelentések benyújtásának 
lehetővé tétele és elősegítése érdekében:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusoknak lehetővé kell tenniük a 
pontos és megfelelően indokolt 
bejelentések benyújtását, amelynek alapján 
a gazdasági szereplő körültekintő és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
megállapíthatja, hogy a bejelentés az e 
rendelet 2. cikkének g) pontjában 
meghatározott jogellenes tartalomra 
vonatkozik-e. Ebből a célból a szolgáltatók 
megteszik a szükséges intézkedéseket a 
valamennyi alábbi elemet tartalmazó 
bejelentések benyújtásának lehetővé tétele 
és elősegítése érdekében:

Or. en

Módosítás 388
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusoknak lehetővé kell tenniük a 
kellően pontos és megfelelően indokolt 
bejelentések benyújtását, amelynek alapján 
a kellő gondossággal eljáró gazdasági 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusoknak lehetővé kell tenniük a 
kellően pontos és megfelelően indokolt 
bejelentések benyújtását, amelynek alapján 
a kellő gondossággal eljáró gazdasági 
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szereplő azonosíthatja a szóban forgó 
tartalom jogellenességét. Ebből a célból a 
szolgáltatók megteszik a szükséges 
intézkedéseket a valamennyi alábbi elemet 
tartalmazó bejelentések benyújtásának 
lehetővé tétele és elősegítése érdekében:

szereplő azonosíthatja a szóban forgó 
tartalom jogellenességét vagy 
visszaélésszerű/káros jellegét. Ebből a 
célból a szolgáltatók megteszik a szükséges 
intézkedéseket a valamennyi alábbi elemet 
tartalmazó bejelentések benyújtásának 
lehetővé tétele és elősegítése érdekében:

Or. en

Módosítás 389
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusoknak lehetővé kell tenniük a 
kellően pontos és megfelelően indokolt 
bejelentések benyújtását, amelynek alapján 
a kellő gondossággal eljáró gazdasági 
szereplő azonosíthatja a szóban forgó 
tartalom jogellenességét. Ebből a célból a 
szolgáltatók megteszik a szükséges 
intézkedéseket a valamennyi alábbi elemet 
tartalmazó bejelentések benyújtásának 
lehetővé tétele és elősegítése érdekében:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusoknak lehetővé kell tenniük a 
kellően pontos és megfelelően indokolt 
bejelentések benyújtását, amelynek alapján 
a kellő gondossággal eljáró gazdasági 
szereplő azonosíthatja, hogy a szóban 
forgó tartalom nyilvánvalóan 
jogellenesnek számít-e. Ebből a célból a 
szolgáltatók megteszik a szükséges 
intézkedéseket a valamennyi alábbi elemet 
tartalmazó bejelentések benyújtásának 
lehetővé tétele és elősegítése érdekében:

Or. en

Módosítás 390
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak magyarázata, miért találja az 
adott személy vagy szervezet jogellenes 
tartalomnak a szóban forgó információt;

a) annak magyarázata, miért találja 
az adott személy vagy szervezet jogellenes 
tartalomnak a szóban forgó információt. 
Elő kell irányozni annak lehetőségét is, 
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hogy a digitális szolgáltatási 
koordinátorral egyetértésben összeállított 
lista alapján meghatározható legyen, hogy 
a magánszemély vagy szervezet milyen 
típusú illegális tartalomnak vélelmezi az 
alább bejelentett tartalmat;

Or. en

Módosítás 391
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak magyarázata, miért találja az 
adott személy vagy szervezet jogellenes 
tartalomnak a szóban forgó információt;

a) annak magyarázata, miért találja az 
adott személy vagy szervezet jogellenes, 
visszaélésszerű vagy káros tartalomnak a 
szóban forgó információt;

Or. en

Módosítás 392
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak magyarázata, miért találja az 
adott személy vagy szervezet jogellenes 
tartalomnak a szóban forgó információt;

a) annak magyarázata, miért találja az 
adott személy vagy szervezet 
nyilvánvalóan jogellenes tartalomnak a 
szóban forgó információt;

Or. en

Módosítás 393
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
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14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az információ elektronikus 
helyének egyértelmű megadása, különös 
tekintettel a pontos URL-re vagy URL-
ekre, valamint szükség esetén a jogellenes 
tartalom azonosítását lehetővé tevő további 
információk;

b) az információ elektronikus 
helyének egyértelmű megadása, különös 
tekintettel a pontos URL-re vagy URL-
ekre, valamint szükség esetén a jogellenes, 
visszaélésszerű vagy káros tartalom 
azonosítását lehetővé tevő további 
információk;

Or. en

Módosítás 394
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az információ elektronikus 
helyének egyértelmű megadása, különös 
tekintettel a pontos URL-re vagy URL-
ekre, valamint szükség esetén a jogellenes 
tartalom azonosítását lehetővé tevő további 
információk;

b) lehetőség szerint az információ 
elektronikus helyének egyértelmű 
megadása, különös tekintettel a pontos 
URL-re vagy URL-ekre, valamint szükség 
esetén a jogellenes tartalom azonosítását 
lehetővé tevő további információk;

Or. en

Módosítás 395
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a bejelentést tevő személy vagy 
szervezet neve és e-mail-címe, kivéve a 
2011/93/EU irányelv 3–7. cikkében 
említett valamely bűncselekménynek 
minősülő információk esetében;

c) lehetőség szerint a bejelentést tevő 
személy vagy szervezet neve és e-mail-
címe, kivéve a 2011/93/EU irányelv 3–7. 
cikkében említett valamely 
bűncselekménynek minősülő információk 
esetében;
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Or. en

Módosítás 396
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nyilatkozat, amely megerősíti, hogy 
a bejelentést tevő személy vagy szervezet 
jóhiszeműen jár el, és a bejelentésben 
szereplő információk és állítások pontosak 
és hiánytalanok.

d) nyilatkozat, amely megerősíti, hogy 
a bejelentést tevő személy vagy szervezet 
jóhiszeműen jár el, és a bejelentésben 
szereplő információk és állítások pontosak 
és hiánytalanok, valamint – ha létezik – a 
személy vagy szervezet és a bejelentést 
kapó szervezet között fennálló gazdasági 
vagy egyéb viszony;

Or. en

Módosítás 397
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett 
elemeket tartalmazó bejelentések alapján 
úgy tekintendő, hogy a szolgáltató 
ténylegesen tudomást szerzett az 5. cikk 
alkalmazásában az érintett konkrét 
információról.

törölve

Or. en

Módosítás 398
José Gusmão

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

(3) A (2) bekezdésben említett 
elemeket tartalmazó bejelentések alapján 
úgy tekintendő, hogy a szolgáltató 
ténylegesen tudomást szerzett az 5. cikk 
alkalmazásában az érintett konkrét 
információról.

(3) A (2) bekezdésben említett 
elemeket tartalmazó bejelentések alapján 
úgy tekintendő, hogy a szolgáltató 
ténylegesen tudomást szerzett az 5. cikk 
alkalmazásában az érintett konkrét 
információról, valamint a bejelentést 
megkapó tárhelyszolgáltató köteles 
haladéktalanul eltávolítani vagy 
hozzáférhetetlenné tenni a bejelentett 
információt vagy azzal egyenértékű 
információt.

Or. en

Módosítás 399
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett 
elemeket tartalmazó bejelentések alapján 
úgy tekintendő, hogy a szolgáltató 
ténylegesen tudomást szerzett az 5. cikk 
alkalmazásában az érintett konkrét 
információról.

(3) A (2) bekezdésben említett 
elemeket tartalmazó bejelentések alapján 
úgy tekintendő, hogy a szolgáltató 
ténylegesen tudomást szerzett az 5. cikk 
alkalmazásában az érintett konkrét 
információról, ha a tárhelyszolgáltató 
minden kétséget kizáróan azonosítani 
tudja a tartalom jogellenes természetét.

Or. en

Módosítás 400
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tárhelyszolgáltatók feldolgozzák 
az (1) bekezdésben említett 

(6) A tárhelyszolgáltatók feldolgozzák 
az (1) bekezdésben említett 
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mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket, és időben, kellő 
gondossággal és tárgyilagosan eljárva 
döntést hoznak a bejelentés tárgyát képező 
információkkal kapcsolatban. Ha ez a 
feldolgozás vagy döntéshozatal 
automatizált eszközökkel történik, erre 
vonatkozóan tájékoztatást nyújtanak a (4) 
bekezdésben említett értesítésben.

mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket, és időben, kellő 
gondossággal és tárgyilagosan eljárva 
döntést hoznak a bejelentés tárgyát képező 
információkkal kapcsolatban. Ha ez a 
feldolgozás vagy döntéshozatal 
automatizált eszközökkel történik, erre 
vonatkozóan tájékoztatást nyújtanak a (4) 
bekezdésben említett értesítésben. Ennek 
érdemi információt kell tartalmaznia az 
alkalmazott eljárásról, az alkalmazott 
technológiáról, a döntés alapjául szolgáló 
kritériumokról és indokolásról, valamint 
az automatizált döntéshozatal logikájáról.

Or. en

Módosítás 401
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tárhelyszolgáltatók feldolgozzák 
az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket, és időben, kellő 
gondossággal és tárgyilagosan eljárva 
döntést hoznak a bejelentés tárgyát képező 
információkkal kapcsolatban. Ha ez a 
feldolgozás vagy döntéshozatal 
automatizált eszközökkel történik, erre 
vonatkozóan tájékoztatást nyújtanak a (4) 
bekezdésben említett értesítésben.

(6) A tárhelyszolgáltatók feldolgozzák 
az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket, és időben, kellő 
gondossággal, tisztességesen és 
tárgyilagosan eljárva döntést hoznak a 
bejelentés tárgyát képező információkkal 
kapcsolatban. Ha ez a feldolgozás vagy 
döntéshozatal automatizált eszközökkel 
történik, erre vonatkozóan tájékoztatást 
nyújtanak a (4) bekezdésben említett 
értesítésben.

Or. en

Módosítás 402
Markus Ferber

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

14a. cikk
A büntetendő tartalmak törlése

(1) A tárhelyszolgáltató a 14. cikk szerint 
bejelentett valamennyi tartalmat ellenőrzi 
büntetőjogi szempontból.
(2) A tárhelyszolgáltató a panasz 
beérkezésétől számított 72 órán belül törli 
vagy eltávolítja a nyilvánvalóan 
büntetendő tartalmakat.

Or. de

Indokolás

Ha büntetendő tartalmakról tesznek bejelentést, a tárhelyszolgáltatót kötelezni kell az ilyen 
tartalmak törlésére.

Módosítás 403
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a tárhelyszolgáltató úgy határoz, 
hogy a szolgáltatás igénybe vevője által 
rendelkezésre bocsátott egyes 
információkat eltávolít vagy megszünteti 
az azokhoz való hozzáférést, függetlenül az 
ilyen információ észlelésének, 
azonosításának, eltávolításának vagy a 
hozzáférés megszüntetésének módjától, 
illetve a döntés okaitól, legkésőbb az 
eltávolítás vagy a hozzáférés 
megszüntetésének időpontjában 
tájékoztatja a szolgáltatás igénybe vevőjét 
a határozatról, és egyértelműen, konkrétan 
megindokolja döntését.

(1) Ha a tárhelyszolgáltató úgy határoz, 
hogy a szolgáltatás igénybe vevője által 
rendelkezésre bocsátott egyes 
információkat eltávolít vagy megszünteti 
az azokhoz való hozzáférést, függetlenül az 
ilyen információ észlelésének, 
azonosításának, eltávolításának vagy a 
hozzáférés megszüntetésének módjától, 
illetve a döntés okaitól, legkésőbb az 
eltávolítás vagy a hozzáférés 
megszüntetésének időpontjában 
tájékoztatja a szolgáltatás igénybe vevőjét 
a határozatról annak a nyelvi régiónak a 
nyelvén, ahol a szolgáltatás igénybe 
vevőjének székhelye van, és egyértelműen, 
konkrétan megindokolja döntését.

Or. nl
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Módosítás 404
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a döntés az információ 
eltávolításával vagy a hozzáférés 
megszüntetésével jár-e, illetve adott 
esetben a hozzáférés megszüntetésének 
területi hatálya;

a) a döntés az információ 
eltávolításával vagy a hozzáférés 
megszüntetésével jár-e, illetve adott 
esetben a hozzáférés megszüntetésének 
területi hatálya és időtartama;

Or. en

Módosítás 405
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben a döntéshozatal során 
használt automatizált eszközök 
alkalmazására vonatkozó információk, 
beleértve azt is, ha a döntéshozatalra az 
automatizált eszközök használatával észlelt 
vagy azonosított tartalom vonatkozásában 
került sor;

c) a döntéshozatal során használt 
automatizált eszközök alkalmazására 
vonatkozó információk, beleértve azt is, ha 
a döntéshozatalra az automatizált eszközök 
használatával észlelt vagy azonosított 
tartalom vonatkozásában került sor;

Or. en

Módosítás 406
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ha a döntés állítólagosan jogellenes 
tartalomra vonatkozik, a jogalapra való 

d) ha a döntés állítólagosan jogellenes 
tartalomra vonatkozik, a jogalapra való 
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hivatkozás, valamint arra vonatkozó 
magyarázat, hogy ennek alapján miért 
minősül jogellenes tartalomnak az adott 
információ;

hivatkozás, valamint arra vonatkozó 
magyarázat, hogy ennek alapján miért 
minősül jogellenes tartalomnak az adott 
információ, beleértve adott esetben a 14. 
cikk (2a) bekezdése szerint benyújtott 
érvekkel kapcsolatos magyarázatokat.

Or. en

Módosítás 407
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ha a döntés állítólagosan jogellenes 
tartalomra vonatkozik, a jogalapra való 
hivatkozás, valamint arra vonatkozó 
magyarázat, hogy ennek alapján miért 
minősül jogellenes tartalomnak az adott 
információ;

d) ha a döntés állítólagosan 
nyilvánvalóan jogellenes tartalomra 
vonatkozik, a jogalapra való hivatkozás, 
valamint arra vonatkozó magyarázat, hogy 
ennek alapján miért minősül nyilvánvalóan 
jogellenes tartalomnak az adott információ;

Or. en

Módosítás 408
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) ha a döntés azon alapul, hogy az 
információk állítólagosan nem 
egyeztethetők össze a szolgáltató 
szerződési feltételeivel, a szerződéses 
indokra vonatkozó hivatkozás, valamint 
arra vonatkozó magyarázat, hogy ennek 
alapján miért minősül 
összeegyeztethetetlennek az adott 
információ;

e) ha a döntés azon alapul, hogy az 
információk állítólagosan nem 
egyeztethetők össze a szolgáltató 
szerződési feltételeivel vagy a polgárok 
alapvető jogaival, a szerződéses indokra 
vonatkozó hivatkozás, valamint arra 
vonatkozó magyarázat, hogy ennek alapján 
miért minősül összeegyeztethetetlennek az 
adott információ;

Or. en
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Módosítás 409
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tárhelyszolgáltató úgy 
dönt, hogy nem távolítja el a szolgáltatás 
igénybe vevői által szolgáltatott, a 14. 
cikkben meghatározott mechanizmusok 
révén észlelt konkrét információkat, vagy 
nem szünteti meg a hozzáférést azokhoz, 
akkor indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja a döntésről az online 
platformnak a tartalmat bejelentő 
felhasználót és szükség esetén az igénybe 
vevőt. Az ilyen döntésről szóló értesítés 
automatizált módon is történhet.

Or. en

Módosítás 410
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tárhelyszolgáltatók által e 
cikknek megfelelően nyújtott tájékoztatás 
egyértelmű és könnyen érthető, valamint az 
adott körülmények között észszerűen 
lehetséges mértékben pontos és konkrét. A 
tájékoztatás mindenekelőtt olyan, hogy 
észszerűen lehetővé tegye a szolgáltatás 
érintett igénybe vevője számára a (2) 
bekezdés f) pontjában említett jogorvoslati 
lehetőségek hatékony gyakorlását.

(3) A tárhelyszolgáltatók által e 
cikknek megfelelően nyújtott tájékoztatás 
egyetemesen hozzáférhető, egyértelmű és 
könnyen érthető, valamint az adott 
körülmények között észszerűen lehetséges 
mértékben pontos és konkrét. A 
tájékoztatás mindenekelőtt olyan, hogy 
észszerűen lehetővé tegye a szolgáltatás 
érintett igénybe vevője számára a (2) 
bekezdés f) pontjában említett jogorvoslati 
lehetőségek hatékony gyakorlását.

Or. en
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Módosítás 411
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tárhelyszolgáltatók közzéteszik 
az (1) bekezdésben említett döntéseket és 
azok indokolását a Bizottság által kezelt, 
nyilvánosan elérhető adatbázisban. Ezek 
az információk nem tartalmaznak 
személyes adatokat.

törölve

Or. en

Módosítás 412
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tárhelyszolgáltatók közzéteszik 
az (1) bekezdésben említett döntéseket és 
azok indokolását a Bizottság által kezelt, 
nyilvánosan elérhető adatbázisban. Ezek az 
információk nem tartalmaznak személyes 
adatokat.

(4) A tárhelyszolgáltatók közzéteszik 
az (1) bekezdésben említett döntéseket és 
azok indokolását a Bizottság által kezelt, 
nyilvánosan és egyetemesen elérhető 
adatbázisban. Ezek az információk nem 
tartalmaznak személyes adatokat.

Or. en

Módosítás 413
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mikro- és kisvállalkozások kizárása A mikrovállalkozások kizárása
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Or. en

Módosítás 414
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a szakasz nem vonatkozik azokra az 
online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro- vagy kisvállalkozásnak 
minősülnek.

Ez a szakasz nem vonatkozik azokra az 
online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikrovállalkozásnak 
minősülnek.

Or. en

Módosítás 415
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és a digitális szolgáltatási 
koordinátorok együttműködhetnek annak 
érdekében, hogy a 2003/361/EK ajánlás 
melléklete szerinti mikro- vagy 
kisvállalkozások számára tájékoztatást és 
iránymutatásokat dolgozzanak ki az e 
rendeletben foglalt rendelkezések 
önkéntes végrehajtására.

Or. en

Módosítás 416
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere

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

(1) Az online platformok hozzáférést 
biztosítanak a szolgáltatás igénybe vevői 
számára – az ebben a bekezdésben említett 
döntést követően legalább hat hónapig – 
egy olyan hatékony belső panaszkezelési 
rendszerhez, amely lehetővé teszi a 
panaszok elektronikus úton és ingyenesen 
történő benyújtását az online platform által 
azon az alapon hozott alábbi döntésekkel 
kapcsolatban, hogy a szolgáltatás igénybe 
vevője által küldött információk jogellenes 
tartalomnak minősülnek vagy nem 
egyeztethetők össze a szerződési 
feltételekkel:

(1) Az online platformok hozzáférést 
biztosítanak a szolgáltatás minden igénybe 
vevője számára – az ebben a bekezdésben 
említett döntést követően legalább hat 
hónapig – egy olyan hatékony belső 
panaszkezelési rendszerhez, amely 
lehetővé teszi a panaszok elektronikus úton 
és ingyenesen történő benyújtását. A 
panaszokat az online platform által azon az 
alapon hozott alábbi döntésekkel szemben 
lehet benyújtani, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője által küldött információk 
jogellenes tartalomnak minősülnek vagy 
nem egyeztethetők össze a szerződési 
feltételekkel:

Or. en

Módosítás 417
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online platformok hozzáférést 
biztosítanak a szolgáltatás igénybe vevői 
számára – az ebben a bekezdésben említett 
döntést követően legalább hat hónapig – 
egy olyan hatékony belső panaszkezelési 
rendszerhez, amely lehetővé teszi a 
panaszok elektronikus úton és ingyenesen 
történő benyújtását az online platform által 
azon az alapon hozott alábbi döntésekkel 
kapcsolatban, hogy a szolgáltatás igénybe 
vevője által küldött információk jogellenes 
tartalomnak minősülnek vagy nem 
egyeztethetők össze a szerződési 
feltételekkel:

(1) Az online platformok hozzáférést 
biztosítanak a szolgáltatás igénybe vevői 
számára – az ebben a bekezdésben említett 
döntést követően legalább hat hónapig – 
egy olyan hatékony és felhasználóbarát 
belső panaszkezelési rendszerhez, amely 
lehetővé teszi a panaszok elektronikus úton 
és ingyenesen történő benyújtását az online 
platform által azon az alapon hozott alábbi 
döntésekkel kapcsolatban, hogy a 
szolgáltatás igénybe vevője által küldött 
információk jogellenes tartalomnak 
minősülnek vagy nem egyeztethetők össze 
a szerződési feltételekkel:

Or. en
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Módosítás 418
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online platformok hozzáférést 
biztosítanak a szolgáltatás igénybe vevői 
számára – az ebben a bekezdésben említett 
döntést követően legalább hat hónapig – 
egy olyan hatékony belső panaszkezelési 
rendszerhez, amely lehetővé teszi a 
panaszok elektronikus úton és ingyenesen 
történő benyújtását az online platform által 
azon az alapon hozott alábbi döntésekkel 
kapcsolatban, hogy a szolgáltatás igénybe 
vevője által küldött információk jogellenes 
tartalomnak minősülnek vagy nem 
egyeztethetők össze a szerződési 
feltételekkel:

(1) Az online platformok hozzáférést 
biztosítanak a szolgáltatás igénybe vevői 
számára – az ebben a bekezdésben említett 
döntést követően legalább három hónapig – 
egy olyan hatékony belső panaszkezelési 
rendszerhez, amely lehetővé teszi a 
panaszok elektronikus úton és ingyenesen 
történő benyújtását az online platform által 
azon az alapon hozott alábbi döntésekkel 
kapcsolatban, hogy a szolgáltatás igénybe 
vevője által küldött információk 
nyilvánvalóan jogellenes tartalomnak 
minősülnek vagy nem egyeztethetők össze 
a szerződési feltételekkel:

Or. en

Módosítás 419
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az információk eltávolítására vagy 
a hozzáférés megszüntetésére vonatkozó 
döntések;

a) az információk eltávolítására, 
korlátozására, módosítására vagy a 
hozzáférés megszüntetésére vonatkozó 
döntések;

Or. en

Módosítás 420
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont



AM\1238660HU.docx 59/171 PE696.546v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az információk eltávolítására vagy 
a hozzáférés megszüntetésére vonatkozó 
döntések;

a) az információk eltávolítására vagy 
a hozzáférés megszüntetésére vagy 
korlátozására vonatkozó döntések;

Or. en

Módosítás 421
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Panasszal lehet élni az online platform 
azon döntéseivel szemben is, hogy nem 
távolítja el, nem tiltja le, nem függeszti fel 
és nem szünteti meg a fiókokhoz való 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 422
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platformok biztosítják, 
hogy a belső panaszkezelési rendszerük 
könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát 
legyen, illetve lehetővé tegye és elősegítse 
a kellően pontos és megfelelően indokolt 
panaszok benyújtását.

(2) Az online platformok biztosítják, 
hogy a belső panaszkezelési rendszerük 
könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát 
legyen, illetve lehetővé tegye és elősegítse 
a kellően pontos és megfelelően indokolt 
panaszok benyújtását. Az online 
platformok a belső panaszkezelési 
rendszerük eljárási szabályait világos és 
felhasználóbarát módon határozzák meg. 
A panaszos az előre meghatározott 
panasztételi lehetőségek mellett szabad 
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írásbeli magyarázatokat is be tud 
nyújtani.

Or. en

Módosítás 423
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platformok biztosítják, 
hogy a belső panaszkezelési rendszerük 
könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát 
legyen, illetve lehetővé tegye és elősegítse 
a kellően pontos és megfelelően indokolt 
panaszok benyújtását.

(2) Az online platformok biztosítják, 
hogy a belső panaszkezelési rendszerük 
könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát 
legyen, illetve lehetővé tegye és elősegítse 
a kellően pontos és megfelelően indokolt 
panaszok benyújtását. A belső 
panaszkezelő rendszert annak a nyelvi 
régiónak a nyelvén kell létrehozni, ahol az 
online platform a szolgáltatásait nyújtja.

Or. nl

Módosítás 424
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az online platformok időben, kellő 
gondossággal és objektíven eljárva kezelik 
a belső panaszkezelési rendszerükben 
benyújtott panaszokat. Ha a panasz kellő 
alapot szolgáltat arra, hogy az online 
platform úgy ítélje meg, hogy a panasz 
tárgyát képező információ nem jogellenes, 
illetve nem összeegyeztethetetlen a 
szerződési feltételeivel, vagy arra utaló 
információt tartalmaz, hogy a panaszos 
magatartása nem indokolja a szolgáltatás 
vagy fiók felfüggesztését vagy 

(3) Az online platformok időben, kellő 
gondossággal és objektíven eljárva kezelik 
a belső panaszkezelési rendszerükben 
benyújtott panaszokat. Ha a panasz kellő 
alapot szolgáltat arra, hogy az online 
platform úgy ítélje meg, hogy a panasz 
tárgyát képező információ nem 
nyilvánvalóan jogellenes, illetve nem 
összeegyeztethetetlen a szerződési 
feltételeivel, vagy arra utaló információt 
tartalmaz, hogy a panaszos magatartása 
nem indokolja a szolgáltatás vagy fiók 
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megszüntetését, akkor az online platform 
indokolatlan késedelem nélkül visszavonja 
az (1) bekezdésben említett döntését.

felfüggesztését vagy megszüntetését, akkor 
az online platform indokolatlan késedelem 
nélkül visszavonja az (1) bekezdésben 
említett döntését.

Or. en

Módosítás 425
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az online platformok időben, kellő 
gondossággal és objektíven eljárva kezelik 
a belső panaszkezelési rendszerükben 
benyújtott panaszokat. Ha a panasz kellő 
alapot szolgáltat arra, hogy az online 
platform úgy ítélje meg, hogy a panasz 
tárgyát képező információ nem jogellenes, 
illetve nem összeegyeztethetetlen a 
szerződési feltételeivel, vagy arra utaló 
információt tartalmaz, hogy a panaszos 
magatartása nem indokolja a szolgáltatás 
vagy fiók felfüggesztését vagy 
megszüntetését, akkor az online platform 
indokolatlan késedelem nélkül visszavonja 
az (1) bekezdésben említett döntését.

(3) Az online platformok időben, 
objektíven és átlátható módon eljárva 
kezelik a belső panaszkezelési 
rendszerükben benyújtott panaszokat. Ha a 
panasz kellő alapot szolgáltat arra, hogy az 
online platform úgy ítélje meg, hogy a 
panasz tárgyát képező információ nem 
jogellenes, illetve nem 
összeegyeztethetetlen a szerződési 
feltételeivel, vagy arra utaló információt 
tartalmaz, hogy a panaszos magatartása 
nem indokolja a szolgáltatás vagy fiók 
felfüggesztését vagy megszüntetését, akkor 
az online platform indokolatlan késedelem 
nélkül visszavonja az (1) bekezdésben 
említett döntését.

Or. en

Módosítás 426
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Ha a panasz kellő alapot szolgáltat 
arra, hogy az online platform úgy ítélje 
meg, hogy a panasz tárgyát képező 
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információ valóban jogellenes, illetve 
összeegyeztethetetlen a szerződési 
feltételeivel, vagy arra utaló információt 
tartalmaz, hogy a panaszos magatartása 
indokolja a szolgáltatás vagy fiók 
felfüggesztését vagy megszüntetését, akkor 
az online platform indokolatlan 
késedelem nélkül fenntartja az (1) 
bekezdésben említett döntését.

Or. en

Módosítás 427
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az online platformok indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatják a 
panaszosokat a panasz tárgyát képező 
információkkal kapcsolatban hozott 
döntésükről, és tájékoztatják a 
panaszosokat a peren kívüli vitarendezés 
18. cikkben szabályozott lehetőségéről és 
az egyéb elérhető jogorvoslati 
lehetőségekről.

(4) Az online platformok megfelelően 
nem indokolható késedelem nélkül, a 
panasz benyújtását követő három héten 
belül tájékoztatják a panaszosokat a panasz 
tárgyát képező információkkal 
kapcsolatban hozott döntésükről annak a 
nyelvi régiónak a nyelvén, ahol a 
panaszos székhelye van, és tájékoztatják a 
panaszosokat a peren kívüli vitarendezés 
18. cikkben szabályozott lehetőségéről és 
az egyéb elérhető jogorvoslati 
lehetőségekről.

Or. nl

Módosítás 428
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az online platformok indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatják a 

(4) Az online platformok indokolatlan 
késedelem nélkül haladéktalanul 
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panaszosokat a panasz tárgyát képező 
információkkal kapcsolatban hozott 
döntésükről, és tájékoztatják a 
panaszosokat a peren kívüli vitarendezés 
18. cikkben szabályozott lehetőségéről és 
az egyéb elérhető jogorvoslati 
lehetőségekről.

tájékoztatják a panaszosokat a panasz 
tárgyát képező információkkal 
kapcsolatban hozott döntésükről, és 
tájékoztatják a panaszosokat a peren kívüli 
vitarendezés 18. cikkben szabályozott 
lehetőségéről és az egyéb elérhető 
jogorvoslati lehetőségekről.

Or. en

Módosítás 429
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az online platformok biztosítják, 
hogy a (4) bekezdésben említett döntésekre 
ne kizárólagosan automatizált módon 
kerüljön sor.

(5) Az online platformok biztosítják, 
hogy a (4) bekezdésben említett döntésekre 
ne kizárólagosan automatizált módon 
kerüljön sor, és azokat szakképzett 
személyzet vizsgálja felül, akinek 
megfelelő alap- és továbbképzést kell 
biztosítani az alkalmazandó 
jogszabályokról és a nemzetközi emberi 
jogi normákról, illetve akik számára 
megfelelő munkakörülményeket kell 
biztosítani.

Or. en

Módosítás 430
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az online platformok biztosítják, 
hogy a (4) bekezdésben említett döntésekre 
ne kizárólagosan automatizált módon 
kerüljön sor.

(5) Az online platformok biztosítják, 
hogy a (4) bekezdésben említett döntésekre 
ne kizárólagosan automatizált módon 
kerüljön sor, és hogy jogvita vagy 
jogorvoslat esetében ember rendezze az 
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ügyet.

Or. en

Indokolás

Az automatizált eszközök nem alkalmazhatók olyan esetekben, amikor jogvitáról vagy 
jogorvoslatról van szó.

Módosítás 431
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vitarendezés elektronikus 
hírközlési technológia használatával 
könnyen hozzáférhető;

c) a vitarendezés elektronikus 
hírközlési technológia használatával 
könnyen hozzáférhető, a fogyatékossággal 
élő személyek számára is;

Or. en

Módosítás 432
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) képes gyorsan, eredményesen és 
költséghatékonyan rendezni a vitákat, 
legalább az Unió egy hivatalos nyelvén;

d) képes gyorsan, eredményesen, a 
fogyatékossággal élő emberek számára 
hozzáférhető módon és költséghatékonyan 
rendezni a vitákat az Unió egy hivatalos 
nyelvén és legalább a szolgáltatás igénybe 
vevője nyelvén, akinek a 17. cikkben 
említett határozatot címezték;

Or. en

Módosítás 433
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Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a vitarendezésre egyértelmű és 
tisztességes eljárási szabályzatnak 
megfelelően kerül sor;

e) a vitarendezésre egyértelmű, 
tisztességes és átlátható eljárási 
szabályzatnak megfelelően kerül sor;

Or. en

Módosítás 434
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a testület a szolgáltatás igénybe 
vevője javára dönt a vitában, az online 
platform megtéríti a szolgáltatás igénybe 
vevője által a vitarendezés vonatkozásában 
kifizetett vagy kifizetendő illetékeket és 
egyéb észszerű költségeket. Ha a testület 
az online platform javára dönt a vitában, 
a szolgáltatás igénybe vevőjének nem kell 
megtérítenie az online platform által a 
vitarendezés vonatkozásában kifizetett 
vagy kifizetendő illetékeket és egyéb 
költségeket.

(3) Ha a testület a szolgáltatás igénybe 
vevője javára dönt a vitában, az online 
platform megtéríti a szolgáltatás igénybe 
vevője által a vitarendezés vonatkozásában 
kifizetett vagy kifizetendő illetékeket és 
egyéb észszerű költségeket.

Or. en

Módosítás 435
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a cikk nem érinti a 2013/11/EU (6) Ez a cikk nem érinti a 2013/11/EU 
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irányelvet és az annak értelmében 
létrehozott alternatív vitarendezési 
eljárásokat és fogyasztói szervezeteket.

irányelvet és az annak értelmében 
létrehozott alternatív vitarendezési 
eljárásokat és fogyasztói szervezeteket, és 
nem érinti a szolgáltatás igénybe 
vevőjének a peres vitarendezéshez való 
jogát sem.

Or. nl

Módosítás 436
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a cikk nem érinti a 2013/11/EU 
irányelvet és az annak értelmében 
létrehozott alternatív vitarendezési 
eljárásokat és fogyasztói szervezeteket.

(6) Ez a cikk az online 
óriásplatformoktól eltérő szolgáltatók 
esetében csak [24 hónappal e rendelet 
hatálybalépését követően] lép hatályba.

Or. en

Módosítás 437
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 438
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet értelmében vett 
megbízható bejelentő státuszt – a 
szervezetek kérelme alapján – annak a 
tagállamnak a digitális szolgáltatási 
koordinátora ítéli oda, amelyben a 
kérelmező székhellyel rendelkezik, ha a 
kérelmező bizonyítottan teljesíti az alábbi 
feltételek mindegyikét:

(2) Az e rendelet értelmében vett 
megbízható bejelentő státuszt – a 
szervezetek kérelme alapján – a Bizottság 
vagy annak a tagállamnak a digitális 
szolgáltatási koordinátora ítéli oda, 
amelyben a kérelmező székhellyel 
rendelkezik, ha a kérelmező bizonyítottan 
teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:

Or. en

Módosítás 439
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kollektív érdekeket képvisel, és 
független minden online platformtól;

b) kollektív érdekeket képvisel, és 
független minden online platformtól, 
kivéve az olyan vállalkozások esetét, 
amelyeknek érdekükben áll a márkájukat 
érintő hamisított termékek megjelölése, 
így biztosítva az online fogyasztói élmény 
biztonságosabbá és megbízhatóbbá tételét;

Or. en

Módosítás 440
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kollektív érdekeket képvisel, és 
független minden online platformtól;

b) közérdeket képvisel, és független 
minden online platformtól vagy 
kereskedelmi érdektől;

Or. en
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Módosítás 441
Alfred Sant, Victor Negrescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) nem fűződik gazdasági, társadalmi 
vagy politikai érdeke a bejelentett 
vállalkozás piacról való kivonulásához;

Or. en

Módosítás 442
José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) évente legalább kétszer világos és 
könnyen érthető jelentést tesz közzé a 14. 
cikkel összhangban a jelentés által lefedett 
időszakban benyújtott értesítésekről. A 
jelentésnek tartalmaznia kell:
– a bejelentések összefoglalását a 
tárhelyszolgáltató kiléte szerint 
kategorizálva;
– a bejelentett tartalom típusa;
– a bejelentett tartalom által állítólagosan 
megsértett konkrét jogi rendelkezések;
– a szolgáltató által hozott intézkedés; 
továbbá
– az esetleges összeférhetetlenségeket és 
finanszírozási forrásokat.

Or. en

Módosítás 443
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Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok tájékoztatják a Bizottságot 
és a Testületet az olyan szervezetek 
nevéről, címéről és e-mail-címéről, 
amelyeknek a (2) bekezdésnek 
megfelelően odaítélték a megbízható 
bejelentő státuszt.

(3) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok és a Bizottság tájékoztatják 
egymást és a Testületet az olyan 
szervezetek nevéről, címéről és e-mail-
címéről, amelyeknek a (2) bekezdésnek 
megfelelően odaítélték a megbízható 
bejelentő státuszt.

Or. en

Módosítás 444
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság közzéteszi a (3) 
bekezdésben említett információkat egy 
nyilvánosan elérhető adatbázisban, amelyet 
naprakészen tart.

(4) A Bizottság közzéteszi a (3) 
bekezdésben említett információkat egy 
nyilvánosan elérhető és egyetemesen 
hozzáférhető adatbázisban, amelyet 
naprakészen tart.

Or. en

Módosítás 445
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az online platform arra utaló 
információval rendelkezik, hogy egy 
megbízható bejelentő jelentős számú, nem 
kellően pontos vagy nem megfelelően 

(5) Ha az online platform arra utaló 
információval rendelkezik, hogy egy 
megbízható bejelentő jelentős számú, nem 
kellően pontos vagy nem megfelelően 
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megindokolt bejelentést tett a 14. cikkben 
említett mechanizmusok keretében, 
ideértve a panaszok belső panaszkezelési 
rendszer keretében történő, a 17. cikk (3) 
bekezdésének megfelelő kezelésével 
kapcsolatos információkat, tájékoztatja azt 
a digitális szolgáltatási koordinátort, 
amely odaítélte a megbízható bejelentő 
státuszt az adott szervezetnek, mellékelve a 
szükséges magyarázatokat és alátámasztó 
okmányokat.

megindokolt bejelentést tett a 14. cikkben 
említett mechanizmusok keretében, 
ideértve a panaszok belső panaszkezelési 
rendszer keretében történő, a 17. cikk (3) 
bekezdésének megfelelő kezelésével 
kapcsolatos információkat, tájékoztatja azt 
a hatóságot, amely odaítélte a megbízható 
bejelentő státuszt az adott szervezetnek, 
mellékelve a szükséges magyarázatokat és 
alátámasztó okmányokat.

Or. en

Módosítás 446
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A digitális szolgáltatási 
koordinátor, amely odaítélte a megbízható 
bejelentő státuszt a szervezetnek, 
visszavonja ezt a státuszt – ha a saját 
kezdeményezésére vagy a harmadik féltől 
származó információk alapján, beleértve az 
online platform által az (5) bekezdés 
értelmében rendelkezésre bocsátott 
információkat – megállapítja, hogy az adott 
szervezet már nem felel meg a (2) 
bekezdésben meghatározott feltételeknek. 
A státusz visszavonását megelőzően a 
digitális szolgáltatási koordinátor 
lehetőséget nyújt az adott szervezetnek 
arra, hogy reagáljon a vizsgálat 
megállapításaira és a koordinátor azon 
szándékára, hogy visszavonja a szervezet 
megbízható bejelentő státuszát.

(6) A digitális szolgáltatási 
koordinátor, amely odaítélte a megbízható 
bejelentő státuszt a szervezetnek, 
visszavonja ezt a státuszt – ha a saját 
kezdeményezésére vagy a harmadik féltől 
származó információk alapján, beleértve az 
online platform által az (5) bekezdés 
értelmében rendelkezésre bocsátott 
információkat – megállapítja, hogy az adott 
szervezet már nem felel meg a (2) 
bekezdésben meghatározott feltételeknek. 
A státusz visszavonását megelőzően a 
digitális szolgáltatási koordinátor 
lehetőséget nyújt az adott szervezetnek 
arra, hogy reagáljon a vizsgálat 
megállapításaira és a koordinátor azon 
szándékára, hogy visszavonja a szervezet 
megbízható bejelentő státuszát annak a 
nyelvi régiónak a nyelvén, ahol a 
bejelentő székhelye van.

Or. nl
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Módosítás 447
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A digitális szolgáltatási 
koordinátor, amely odaítélte a megbízható 
bejelentő státuszt a szervezetnek, 
visszavonja ezt a státuszt – ha a saját 
kezdeményezésére vagy a harmadik féltől 
származó információk alapján, beleértve az 
online platform által az (5) bekezdés 
értelmében rendelkezésre bocsátott 
információkat – megállapítja, hogy az adott 
szervezet már nem felel meg a (2) 
bekezdésben meghatározott feltételeknek. 
A státusz visszavonását megelőzően a 
digitális szolgáltatási koordinátor 
lehetőséget nyújt az adott szervezetnek 
arra, hogy reagáljon a vizsgálat 
megállapításaira és a koordinátor azon 
szándékára, hogy visszavonja a szervezet 
megbízható bejelentő státuszát.

(6) A hatóság, amely odaítélte a 
megbízható bejelentő státuszt a 
szervezetnek, visszavonja ezt a státuszt – 
ha a saját kezdeményezésére vagy a 
harmadik féltől származó információk 
alapján, beleértve az online platform által 
az (5) bekezdés értelmében rendelkezésre 
bocsátott információkat – megállapítja, 
hogy az adott szervezet már nem felel meg 
a (2) bekezdésben meghatározott 
feltételeknek. A státusz visszavonását 
megelőzően a digitális szolgáltatási 
koordinátor lehetőséget nyújt az adott 
szervezetnek arra, hogy reagáljon a 
vizsgálat megállapításaira és a koordinátor 
azon szándékára, hogy visszavonja a 
szervezet megbízható bejelentő státuszát.

Or. en

Módosítás 448
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online platformok – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggesztik a szolgáltatásuk nyújtását a 
szolgáltatás olyan igénybe vevője számára, 
amely gyakran bocsát rendelkezésre 
nyilvánvalóan jogellenes tartalmat.

(1) Az online platformok – 
meghatározott időre, előzetes 
figyelmeztetést és mindenre kiterjedő 
magyarázatot követően – felfüggesztik a 
szolgáltatásuk nyújtását a szolgáltatás 
olyan igénybe vevője számára, amely 
gyakran bocsát rendelkezésre jogellenes 
tartalmat. Az online platform támogatást 
kérhet a digitális szolgáltatási 
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koordinátortól azon közlési gyakoriság 
megállapításához, amelynél indokoltnak 
tekinthető a fiók felfüggesztése, valamint 
a felfüggesztés időtartamának 
meghatározásához.

Or. en

Módosítás 449
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online platformok – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggesztik a szolgáltatásuk nyújtását a 
szolgáltatás olyan igénybe vevője számára, 
amely gyakran bocsát rendelkezésre 
nyilvánvalóan jogellenes tartalmat.

(1) Az online platformok – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően, 
amelyet annak a nyelvi régiónak a 
nyelvén adnak ki, ahol az online platform 
a szolgáltatásait nyújtja – felfüggesztik, 
vagy megfelelő körülmények esetén 
megszüntetik a szolgáltatásuk nyújtását a 
szolgáltatás olyan igénybe vevője számára, 
amely gyakran bocsát rendelkezésre 
jogellenes tartalmat.

Or. nl

Módosítás 450
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online platformok – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggesztik a szolgáltatásuk nyújtását a 
szolgáltatás olyan igénybe vevője számára, 
amely gyakran bocsát rendelkezésre 
nyilvánvalóan jogellenes tartalmat.

(1) Az online platformok – észszerű 
időre és adott esetben előzetes 
figyelmeztetést követően, ha ez arányosnak 
tekinthető – felfüggesztik a szolgáltatásuk 
nyújtását a szolgáltatás olyan igénybe 
vevője számára, amely gyakran bocsát 
rendelkezésre nyilvánvalóan jogellenes 
tartalmat.
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Or. en

Módosítás 451
José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az online platformok – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggesztik a szolgáltatásuk nyújtását 
a szolgáltatás olyan igénybe vevője 
számára, amely gyakran bocsát 
rendelkezésre olyan tartalmat, amely sérti 
a polgárok alapvető jogait, például 
gyűlöletbeszédet, erőszakra buzdítást vagy 
más megkülönböztető tartalmat.

Or. en

Módosítás 452
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platformok – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggesztik a 14. cikkben említett 
bejelentési és cselekvési mechanizmusok, 
illetve a 17. cikkben említett belső 
panaszkezelési rendszerek révén az olyan 
egyének vagy szervezetek, illetve 
panaszosok által tett bejelentések és 
panaszok feldolgozását, amelyek gyakran 
tesznek nyilvánvalóan megalapozatlan 
bejelentéseket vagy panaszokat.

(2) Az online platformok – 
meghatározott időre és legalább három 
előzetes figyelmeztetést követően – 
felfüggesztik a 14. cikkben említett 
bejelentési és cselekvési mechanizmusok, 
illetve a 17. cikkben említett belső 
panaszkezelési rendszerek révén az olyan 
egyének vagy szervezetek, illetve 
panaszosok által tett bejelentések és 
panaszok feldolgozását, amelyek gyakran 
tesznek megalapozatlan bejelentéseket 
vagy panaszokat.

Or. en



PE696.546v01-00 74/171 AM\1238660HU.docx

HU

Módosítás 453
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvánvalóan jogellenes tartalom 
vagy a nyilvánvalóan megalapozatlan 
bejelentések vagy panaszok abszolút száma 
az elmúlt évben;

a) a jogellenes tartalom vagy a 
megalapozatlan bejelentések vagy 
panaszok abszolút száma az elmúlt évben;

Or. en

Módosítás 454
Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
felfüggesztések állandónak 
nyilváníthatók, ha
a) kényszerítő jogszabályi vagy közrendi 
okok, beleértve a folyamatban lévő 
nyomozást is, indokolják a szolgáltatást 
igénybe vevő értesítésének mellőzését vagy 
elhalasztását;
b) az eltávolított elemek a felhasználók 
megtévesztésére vagy a platform 
tartalommoderálási erőfeszítéseinek 
manipulálására irányuló nagyszabású 
kampányok részét képezték; vagy
c) az eltávolított elemek [a 2011/93/EU 
irányelv, aktualizált hivatkozás], [az (EU) 
2017/541 irányelv] vagy [XXX, hivatkozás 
az online terrorista tartalomról szóló új 
rendeletre] hatálya alá tartozó 
tartalomhoz kapcsolódtak.

Or. en
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Módosítás 455
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az értékelést az alkalmazandó jogi 
keretre vonatkozóan célzott képzésben 
részesült, képesített személyzetnek kell 
elvégeznie.

Or. en

Módosítás 456
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az online platformok – 
egyértelműen és részletesen – 
meghatározzák a szerződési feltételeikben 
az (1) és (2) bekezdésében említett 
visszaéléssekkel kapcsolatos politikájukat, 
többek között az általuk annak 
értékelésekor figyelembe vett tények és 
körülmények vonatkozásában, hogy 
bizonyos magatartás visszaélésnek 
minősül-e, illetve mennyi időre szóljon a 
felfüggesztés.

(4) Az online platformok – 
egyértelműen, egyetemesen hozzáférhető 
módon és részletesen – meghatározzák a 
szerződési feltételeikben az (1) és (2) 
bekezdésében említett visszaéléssekkel 
kapcsolatos politikájukat, többek között az 
általuk annak értékelésekor figyelembe vett 
tények és körülmények vonatkozásában, 
hogy bizonyos magatartás visszaélésnek 
minősül-e, illetve mennyi időre szóljon a 
felfüggesztés.

Or. en

Módosítás 457
Markus Ferber

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

(1) Ha az online platform tudomására 
jut bármely olyan információ, amelynek 
alapján felmerül a súlyos, emberek életét 
vagy biztonságát fenyegető bűncselekmény 
elkövetésének vagy valószínűsíthető 
elkövetésének gyanúja, haladéktalanul 
tájékoztatja az érintett tagállam vagy 
tagállamok bűnüldözési vagy igazságügyi 
hatóságait a gyanújáról, és rendelkezésükre 
bocsát valamennyi elérhető releváns 
információt.

(1) Ha az online platform tudomására 
jut bármely olyan információ, amelynek 
alapján bűncselekmény elkövetésének vagy 
valószínűsíthető elkövetésének gyanúja 
merül fel, haladéktalanul tájékoztatja az 
érintett tagállam vagy tagállamok 
bűnüldözési vagy igazságügyi hatóságait a 
gyanújáról, és rendelkezésükre bocsát 
valamennyi elérhető releváns információt.

Or. de

Indokolás

Elvileg minden bűncselekményt be kell jelenteni. Ez lehetővé teszi az olyan 
bűncselekményekkel szembeni fellépést is, mint a gyűlölet-bűncselekmények és a fajgyűlöletre 
uszítás.

Módosítás 458
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az online platform tudomására 
jut bármely olyan információ, amelynek 
alapján felmerül a súlyos, emberek életét 
vagy biztonságát fenyegető bűncselekmény 
elkövetésének vagy valószínűsíthető 
elkövetésének gyanúja, haladéktalanul 
tájékoztatja az érintett tagállam vagy 
tagállamok bűnüldözési vagy igazságügyi 
hatóságait a gyanújáról, és rendelkezésükre 
bocsát valamennyi elérhető releváns 
információt.

(1) Ha az online platform olyan pontos 
információ birtokába jut, amelynek alapján 
felmerül a súlyos, emberek életét vagy 
biztonságát közvetlenül fenyegető 
bűncselekmény elkövetésének vagy 
tervezett elkövetésének gyanúja, 
haladéktalanul tájékoztatja az érintett 
tagállam vagy tagállamok bűnüldözési 
vagy igazságügyi hatóságait a gyanújáról, 
és kérésükre releváns kiegészítő 
információkat bocsát a rendelkezésükre.

Or. en

Módosítás 459
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Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az online platform nem tudja 
kellő bizonyossággal meghatározni, hogy 
melyik az érintett tagállam, akkor 
tájékoztatja annak a tagállamnak a 
bűnüldözési hatóságait, amelyben 
székhellyel vagy jogi képviselővel 
rendelkezik vagy tájékoztatja az Europolt.

(2) Ha az online platform nem tudja 
kellő bizonyossággal meghatározni, hogy 
melyik az érintett tagállam, akkor 
tájékoztatja annak a tagállamnak a 
bűnüldözési hatóságait, amelyben fő 
székhelye vagy jogi képviselője található, 
valamint továbbítja ezt az információt az 
Europol számára is, a megfelelő további 
intézkedések megtétele érdekében.

Or. en

Módosítás 460
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az online platform nem tudja 
kellő bizonyossággal meghatározni, hogy 
melyik az érintett tagállam, akkor 
tájékoztatja annak a tagállamnak a 
bűnüldözési hatóságait, amelyben 
székhellyel vagy jogi képviselővel 
rendelkezik vagy tájékoztatja az Europolt.

(2) Ha az online platform nem tudja 
kellő bizonyossággal meghatározni, hogy 
melyik az érintett tagállam, akkor 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
annak a tagállamnak a bűnüldözési 
hatóságait, amelyben székhellyel vagy jogi 
képviselővel rendelkezik vagy tájékoztatja 
az Europolt.

Or. en

Módosítás 461
Nicola Beer

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

(2a) A valamely tagállam bűnüldözési 
vagy igazságügyi hatósága által az (1) 
bekezdéssel összhangban megszerzett 
információ kizárólag a bejelentésben 
szereplő súlyos bűncselekményhez 
közvetlenül kapcsolódó célokra 
használható fel.

Or. en

Módosítás 462
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az online platform lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, gondoskodik róla, hogy a 
kereskedők csak akkor használhassák a 
szolgáltatásait üzenetek küldésére vagy 
termékek vagy szolgáltatások kínálására az 
uniós fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően az 
online platform megszerezte a következő 
információkat:

(1) Ha az online platform lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel a platformon, gondoskodik 
róla, hogy a kereskedők csak akkor 
használhassák a szolgáltatásait termékek, 
szolgáltatások vagy tartalmak kínálására 
az uniós fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően a 
kereskedő átadja a következő 
információkat az online platformnak:

Or. en

Módosítás 463
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az online platform lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 

(1) Ha az online platform lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
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kereskedőkkel, gondoskodik róla, hogy a 
kereskedők csak akkor használhassák a 
szolgáltatásait üzenetek küldésére vagy 
termékek vagy szolgáltatások kínálására az 
uniós fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően az 
online platform megszerezte a következő 
információkat:

kereskedőkkel, gondoskodik róla, hogy a 
kereskedők csak akkor használhassák a 
szolgáltatásait üzenetek küldésére vagy 
termékek vagy szolgáltatások kínálására az 
uniós fogyasztók vonatkozásában, ha az 
online platform megszerezte a következő 
információkat:

Or. en

Módosítás 464
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kereskedő személyazonosító 
okmányának vagy egyéb, a 910/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet50 3. 
cikkében meghatározott elektronikus 
azonosító okmány másolata;

b) a kereskedő útlevelének vagy 
személyazonosító okmányának vagy 
egyéb, a 910/2014/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet50 3. cikkében 
meghatározott elektronikus azonosító 
okmány másolata;

_________________ _________________
50 Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.

50 Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.

Or. en

Módosítás 465
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) a kereskedő bankszámlájának 
adatai, amennyiben a kereskedő 
természetes személy;

c) a kereskedő bankszámlájának 
adatai;

Or. en

Módosítás 466
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a gazdasági szereplő neve, címe, 
telefonszáma és e-mail-címe az (EU) 
2019/1020 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet51 3. cikke (13) bekezdésének és 4. 
cikkének vagy egyéb releváns uniós jogi 
aktus értelmében;

d) olyan mértékben, amennyiben a 
szerződés az (EU) 2019/1020 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének 
(5) bekezdésében felsorolt uniós 
rendeletek hatálya alá tartozó termékekre 
vonatkozik, az (EU) 2019/1020 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet51 4. cikkének 
(1) bekezdésében említett, Unióban 
székhellyel rendelkező gazdasági szereplő 
neve, címe, telefonszáma és e-mail-címe;

_________________ _________________
51 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1020 rendelete (2019. június 20.) a 
piacfelügyeletről és a termékek 
megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK 
irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 
305/2011/EU rendelet módosításáról (HL 
L 169., 2019.6.25., 1. o.).

51 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1020 rendelete (2019. június 20.) a 
piacfelügyeletről és a termékek 
megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK 
irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 
305/2011/EU rendelet módosításáról (HL 
L 169., 2019.6.25., 1. o.).

Or. en

Módosítás 467
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kereskedő saját kiállítású f) a kereskedő saját kiállítású 
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tanúsítványa, amelyben vállalja, hogy csak 
olyan termékeket vagy szolgáltatásokat 
kínál, amelyek megfelelnek az uniós jog 
alkalmazandó szabályainak.

tanúsítványa, hogy az értékesített termékek 
vagy szolgáltatások megfelelnek a 
termékbiztonságra és a 
termékmegfelelésre vonatkozó uniós vagy 
nemzeti jogszabályoknak.

Or. en

Módosítás 468
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azoknak az online platformoknak, 
amelyek megkönnyítik a harmonizált 
fogyasztási cikkek értékesítését egy 
harmadik országbeli eladó és egy uniós 
fogyasztó között, és ahol nincs más gyártó 
vagy importőr az EU-ban, ellenőrizniük 
kell, hogy a termék rendelkezik-e a 
szükséges megfelelőségi jelöléssel (CE-
jelölés), valamint egyéb megfelelő 
dokumentumokkal (pl. EU-megfelelőségi 
nyilatkozat). Az Unión belüli és a 
harmadik országbeli kereskedőknek is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
önkéntesen feltöltsék a vonatkozó 
dokumentumokat, amelyek igazolják, 
hogy áruik megfelelnek az uniós 
fogyasztóvédelmi előírásoknak. Ha a 
kereskedők így döntenek, akkor az online 
platformok a felhasználói felület 
részeként megjeleníthetik a felhasználók 
számára e dokumentumok igazolását, 
hogy növeljék a fogyasztók bizalmát a 
platformjukon kötött távollevők között 
létrejött szerződések iránt.

Or. en

Módosítás 469
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platform – az ilyen 
információk kézhezvételét követően – 
észszerű erőfeszítéseket tesz annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat.

(2) Az online platform az ilyen 
információk kézhezvételét követően – 
szükség esetén a digitális szolgáltatási 
koordinátor támogatásával – értékeli, 
hogy az (1) bekezdés a), d) és e) pontjában 
említett információk megbízhatóak-e, 
amihez a tagállamok vagy az Unió által 
rendelkezésre bocsátott, szabadon 
hozzáférhető hivatalos online adatbázisokat 
vagy online interfészeket használ, vagy 
kéri a kereskedőt, hogy nyújtson be 
megbízható, hivatalos forrásból származó 
alátámasztó okmányokat. A harmadik 
országbeli kereskedővel távollévők között 
kötött szerződéseket megengedő online 
platform – adott esetben a digitális 
szolgáltatási koordinátor támogatásával – 
megállapítja, hogy a harmadik országbeli 
kereskedő megfelel-e a termékbiztonságra 
és a termékmegfelelőségre vonatkozó 
uniós vagy nemzeti jogszabályoknak, 
mielőtt hozzáférést biztosítana számára az 
Unióban kínált szolgáltatásaihoz. A 
digitális szolgáltatási koordinátor 
támogatást kérhet a piacfelügyelettől vagy 
a vámhatóságoktól a kereskedő által 
közölt információk értékeléséhez.

Or. en

Módosítás 470
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platform – az ilyen 
információk kézhezvételét követően – 
észszerű erőfeszítéseket tesz annak 

(2) Az online platform – az ilyen 
információk kézhezvételét követően – 
észszerű erőfeszítéseket tesz annak 
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értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat.

értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat. Amennyiben az 
online platform észszerű erőfeszítéseket 
tett az a), d) és e) pontban szereplő 
információk értékelésére, az online 
platform nem vonható felelősségre a 
kereskedő által megadott, végül 
pontatlannak bizonyuló információkért.

Or. en

Módosítás 471
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az online platform értesül arról, 
hogy az (1) bekezdésben említett, a 
kereskedő által benyújtott valamely 
információ pontatlan vagy hiányos, a 
platform – késedelem nélkül vagy az uniós 
és a nemzeti jog értelmében meghatározott 
határidőn belül – kéri a kereskedőt az 
információ helyesbítésére, az annak 
biztosításához szükséges mértékben, hogy 
valamennyi információ pontos és 
hiánytalan legyen.

(3) Ha az online platform a (2) 
bekezdés szerinti észszerű erőfeszítései 
nyomán vagy a tagállamok 
fogyasztóvédelmi hivatalain keresztül 
értesül arról, hogy az (1) bekezdésben 
említett, a kereskedő által benyújtott 
valamely információ pontatlan, elavult 
vagy hiányos, a platform – késedelem 
nélkül vagy az uniós és a nemzeti jog 
értelmében meghatározott határidőn belül – 
kéri a kereskedőt az információ 
helyesbítésére, az annak biztosításához 
szükséges mértékben, hogy valamennyi 
információ pontos és hiánytalan legyen.

Or. en

Módosítás 472
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az online platform biztonságos 
módon tárolja az (1) és (2) bekezdés 
értelmében megszerzett információkat az 
érintett kereskedővel fennálló szerződéses 
jogviszonyának időtartama alatt. Ezt 
követően törli az információkat.

(4) Az online platform biztonságos 
módon tárolja az (1) és (2) bekezdés 
értelmében megszerzett információkat az 
érintett kereskedővel fennálló szerződéses 
jogviszonyának időtartama alatt, továbbá 
felkéri a kereskedőt, hogy évente egyszer 
értesítse a változásokról, és erősítse meg 
az online platform birtokában lévő 
információkat. A szerződéses jogviszony 
megszűnését követően az online platform 
törli az információkat.

Or. en

Módosítás 473
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 20. cikk értelmében vett 
felfüggesztések száma, különbséget téve a 
nyilvánvalóan illegális tartalom, a 
nyilvánvalóan megalapozatlan értesítések 
benyújtása és a nyilvánvalóan 
megalapozatlan panaszok benyújtása miatti 
felfüggesztések között;

b) a 20. cikk értelmében vett 
felfüggesztések száma, különbséget téve a 
nyilvánvalóan illegális tartalom, a 
visszaélésszerű/káros tartalom közzététele, 
a nyilvánvalóan megalapozatlan értesítések 
benyújtása és a nyilvánvalóan 
megalapozatlan panaszok benyújtása miatti 
felfüggesztések között;

Or. en

Módosítás 474
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 20. cikk értelmében vett 
felfüggesztések száma, különbséget téve a 
nyilvánvalóan illegális tartalom, a 
nyilvánvalóan megalapozatlan értesítések 
benyújtása és a nyilvánvalóan 
megalapozatlan panaszok benyújtása miatti 
felfüggesztések között;

b) a 20. cikk értelmében vett 
felfüggesztések száma, különbséget téve a 
jogellenes tartalom, a megalapozatlan 
bejelentések benyújtása és a 
megalapozatlan panaszok benyújtása miatti 
felfüggesztések között;

Or. en

Módosítás 475
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platformok – legalább 
hathavonta – közzéteszik, hogy az egyes 
tagállamokban havonta átlagosan hányan 
használták aktívan a szolgáltatásukat, ami 
az elmúlt hat hónap átlagaként számítandó 
ki, a 25. cikk (2) bekezdésének értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban meghatározott módszertannak 
megfelelően.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 476
José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az online platformok 
egyértelműen közlik, hogy hogyan és 
milyen célból gyűjtenek adatokat a 
szolgáltatás felhasználóitól, és hogyan, 
kinek és milyen célból terjesztik az 
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összegyűjtött adatokat. Ezt az információt 
egyetemesen hozzáférhető és könnyen 
olvasható formátumban kell rendelkezésre 
bocsátani.

Or. en

Módosítás 477
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online interfészükön hirdetéseket 
megjelenítő online platformok biztosítják, 
hogy a szolgáltatások igénybe vevői – az 
egyes igénybe vevőknek megjelenített 
egyes hirdetések vonatkozásában – 
egyértelműen és valós időben 
megállapíthassák, hogy

Az online platformok nem folytathatnak a 
felhasználóik profilalkotásán alapuló 
reklámozást, kivéve, ha azok 
egyértelműen kinyilvánítják, hogy 
elfogadják ezt a gyakorlatot. Az online 
platformok nem korlátozhatják a 
fogyasztók választási lehetőségeit azzal, 
hogy az egyes funkcióikhoz való 
hozzáférést a profilalkotás elfogadásától 
teszik függővé.
Az online interfészükön hirdetéseket 
megjelenítő online platformok biztosítják, 
hogy a szolgáltatások igénybe vevői – az 
egyes igénybe vevőknek megjelenített 
egyes hirdetések vonatkozásában – 
egyértelműen és valós időben 
megállapíthassák, hogy

Or. en

Módosítás 478
Paul Tang, Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online interfészükön hirdetéseket 
megjelenítő online platformok biztosítják, 

Az online interfészükön vagy azok egy 
részén hirdetéseket közvetlenül vagy 
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hogy a szolgáltatások igénybe vevői – az 
egyes igénybe vevőknek megjelenített 
egyes hirdetések vonatkozásában – 
egyértelműen és valós időben 
megállapíthassák, hogy

közvetetten megjelenítő online platformok 
biztosítják, hogy a szolgáltatások igénybe 
vevői – az egyes fogyasztóknak 
megjelenített egyes hirdetések 
vonatkozásában – egyértelműen, 
lényegretörően, de érdemi és egységes 
módon és valós időben megállapíthassák, 
hogy

Or. en

Módosítás 479
Paul Tang, Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megjelenített információ hirdetés; a) a megjelenített információ hirdetés, 
és annak megosztása, hogy a hirdetés 
automatizált mechanizmus – például 
hirdetési cseremechanizmus – eredménye-
e;

Or. en

Módosítás 480
Paul Tang, Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mely természetes vagy jogi személy 
nevében került sor a hirdetés 
megjelenítésére;

b) mely természetes vagy jogi személy 
nevében került sor a hirdetés 
megjelenítésére, és ki finanszírozza 
közvetlenül vagy közvetetten a hirdetés 
megjelenítését;

Or. en
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Módosítás 481
Paul Tang, Alfred Sant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a hirdetés bármilyen formájú 
célcsoportkeresésen alapul-e; továbbá

Or. en

Módosítás 482
Paul Tang, Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) melyek a szolgáltatás hirdetéssel 
megcélzott igénybe vevőjének 
meghatározására szolgáló főbb 
paraméterekkel kapcsolatos érdemi 
információk.

c) melyek a hirdetések 
megjelenítésére és célcsoportjának 
meghatározására szolgáló főbb 
paraméterekkel kapcsolatos érdemi, 
részletes és konkrét információk, hogy a 
fogyasztó megállapíthassa, miért és 
hogyan jelent meg előtte a kérdéses 
hirdetés. Ezeknek az információknak 
magukban kell foglalniuk azokat az 
adatkategóriákat, amelyeket célzott 
hirdetési formák használnának fel a 
fogyasztók megszólítására és 
kategorizálására, valamint amelyeket az 
adatplatformok osztanak meg a 
hirdetőkkel célcsoportok kialakítása 
céljából.

Or. en

Módosítás 483
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) melyek a szolgáltatás hirdetéssel 
megcélzott igénybe vevőjének 
meghatározására szolgáló főbb 
paraméterekkel kapcsolatos érdemi 
információk.

c) adott esetben a közegészségüggyel, 
közbiztonsággal, állampolgári 
diskurzussal, politikai részvétellel és 
egyenlőséggel kapcsolatos hirdetések 
tekintetében melyek a szolgáltatás 
hirdetéssel megcélzott igénybe vevőjének 
meghatározására szolgáló főbb 
paraméterekkel kapcsolatos érdemi 
információk.

Or. en

Módosítás 484
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) melyek a szolgáltatás hirdetéssel 
megcélzott igénybe vevőjének 
meghatározására szolgáló főbb 
paraméterekkel kapcsolatos érdemi 
információk.

c) melyek a szolgáltatás hirdetéssel 
megcélzott igénybe vevőjének 
meghatározására szolgáló paraméterekkel 
kapcsolatos érdemi információk, illetve 
hogyan lehet megváltoztatni ezeket a 
paramétereket és/vagy blokkolni a nem 
kívánt hirdetéseket.

Or. en

Módosítás 485
Paul Tang

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a hirdetés által szolgáltatott 
javadalmazás;

Or. en
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Módosítás 486
Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyéb uniós jogi aktusok sérelme 
nélkül az olyan online platformok, 
amelyek a felhasználó által létrehozott 
olyan tartalmat jelenítenek meg, amely 
szponzorált információt vagy a hirdetéssel 
egyenértékű, általában díjazás ellenében 
közölt egyéb információt tartalmazhat, a 
szerződési feltételeikben arra kötelezik a 
szolgáltatás igénybe vevőjét, hogy 
tájékoztassa a többi igénybe vevőt, ha a 
tartalomért díjazásban vagy egyéb 
természetbeni juttatásban részesült. A 
platform vagy a többi igénybe vevő 
tájékoztatásának elmulasztása a 
szolgáltató szerződési feltételeinek 
megsértésének minősül.

Or. en

Módosítás 487
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani a 
szolgáltatás kiskorú igénybe vevőire. 
Amennyiben a hirdetés kiskorúaknak szól, 
az online platformok világos, egyszerű és 
egyértelmű módon jelzik, hogy a hirdetés 
az igénybe vevők e csoportját célozza meg.

Or. en
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Módosítás 488
Alfred Sant, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a szakasz azokra az online 
platformokra vonatkozik, amelyek havonta 
átlagosan legalább 45 millió aktív 
felhasználónak kínálják szolgáltatásaikat az 
Unióban, ami a (3) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott módszertannak megfelelően 
került kiszámításra.

(1) Ez a szakasz azokra az online 
platformokra vonatkozik, amelyek havonta 
átlagosan legalább 45 millió aktív 
felhasználónak kínálják szolgáltatásaikat az 
Unióban, ami a (3) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott módszertannak megfelelően 
került kiszámításra, vagy amelyek 
erőfölénnyel rendelkeznek egy adott piaci 
szektorban.

Or. en

Módosítás 489
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a szakasz azokra az online 
platformokra vonatkozik, amelyek havonta 
átlagosan legalább 45 millió aktív 
felhasználónak kínálják szolgáltatásaikat az 
Unióban, ami a (3) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott módszertannak 
megfelelően került kiszámításra.

(1) Ez a szakasz azokra az online 
platformokra vonatkozik, amelyek havonta 
átlagosan legalább 45 millió aktív 
felhasználónak kínálják szolgáltatásaikat az 
Unióban.

Or. en

Módosítás 490
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

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

(2) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el a 69. 
cikknek megfelelően, hogy kiigazítsa az 
(1) bekezdésben említett, a szolgáltatást az 
Unióban havonta átlagosan igénybe vevők 
számát, amennyiben az Unió népessége 
legalább 5 %-kal nő vagy csökken a 2020. 
évi népességéhez képest, vagy a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén történő kiigazítást követően annak az 
évnek a népességéhez képest, amelyben a 
legutóbbi felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadásra került. Ebben az esetben 
úgy igazítja ki a számot, hogy az az uniós 
népesség 10 %-ának feleljen meg abban az 
évben, amikor elfogadta a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust, felfelé vagy lefelé 
kerekítve, millióban megadva.

(2) A Bizottság számára lehetővé kell 
tenni, hogy az EUMSZ 294. cikkének 
megfelelően jogalkotási aktusok révén 
naprakésszé tegye ezt a rendeletet. Erre a 
felülvizsgálatra azért lehet szükség, hogy 
kiigazítsák az (1) bekezdésben említett, a 
szolgáltatást az Unióban havonta átlagosan 
igénybe vevők számát, amennyiben az 
Unió népessége legalább 5 %-kal nő vagy 
csökken a 2020. évi népességéhez képest, 
vagy a jogalkotási aktusok révén történő 
kiigazítást követően annak az évnek a 
népességéhez képest, amelyben a legutóbbi 
jogalkotási aktus elfogadásra került. Ebben 
az esetben úgy igazítja ki a számot, hogy 
az az uniós népesség 10 %-ának feleljen 
meg abban az évben, amikor elfogadta a 
jogalkotási aktust, felfelé vagy lefelé 
kerekítve, millióban megadva.

Or. en

Módosítás 491
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kérhetik a Bizottságtól 
annak értékelését, hogy egy olyan online 
platform, amely nem éri el az 
(1) bekezdésben meghatározott havi 45 
millió aktív felhasználóban meghatározott 
küszöbértéket, még mindig jelentős és 
rendszerszintű társadalmi kockázatokat 
okozhat-e. Miközben egy online platform 
nem feltétlenül felel meg azoknak a 
mennyiségi kritériumoknak, amelyek 
alapján online óriásplatformként sorolják 
be, az alábbi minőségi kritériumok közül 
legalább kettőnek megfelelhet:
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a) jelentős hatást gyakorol a belső piacra;
b) olyan alapvető platformszolgáltatást 
működtet, amely fontos kapuként szolgál 
az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez;
c) állandósult és tartós pozíciót élvez 
műveletei során, vagy a közeljövőben 
várhatóan ilyen pozícióra tesz szert.
d) ismételten és rendszeresen elmulasztja 
a jogellenes tartalmak eltávolítását, amint 
azt a 13. és 24. cikk szerinti átláthatósági 
jelentése is bizonyítja.
Ha a Bizottság megállapítja, hogy az 
online platform a fenti kritériumok 
alapján jelentős és rendszerszintű 
kockázatot jelent, a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátor 
előírhatja az online platform számára, 
hogy korlátozott ideig, a kockázat 
megszűnéséig teljesítse a 4. szakaszban 
meghatározott kötelezettségek egy részét.

Or. en

Módosítás 492
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el a 69. 
cikknek megfelelően – a Testülettel 
folytatott konzultációt követően –, hogy 
meghatározza az annak kiszámítására 
szolgáló módszertant, hogy havonta 
átlagosan hányan vettek aktívan igénybe 
egy szolgáltatást az Unióban az (1) 
bekezdés alkalmazásában. A módszertan 
különösen azt határozza meg, hogyan kell 
megállapítani az uniós népesség 
nagyságát, illetve milyen kritériumok 
alapján kell megállapítani, hogy havonta 

törölve
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átlagosan hányan vettek aktívan igénybe 
egy szolgáltatást az Unióban, figyelembe 
véve a különböző hozzáférhetőségi 
lehetőségeket.

Or. en

Módosítás 493
Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A módszertan a következőket biztosítja az 
aktív igénybe vevők tekintetében:
a) nem veszi figyelembe a nem emberi 
személyek („botok”) automatizált 
interakciót, fiókjait vagy 
adatszkenneléseit;
b) nem tekinti aktív igénybe vevőnek az, 
aki vásárlás, bejelentkezés vagy egyéb 
aktív azonosítás nélkül tekinti meg a 
szolgáltatást;
c) a felhasználószámot az egyes 
szolgáltatásokra vonatkozóan külön 
állapítja meg;
d) a több eszközön csatlakozó igénybe 
vevőket csak egyszer veszi figyelembe;
e) a szolgáltatás harmadik félen keresztül 
vagy összekapcsolás útján történő 
közvetett igénybevételét nem veszi 
figyelembe;
f) amennyiben az online platformot egy 
másik közvetítő szolgáltató üzemelteti, 
minden aktív igénybe vevőt kizárólag a 
hozzá legközelebb eső online platformhoz 
rendel hozzá;
g) az átlagos felhasználószámot legalább 
hat hónapig megtartja.

Or. en
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Módosítás 494
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk
A fiókhoz való jog

(1) Az online óriásplatformok kötelesek 
biztosítani a fiók létrehozásának 
lehetőségét minden, legális szándékkal 
fiókot létrehozni kívánó felhasználó 
számára. A felhasználónak képesnek kell 
lennie saját fiókjának ellenőrzésére. 
(2) Az online óriásplatformok csak akkor 
törölhetnek fiókot, ha a felhasználó a 
fiókot jogellenes tevékenységekre, például 
visszaélésre, csalásra vagy terrorista 
propagandára használja. 

Or. en

Módosítás 495
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk
Az eladók és a vevők összekapcsolása 
céljából közvetítő szolgáltatásokat nyújtó 
online óriásplatformok nem vehetnek 
részt a saját platformjukon a más 
eladókkal folytatott versenyben. Ez a cikk 
azokra az online óriásplatformokra 
vonatkozik, amelyek saját árucikkeik 
reklámozására és értékesítésére saját 
piactereket használnak, hogy ezzel 
megakadályozza a versenyellenes 
intézkedéseket, és elősegítse az egyenlő 
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versenyfeltételek kialakulását az egységes 
piacon.

Or. en

Módosítás 496
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
25 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25b. cikk
Tartalommoderálás

(1) Maga a szolgáltató csak illegális 
tartalmakat törölhet az online 
óriásplatformon. 
(2) A felhasználók letilthatják és 
törölhetik a platform azon részén 
található tartalmakat, amelyek 
ellenőrzésük alatt állnak, például a 
bejegyzéseikre írt megjegyzéseket. 

Or. en

Módosítás 497
Alfred Sant, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogellenes tartalom terjesztése a 
szolgáltatásaik használatával;

a) a szolgáltatásaik használatával 
terjesztett jogellenes tartalomra és az 
érintett joghatóságokra vonatkozó 
részletek;

Or. en

Módosítás 498
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Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapvető jogok gyakorlását 
érintő negatív hatások, tekintettel a 
magán- és a családi élet tiszteletben 
tartására, a véleménynyilvánítás 
szabadságára, az információszabadságra, 
a megkülönböztetés tilalmára és a 
gyermekek jogaira a Charta 7., 11., 21. és 
24. cikkének megfelelően;

b) a Chartában szereplő bármely 
alapvető jog, de különösen a magán- és a 
családi élet tiszteletben tartására, a 
véleménynyilvánítás szabadságára, az 
információszabadságra, a 
megkülönböztetés tilalmára és a 
gyermekek jogaira vonatkozó alapvető 
jogok gyakorlását érintő negatív hatások a 
Charta 7., 11., 21. és 24. cikkének 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 499
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapvető jogok gyakorlását 
érintő negatív hatások, tekintettel a magán- 
és a családi élet tiszteletben tartására, a 
véleménynyilvánítás szabadságára, az 
információszabadságra, a 
megkülönböztetés tilalmára és a 
gyermekek jogaira a Charta 7., 11., 21. és 
24. cikkének megfelelően;

b) az alapvető jogok gyakorlását 
érintő negatív hatások, tekintettel a magán- 
és a családi élet tiszteletben tartására, a 
véleménynyilvánítás szabadságára, az 
információszabadságra, a – többek között 
algoritmikus torzítás formájában 
megvalósuló – megkülönböztetés tilalmára 
és a gyermekek jogaira a Charta 7., 11., 21. 
és 24. cikkének megfelelően;

Or. en

Módosítás 500
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont



PE696.546v01-00 98/171 AM\1238660HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapvető jogok gyakorlását 
érintő negatív hatások, tekintettel a magán- 
és a családi élet tiszteletben tartására, a 
véleménynyilvánítás szabadságára, az 
információszabadságra, a 
megkülönböztetés tilalmára és a 
gyermekek jogaira a Charta 7., 11., 21. és 
24. cikkének megfelelően;

b) az alapvető jogok gyakorlását 
érintő negatív hatások, tekintettel a magán- 
és a családi élet tiszteletben tartására, a 
véleménynyilvánítás szabadságára, az 
információszabadságra, a 
tömegtájékoztatás szabadságára és 
sokszínűségére, a megkülönböztetés 
tilalmára és a gyermekek jogaira a Charta 
7., 11., 21. és 24. cikkének megfelelően;

Or. en

Módosítás 501
Alfred Sant, Victor Negrescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az egyes tagállamok gazdaságára 
és versenyképességére, illetve adott 
esetben az uniós piacra gyakorolt hatás;

Or. en

Módosítás 502
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szolgáltatásaik szándékos 
manipulálása, többek között a szolgáltatás 
nem engedélyezett használatával vagy 
automatizált használatával, amely 
tényleges vagy várható negatív hatást 
gyakorol a közegészségügyre, a 
kiskorúakra, a társadalmi párbeszédre, 
valamint a választási folyamatokra és a 

c) a szolgáltatásaik hibás működése 
vagy szándékos manipulálása, többek 
között a szolgáltatás nem engedélyezett 
használatával vagy automatizált 
használatával, amely tényleges vagy 
várható negatív hatást gyakorol az emberi 
jogokra, valamint a választási 
folyamatokra és a közbiztonságra.
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közbiztonságra.

Or. en

Módosítás 503
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kockázatértékelés elvégzésekor 
az online óriásplatformok figyelembe 
veszik különösen azt, hogy a 
tartalommoderálási rendszereik, 
ajánlórendszereik, valamint a hirdetések 
kiválasztását és megjelenítését végző 
rendszereik hogyan befolyásolják az (1) 
bekezdésben említett rendszerszintű 
kockázatokat, beleértve a jogellenes 
tartalom, illetve a szerződési feltételeikkel 
összeegyeztethetetlen információk 
potenciálisan gyors és széles körű 
terjedését.

(2) A kockázatértékelés elvégzésekor 
az online óriásplatformok figyelembe 
veszik különösen azt, hogy a 
tartalommoderálási rendszereik, 
ajánlórendszereik, valamint a hirdetések 
kiválasztását és megjelenítését végző 
rendszereik hogyan befolyásolják az (1) 
bekezdésben említett rendszerszintű 
kockázatokat, beleértve a jogellenes vagy 
káros tartalom, illetve a szerződési 
feltételeikkel összeegyeztethetetlen 
információk potenciálisan gyors és széles 
körű terjedését.

Or. en

Módosítás 504
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kockázatértékelés elvégzésekor 
az online óriásplatformok figyelembe 
veszik különösen azt, hogy a 
tartalommoderálási rendszereik, 
ajánlórendszereik, valamint a hirdetések 
kiválasztását és megjelenítését végző 
rendszereik hogyan befolyásolják az (1) 
bekezdésben említett rendszerszintű 
kockázatokat, beleértve a jogellenes 

(2) A kockázatértékelés elvégzésekor 
az online óriásplatformok figyelembe 
veszik azt, hogy a tartalommoderálási 
rendszereik, ajánlórendszereik, valamint a 
hirdetések kiválasztását és megjelenítését 
végző rendszereik hogyan befolyásolják az 
(1) bekezdésben említett rendszerszintű 
kockázatokat, beleértve a jogellenes 
tartalom, illetve a szerződési feltételeikkel 
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tartalom, illetve a szerződési feltételeikkel 
összeegyeztethetetlen információk 
potenciálisan gyors és széles körű 
terjedését.

összeegyeztethetetlen információk 
potenciálisan gyors és széles körű 
terjedését.

Or. en

Módosítás 505
José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kockázatértékelés eredményét és 
az igazoló dokumentumokat megküldik a 
Testületnek és a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátornak. A 
kockázatértékelés összefoglaló változatát 
egyetemesen és könnyen hozzáférhető 
formátumban nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni.

Or. en

Módosítás 506
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online óriásplatformok észszerű, 
arányos és hatékony kockázatcsökkentési 
intézkedéseket vezetnek be a 26. cikk 
értelmében azonosított egyes 
rendszerszintű kockázatokra szabva. Az 
ilyen intézkedések adott esetben magukban 
foglalhatják az alábbiakat:

(1) Az online óriásplatformok észszerű 
és arányos kockázatcsökkentési 
intézkedéseket vezetnek be a 26. cikk 
értelmében azonosított egyes 
rendszerszintű kockázatokra szabva. Az 
ilyen intézkedések adott esetben magukban 
foglalhatják az alábbiakat:

Or. en
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Módosítás 507
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tartalommoderálási vagy 
ajánlórendszerek, a döntéshozatali 
eljárások, a szolgáltatások jellemzőinek 
vagy működésének, illetve a szerződési 
feltételek módosítása;

a) a tartalommoderálási vagy 
ajánlórendszerek, a döntéshozatali 
eljárások, a szolgáltatások jellemzőinek 
vagy működésének, illetve a szerződési 
feltételek ellenőrzése;

Or. en

Módosítás 508
Alfred Sant, Victor Negrescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Ezeknek a jelentéseknek a 
nyilvánosság számára könnyen 
hozzáférhetőnek és ingyenesnek kell 
lenniük, és tartalmazniuk kell a 
rendszerszintű kockázatokat – beleértve a 
társadalmi-gazdasági kockázatokat is – 
leíró szabványosított, nyílt adatokat.

Or. en

Módosítás 509
Alfred Sant, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a belső folyamataik megerősítése 
vagy a tevékenységeik fokozott 
felügyelete, különös tekintettel a 

c) a belső folyamataik megerősítése 
vagy a tevékenységeik fokozott 
felügyelete, nem csupán automatizált 
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rendszerszintű kockázatok észlelésére; rendszerek alapján, különös tekintettel a 
rendszerszintű kockázatok észlelésére;

Or. en

Módosítás 510
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 19. cikknek megfelelően a 
megbízható bejelentőkkel való 
együttműködés kezdeményezése vagy 
módosítása;

törölve

Or. en

Módosítás 511
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Testület – a Bizottsággal 
együttműködve – évente egyszer átfogó 
jelentést tesz közzé, amely tartalmazza az 
alábbiakat:

(2) A Testület – a Bizottsággal 
együttműködve – évente egyszer átfogó 
jelentést tesz közzé, amely tartalmazza:

Or. en

Módosítás 512
Alfred Sant, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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a) az online óriásplatformok által 
jelentett vagy más, különösen a 31. és 33. 
cikknek megfelelő információforrások 
révén azonosított legjelentősebb és 
ismétlődő rendszerszintű kockázatok 
azonosítása és értékelése;

a) az online óriásplatformok által 
jelentett vagy más, különösen a 31. és 33. 
cikknek megfelelő információforrások 
révén azonosított legjelentősebb és 
ismétlődő rendszerszintű kockázatok 
azonosítása és értékelése, tudomásul véve 
adott esetben azok valós és valószínű 
gazdasági és versenyképességi 
következményeit;

Or. en

Módosítás 513
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az online óriásplatformokra 
vonatkozó bevált gyakorlatok az 
azonosított rendszerszintű kockázatok 
csökkentésére.

törölve

Or. en

Módosítás 514
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az online óriásplatformokra 
vonatkozó bevált gyakorlatok az 
azonosított rendszerszintű kockázatok 
csökkentésére.

b) az online óriásplatformokra 
vonatkozó bevált gyakorlatok az 
azonosított rendszerszintű kockázatok 
csökkentésére.

Ezeket a jelentéseket egyetemesen 
hozzáférhető formában terjeszteni kell a 
nyilvánosság körében, és azoknak nyílt 
adatokat kell tartalmazniuk, amelyek 
leírják a rendszerszintű kockázatokat, 
különösen az emberi jogokat érintő 
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kockázatokat.

Or. en

Módosítás 515
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a digitális szolgáltatási koordinátorok, 
a Testület és a Bizottság által a rendkívül 
érzékeny információk és üzleti titkok 
bizalmas kezelésének biztosítása 
érdekében hozott intézkedések.

Or. en

Módosítás 516
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – a digitális 
szolgáltatási koordinátorokkal 
együttműködve – általános iránymutatást 
adhat ki az (1) bekezdés alkalmazásáról 
konkrét kockázatok vonatkozásában, 
mindenekelőtt a bevált gyakorlatok 
ismertetése és lehetséges intézkedések 
ajánlása érdekében, kellően figyelembe 
véve az intézkedések lehetséges hatását 
valamennyi érintett félnek a Chartában 
foglalt alapvető jogaira. Az ilyen 
iránymutatás kidolgozásakor a Bizottság 
nyilvános konzultációkat szervez.

törölve

Or. en
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Módosítás 517
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. cikk
A véleménynyilvánítás szabadságát és a 

média szabadságát és pluralizmusát érintő 
kockázatok csökkentése

(1) Amennyiben a 26. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében a 
véleménynyilvánítás szabadságának, 
valamint a média szabadságának és 
pluralizmusának gyakorlását érintő 
konkrét rendszerszintű kockázatok 
merülnek fel, az online 
óriásplatformoknak biztosítaniuk kell, 
hogy ezen alapvető jogok gyakorlása 
mindig megfelelő és hatékony védelemben 
részesüljön.
(2) Amennyiben az online 
óriásplatformok lehetővé teszik a 
2010/13/EU irányelv (AVMS) 1. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerinti 
audiovizuális médiaszolgáltatásoknak 
vagy más szerkesztett médiumoknak az 
(EU) 2019/790 irányelv 2. cikkének 
4. pontja szerinti sajtókiadványai 
terjesztését, amelyeket az alkalmazandó 
uniós és nemzeti joggal összhangban, egy 
sajtókiadó, audiovizuális vagy más 
médiaszolgáltató szerkesztői felelőssége és 
ellenőrzése mellett tesznek közzé, aki 
valamely tagállam jogszabályai szerint 
felelősségre vonható, a platformok nem 
távolíthatják el az ilyen tartalmat vagy 
szolgáltatást, illetve nem tilthatják meg a 
hozzáférést, nem függeszthetik fel azokat, 
vagy más módon nem avatkozhatnak be 
azokba, illetve nem függeszthetik fel vagy 
szüntethetik meg a szolgáltatók fiókjait 
amiatt, hogy ezek a tartalmak 
állítólagosan összeegyeztethetetlenek a 
szerződési feltételeikkel.
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(3) Az online óriásplatformok biztosítják, 
hogy tartalommoderálásuk, 
döntéshozatali folyamataik, 
szolgáltatásaik jellemzői vagy működése, 
szerződési feltételeik és ajánlórendszereik 
objektívek, tisztességesek és 
megkülönböztetéstől mentesek legyenek.

Or. en

Módosítás 518
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. cikk
A véleménynyilvánítás szabadságát és a 

média szabadságát és pluralizmusát érintő 
kockázatok csökkentése

(1) Az online óriásplatformok biztosítják, 
hogy a véleménynyilvánítás 
szabadságához, valamint a média 
szabadságához és pluralizmusához fűződő 
alapvető jogok gyakorlása mindig 
megfelelő és hatékony védelemben 
részesüljön. 
(2) Amennyiben az online 
óriásplatformok lehetővé teszik a 
2010/13/EU irányelv (AVMS) 1. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerinti 
audiovizuális médiaszolgáltatásoknak 
vagy más szerkesztett médiumoknak az 
(EU) 2019/790 irányelv 2. cikkének 
4. pontja szerinti sajtókiadványai 
terjesztését, amelyeket az alkalmazandó 
uniós és nemzeti joggal összhangban, egy 
sajtókiadó, audiovizuális vagy más 
médiaszolgáltató szerkesztői felelőssége és 
ellenőrzése mellett tesznek közzé, aki 
valamely tagállam jogszabályai szerint 
felelősségre vonható, a platformok nem 
távolíthatják el az ilyen tartalmat vagy 
szolgáltatást, illetve nem tilthatják meg a 
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hozzáférést, nem függeszthetik fel azokat, 
vagy más módon nem avatkozhatnak be 
azokba, illetve nem függeszthetik fel vagy 
szüntethetik meg a szolgáltatók fiókjait 
amiatt, hogy ezek a tartalmak 
állítólagosan összeegyeztethetetlenek a 
szerződési feltételeikkel.
(3) Az online óriásplatformok biztosítják, 
hogy tartalommoderálásuk, 
döntéshozatali folyamataik, 
szolgáltatásaik jellemzői vagy működése, 
szerződési feltételeik és ajánlórendszereik 
objektívek, tisztességesek és 
megkülönböztetéstől mentesek legyenek.

Or. en

Módosítás 519
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online óriásplatformok – a saját 
költségükre és legalább évente egyszer – 
ellenőrzésen esnek át, amely felméri az 
alábbiaknak való megfelelésüket:

(1) Az online óriásplatformok – a saját 
költségükre és legalább évente egyszer – 
független ellenőrzésen esnek át, amely 
felméri az alábbiaknak való 
megfelelésüket:

Or. en

Módosítás 520
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális szolgáltatási koordinátorok a 
hatáskörükbe tartozó online 
óriásplatformok számára éves ellenőrzési 
tervet készítenek, amelyben felvázolják a 
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következő ellenőrzési ciklus legfontosabb 
területeit.

Or. en

Módosítás 521
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) független az érintett online 
óriásplatformtól;

a) független az érintett online 
óriásplatformtól, és az előző 12 hónapban 
nem nyújtott más szolgáltatást a 
platformnak;

Or. en

Módosítás 522
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) igazolt szakértelemmel rendelkezik 
a kockázatkezelés területén, valamint 
technikai kompetenciával és kapacitással 
rendelkezik;

b) minősített és akkreditált tanúsító 
szerv által igazolt szakértelemmel 
rendelkezik a kockázatkezelés területén, 
valamint technikai kompetenciával és 
kapacitással rendelkezik;

Or. en

Módosítás 523
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

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

c) igazoltan objektív és szakmailag 
etikus, különösen a magatartási kódexek 
vagy a megfelelő előírások betartása 
alapján.

c) igazoltan objektív és szakmailag 
etikus, különösen a magatartási kódexek 
vagy a megfelelő előírások betartása 
alapján;

Or. en

Módosítás 524
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) több mint három egymást követő évben 
nem ellenőrizte ugyanazt az online 
óriásplatformot.

Or. en

Módosítás 525
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) ha az ellenőri vélemény nem 
kedvező, a megfelelés elérésére vonatkozó 
konkrét intézkedésekre irányuló működési 
ajánlások.

f) ha az ellenőri vélemény negatív, a 
megfelelés elérésére vonatkozó konkrét 
intézkedésekre irányuló működési 
ajánlások és a korrekcióra a kockázatok 
alapján meghatározott határidők, 
kiemelten az olyan problémák kijavítására 
helyezve a hangsúlyt, amelyek a legtöbb 
kárt okozhatják a szolgáltatás igénybe 
vevőjének.

Or. en
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Módosítás 526
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) amennyiben az ellenőrzést végző 
szervezetek az ellenőrzött kérdések 
újszerűsége miatt nem rendelkeznek 
elegendő információval ahhoz, hogy 
véleményt alkossanak, erről 
felelősségkizáró nyilatkozatot kell tenni.

Or. en

Módosítás 527
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kedvezőtlen ellenőri vélemény 
tárgyát képező online óriásplatformok 
kellően figyelembe veszik a nekik címzett 
működési ajánlásokat a végrehajtásukhoz 
szükséges intézkedések meghozatala 
céljából. Az ajánlások kézhezvételét 
követő egy hónapon belül ilyen 
intézkedéseket tartalmazó ellenőrzés-
végrehajtási jelentést fogadnak el. Ha nem 
hajtják végre a működési ajánlásokat, az 
ellenőrzés-végrehajtási jelentésben 
megindokolják annak elmulasztását, és 
meghatározzák az azonosított meg nem 
felelés megszüntetésére szolgáló esetleges 
alternatív intézkedéseiket.

(4) A kedvezőtlen ellenőri vélemény 
tárgyát képező online óriásplatformok 
kellően figyelembe veszik a nekik címzett 
működési ajánlásokat a végrehajtásukhoz 
szükséges intézkedések meghozatala 
céljából. Az ajánlások kézhezvételét 
követő egy hónapon belül ilyen 
intézkedéseket tartalmazó ellenőrzés-
végrehajtási jelentést fogadnak el.

Or. en

Módosítás 528
Johan Van Overtveldt
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlórendszereket használó 
online óriásplatformok a szerződési 
feltételeikben – egyértelműen, 
hozzáférhetően és könnyen érthetően – 
meghatározzák az ajánlórendszerükben 
használt fő paramétereket, valamint a 
szolgáltatás igénybe vevője számára az 
ilyen főbb paraméterek módosítására vagy 
befolyásolására esetlegesen rendelkezésre 
álló alternatívákat, köztük legalább egy 
olyan alternatívát, amely nem az (EU) 
2016/679 rendelet 4. cikke (4) 
bekezdésének értelmében vett 
profilalkotáson alapul.

(1) Az ajánlórendszereket használó 
online óriásplatformok a szerződési 
feltételeikben, amelyeket annak a nyelvi 
régiónak a nyelvén készítenek el, ahol a 
szolgáltatásaikat nyújtják, egyértelműen, 
hozzáférhetően és könnyen érthetően 
meghatározzák az ajánlórendszerükben 
használt fő paramétereket, valamint a 
szolgáltatás igénybe vevője számára az 
ilyen főbb paraméterek módosítására vagy 
befolyásolására esetlegesen rendelkezésre 
álló alternatívákat, köztük legalább egy 
olyan alternatívát, amely nem az (EU) 
2016/679 rendelet 4. cikke (4) 
bekezdésének értelmében vett 
profilalkotáson alapul.

Or. nl

Módosítás 529
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlórendszereket használó 
online óriásplatformok a szerződési 
feltételeikben – egyértelműen, 
hozzáférhetően és könnyen érthetően – 
meghatározzák az ajánlórendszerükben 
használt fő paramétereket, valamint a 
szolgáltatás igénybe vevője számára az 
ilyen főbb paraméterek módosítására vagy 
befolyásolására esetlegesen rendelkezésre 
álló alternatívákat, köztük legalább egy 
olyan alternatívát, amely nem az (EU) 
2016/679 rendelet 4. cikke (4) 
bekezdésének értelmében vett 
profilalkotáson alapul.

(1) Az ajánlórendszereket használó 
online óriásplatformok a szerződési 
feltételeikben – egyértelműen, 
hozzáférhetően és könnyen érthetően – 
meghatározzák az ajánlórendszerükben 
használt fő paramétereket, valamint a 
szolgáltatás igénybe vevője számára az 
ilyen főbb paraméterek módosítására vagy 
befolyásolására esetlegesen rendelkezésre 
álló alternatívákat. Az online 
platformoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
fogyasztók tekintetében alapértelmezésben 
nem végeznek profilalkotást, kivéve, ha a 
fogyasztók az (EU) 2016/679 rendeletben 
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meghatározott követelményekkel 
összhangban abba valóban beleegyeznek.

Or. en

Módosítás 530
Paul Tang

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlórendszereket használó 
online óriásplatformok a szerződési 
feltételeikben – egyértelműen, 
hozzáférhetően és könnyen érthetően – 
meghatározzák az ajánlórendszerükben 
használt fő paramétereket, valamint a 
szolgáltatás igénybe vevője számára az 
ilyen főbb paraméterek módosítására vagy 
befolyásolására esetlegesen rendelkezésre 
álló alternatívákat, köztük legalább egy 
olyan alternatívát, amely nem az (EU) 
2016/679 rendelet 4. cikke (4) 
bekezdésének értelmében vett 
profilalkotáson alapul.

(1) Az ajánlórendszereket használó 
online óriásplatformok a szerződési 
feltételeikben – egyértelműen, 
hozzáférhetően és könnyen érthetően – 
meghatározzák az ajánlórendszerükben 
használt paramétereket, valamint a 
szolgáltatás igénybe vevője számára az 
ilyen főbb paraméterek módosítására vagy 
befolyásolására esetlegesen rendelkezésre 
álló alternatívákat, köztük legalább egy 
olyan alternatívát, amely nem az (EU) 
2016/679 rendelet 4. cikke (4) 
bekezdésének értelmében vett 
profilalkotáson alapul.

Or. en

Módosítás 531
Engin Eroglu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ajánlórendszerekben 
felhasznált paramétereknek mindig 
tisztességesnek és 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük.

Or. en



AM\1238660HU.docx 113/171 PE696.546v01-00

HU

Módosítás 532
Paul Tang, Alfred Sant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az online óriásplatformok 
biztosítják a felhasználóknak, hogy 
választhassanak az első és harmadik fél 
szolgáltatóktól származó ajánlórendszerek 
közül. Az ilyen harmadik felek számára 
hozzáférést kell biztosítani ugyanazokhoz 
az operációs rendszerekhez, valamint 
hardver- vagy szoftverfunkciókhoz, 
amelyek az online óriásplatform saját 
ajánlórendszereinek biztosításához 
rendelkezésre állnak, illetve amelyeket az 
online óriásplatform saját 
ajánlórendszereinek biztosításához 
használ.

Or. en

Módosítás 533
Paul Tang, Alfred Sant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az online óriásplatformok csak 
akkor korlátozhatják ideiglenesen a 
harmadik fél ajánlórendszereihez való 
hozzáférést, ha a harmadik fél szolgáltató 
bizonyíthatóan visszaélést követett el, vagy 
ha azt a technikai problémák – például 
komoly biztonsági rés – megoldásának 
azonnali szükségessége indokolja.

Or. en
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Módosítás 534
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online hirdetések további átláthatósága Az online hirdetések további átláthatósága 
a közjóléttel kapcsolatos hirdetésekben

Or. en

Módosítás 535
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online hirdetések további átláthatósága Az online hirdetések és a „mélykamu” 
audiovizuális média további átláthatósága

Or. en

Módosítás 536
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online interfészükön 
hirdetéseket megjelenítő online 
óriásplatformok a felhasználói program 
interfészen keresztül összeállítják és 
közzéteszik a (2) bekezdésben említett 
információkat tartalmazó adattárat egy évig 
azt követően, hogy az adott hirdetés 
utoljára jelent meg az online interfészükön. 
Biztosítják, hogy az adattár ne tartalmazza 
a szolgáltatás olyan igénybe vevőinek 
személyes adatait, akik számára a hirdetés 

(1) Az online interfészükön 
hirdetéseket megjelenítő online 
óriásplatformok a közegészségüggyel, 
közbiztonsággal, állampolgári 
diskurzussal, politikai részvétellel és 
egyenlőséggel kapcsolatos összes hirdetés 
tekintetében a felhasználói program 
interfészen keresztül a szolgáltatás 
legalább 5000 igénybe vevője által 
megtekintett hirdetések esetében 
összeállítják és közzéteszik a (2) 
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megjelenítésre került vagy kerülhetett 
volna.

bekezdésben említett információkat 
tartalmazó adattárat egy évig azt követően, 
hogy az adott hirdetés utoljára jelent meg 
az online interfészükön. Biztosítják, hogy 
az adattár ne tartalmazza a szolgáltatás 
olyan igénybe vevőinek személyes adatait, 
akik számára a hirdetés megjelenítésre 
került vagy kerülhetett volna.

Or. en

Módosítás 537
Paul Tang, Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mely természetes vagy jogi személy 
nevében került sor a hirdetés 
megjelenítésére;

b) mely természetes vagy jogi személy 
nevében került sor a hirdetés 
megjelenítésére, és mely természetes vagy 
jogi személy finanszírozza közvetlenül 
vagy közvetve a hirdetést;

Or. en

Módosítás 538
Paul Tang

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a hirdető által kifizetett díjazás és 
az online platform által szerzett díjazás;

Or. en

Módosítás 539
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azt, hogy vajon a hirdetés a 
szolgáltatás igénybe vevőinek kifejezetten 
egy vagy több adott csoportjának 
kívánták-e megjeleníteni, és ha igen, az 
erre a célra használt főbb paraméterek;

törölve

Or. en

Módosítás 540
Paul Tang

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azt, hogy vajon a hirdetés a 
szolgáltatás igénybe vevőinek kifejezetten 
egy vagy több adott csoportjának kívánták-
e megjeleníteni, és ha igen, az erre a célra 
használt főbb paraméterek;

d) azt, hogy vajon a hirdetésből ki 
kívánták-e zárni a szolgáltatás igénybe 
vevőinek kifejezetten egy vagy több adott 
csoportját, vagy a hirdetést a szolgáltatás 
igénybe vevőinek kifejezetten egy vagy 
több adott csoportjának kívánták-e 
megjeleníteni, és ha igen, az erre a célra 
használt főbb paraméterek;

Or. en

Módosítás 541
Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha egy online óriásplatform 
mélykamunak minősülő tartalomról 
szerez tudomást, a szolgáltató a 
szolgáltatás igénybe vevője számára jól 
látható címkézéssel jelzi, hogy a tartalom 
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nem eredeti..

Or. en

Módosítás 542
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az online felületeiken hirdetéseket 
megjelenítő online óriásplatformok 
biztosítják, hogy a hirdetők:
a) tájékoztatást kérhessenek és kapjanak 
arról, hogy hol helyezték el hirdetéseiket;
b) tájékoztatást kérhessenek és kapjanak 
arról, hogy melyik közvetítő kezelte az 
adataikat;

Or. en

Módosítás 543
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság – a Testülettel 
folytatott konzultációt követően – 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyek meghatározzák, hogy az 
online óriásplatformok milyen technikai 
feltételek mellett oszthatják meg az (1) és 
(2) bekezdés értelmében vett adatokat, és 
ezek az adatok milyen célokra 
használhatók. Ezek a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok meghatározzák, hogy 
az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően 
milyen feltételek mellett oszthatók meg az 
adatok az ellenőrzött kutatókkal, 

(5) A Bizottság – a Testülettel 
folytatott konzultációt követően – 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyek meghatározzák, hogy az 
online óriásplatformok milyen technikai 
feltételek mellett oszthatják meg az (1) és 
(2) bekezdés értelmében vett adatokat, és 
ezek az adatok milyen célokra 
használhatók. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusoknak meg kell határozniuk az 
adatokhoz való hozzáférést követően az 
információk bizalmas kezelésének és 
biztonságának az ellenőrzött kutatók általi 
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figyelembe véve az online óriásplatformok 
és a szolgáltatások érintett igénybe 
vevőinek jogait és érdekeit, beleértve a 
bizalmas információk, különösen az üzleti 
titkok védelmét és a szolgáltatások 
biztonságának fenntartását.

garantálásához szükséges technikai 
feltételeket is, beleértve az olyan 
tudományos kutatókra vonatkozó 
iránymutatásokat, akik a megszerzett 
bizalmas adatokon alapuló eredményeket 
kívánják közzétenni. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
meghatározzák, hogy az (EU) 2016/679 
rendeletnek megfelelően milyen feltételek 
mellett oszthatók meg az adatok az 
ellenőrzött kutatókkal, figyelembe véve az 
online óriásplatformok és a szolgáltatások 
érintett igénybe vevőinek jogait és 
érdekeit, beleértve a bizalmas információk, 
különösen az üzleti titkok védelmét és a 
szolgáltatások biztonságának fenntartását.

Or. en

Módosítás 544
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online óriásplatformok az 
alkalmazás kezdőnapjától (25. cikk (4) 
bekezdés) számított hat hónapon belül, 
majd ezt követően hathavonta közzéteszik 
a 13. cikk szerinti jelentéseket.

(1) Az online óriásplatformok az 
alkalmazás kezdőnapjától (25. cikk (4) 
bekezdés) számított hat hónapon belül, 
majd ezt követően hathavonta egyetemesen 
hozzáférhető és könnyen olvasható 
formátumban közzéteszik a 13. cikk 
szerinti jelentéseket.

Or. en

Módosítás 545
Alfred Sant, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) Az online óriásplatformok az 
alkalmazás kezdőnapjától (25. cikk (4) 
bekezdés) számított hat hónapon belül, 
majd ezt követően hathavonta közzéteszik 
a 13. cikk szerinti jelentéseket.

(1) Az online óriásplatformok az 
alkalmazás kezdőnapjától (25. cikk (4) 
bekezdés) számított hat hónapon belül, 
majd ezt követően három havonta 
közzéteszik a 13. cikk szerinti jelentéseket.

Or. en

Módosítás 546
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a bejelentett jogellenes tartalom 
hatása az egyes tagállamok és/vagy adott 
esetben az EU piacára;

Or. en

Módosítás 547
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az online óriásplatform úgy 
ítéli meg, hogy a (2) bekezdés értelmében 
vett információk közzététele a platform 
vagy a szolgáltatást igénybe vevők 
bizalmas információinak nyilvánosságra 
hozatalával járhat, nagymértékben 
veszélyeztethetné a szolgáltatás 
biztonságát, veszélyeztethetné a 
közbiztonságot vagy káros lehetne a 
szolgáltatást igénybe vevőkre, a platform 
eltávolíthatja az ilyen információkat a 
jelentésekből. Ebben az esetben a 
platform továbbítja a teljes jelentéseket a 
székhely szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak és a Bizottságnak, és 

törölve
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mellékeli annak indokolását, miért 
távolította el az adott információkat a 
nyilvános jelentésekből.

Or. en

Módosítás 548
Paul Tang

Rendeletre irányuló javaslat
33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. cikk
Interoperabilitás

(1) 2024. december 31-ig az online 
óriásplatformoknak átjárhatóvá kell 
tenniük a szolgáltatásaik fő funkcióit más 
online platformokkal, hogy lehetővé 
tegyék a platformok közötti 
információcserét. Ez a kötelezettség nem 
korlátozhatja, akadályozhatja vagy 
késleltetheti a biztonsági problémák 
megoldására való képességüket. Az online 
óriásplatformok nyilvánosan 
dokumentálják az általuk rendelkezésre 
bocsátott valamennyi 
alkalmazásprogramozási interfészt.
(2) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el, amelyekben 
meghatározza az (1) bekezdésben 
meghatározott kötelezettségek jellegét és 
hatályát.

Or. en

Módosítás 549
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 19. cikk értelmében vett 
megbízható bejelentők általi elektronikus 
bejelentések, többek között a felhasználói 
program interfészeken;

törölve

Or. en

Módosítás 550
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. cikk törölve
Magatartási kódexek

(1) A Bizottság és a Testület előmozdítja 
és elősegíti az olyan uniós szintű 
magatartási kódexek kidolgozását, 
amelyek hozzájárulnak e rendelet 
megfelelő alkalmazásához, figyelembe 
véve különösen a jogellenes tartalom és a 
rendszerszintű kockázatok különböző 
típusainak kezelésével kapcsolatos sajátos 
kihívásokat, az uniós jognak megfelelően, 
különös tekintettel a versenyről és a 
személyes adatok védelméről szóló jogra.
(2) Ha olyan, a 26. cikk (1) bekezdésének 
értelmében vett jelentős rendszerszintű 
kockázat merül fel, amely több online 
óriásplatformot érint, a Bizottság adott 
esetben felkérheti az érintett online 
óriásplatformokat, egyéb online 
óriásplatformokat, egyéb online 
platformokat és egyéb közvetítő 
szolgáltatókat, valamint a civil társadalmi 
szervezeteket és egyéb érdekelt feleket, 
hogy vegyenek részt magatartási kódexek 
kidolgozásában, többek között arra 
vonatkozó kötelezettségvállalások 
meghatározásával, hogy konkrét 
kockázatcsökkentési intézkedéseket 
hozzanak, illetve kidolgozzák a meghozott 
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intézkedésekre és azok eredményeire 
vonatkozó rendszeres jelentések 
keretrendszerét.
(3) Az (1) és (2) bekezdés érvényesítésekor 
a Bizottság és a Testület biztosítani 
kívánja, hogy a magatartási kódexek 
egyértelműen meghatározzák 
célkitűzéseiket, tartalmazzák e 
célkitűzések elérésének mérésére szolgáló 
főbb teljesítménymutatókat, illetve uniós 
szinten kellően figyelembe vegyék 
valamennyi érdekelt fél – beleértve a 
polgárokat – igényeit és érdekeit. A 
Bizottság és a Testület emellett biztosítani 
kívánja, hogy a résztvevők rendszeresen 
jelentsenek a Bizottságnak és a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, székhely 
szerinti koordinátoroknak a meghozott 
intézkedésekről és azok eredményeiről a 
magatartási kódexben található főbb 
teljesítménymutatók alapján.
(4) A Bizottság és a Testület értékeli, hogy 
a magatartási kódexek megfelelnek-e az 
(1) és (3) bekezdésben meghatározott 
célkitűzéseknek, és rendszeresen nyomon 
követi és értékeli a célkitűzések elérését. A 
Bizottság és a Testület közzéteszi a 
következtetéseit.
(5) A Testület rendszeresen nyomon követi 
és értékeli a magatartási kódexek 
célkitűzéseinek elérését, tekintettel a 
bennük található főbb 
teljesítménymutatókra.

Or. en

Módosítás 551
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és a Testület 
előmozdítja és elősegíti az olyan uniós 

(1) A Bizottság és a Testület 
előmozdítja és elősegíti az olyan uniós 
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szintű magatartási kódexek kidolgozását, 
amelyek hozzájárulnak e rendelet 
megfelelő alkalmazásához, figyelembe 
véve különösen a jogellenes tartalom és a 
rendszerszintű kockázatok különböző 
típusainak kezelésével kapcsolatos sajátos 
kihívásokat, az uniós jognak megfelelően, 
különös tekintettel a versenyről és a 
személyes adatok védelméről szóló jogra.

szintű magatartási kódexek kidolgozását, 
amelyek hozzájárulnak e rendelet 
megfelelő alkalmazásához, amelyek 
kifejezetten a jogellenes tartalom 
különböző típusainak kezelésével 
kapcsolatos kihívásokat célozzák meg az 
uniós jognak megfelelően, különös 
tekintettel a versenyről és a személyes 
adatok védelméről szóló jogra.

Or. en

Módosítás 552
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha olyan, a 26. cikk (1) 
bekezdésének értelmében vett jelentős 
rendszerszintű kockázat merül fel, amely 
több online óriásplatformot érint, a 
Bizottság adott esetben felkérheti az 
érintett online óriásplatformokat, egyéb 
online óriásplatformokat, egyéb online 
platformokat és egyéb közvetítő 
szolgáltatókat, valamint a civil társadalmi 
szervezeteket és egyéb érdekelt feleket, 
hogy vegyenek részt magatartási kódexek 
kidolgozásában, többek között arra 
vonatkozó kötelezettségvállalások 
meghatározásával, hogy konkrét 
kockázatcsökkentési intézkedéseket 
hozzanak, illetve kidolgozzák a meghozott 
intézkedésekre és azok eredményeire 
vonatkozó rendszeres jelentések 
keretrendszerét.

(2) Ha olyan, a 26. cikk (1) 
bekezdésének értelmében vett jelentős 
rendszerszintű kockázat merül fel, amely 
több online óriásplatformot érint, a 
Bizottság adott esetben – a Testülettel 
egyetértésben – felkérheti az érintett online 
óriásplatformokat, egyéb online 
óriásplatformokat, egyéb online 
platformokat és egyéb közvetítő 
szolgáltatókat, valamint a civil társadalmi 
szervezeteket és egyéb érdekelt feleket, 
hogy vegyenek részt magatartási kódexek 
kidolgozásában, többek között arra 
vonatkozó kötelezettségvállalások 
meghatározásával, hogy konkrét 
kockázatcsökkentési intézkedéseket 
hozzanak, illetve kidolgozzák a meghozott 
intézkedésekre és azok eredményeire 
vonatkozó rendszeres jelentések 
keretrendszerét.

Or. en

Módosítás 553
Alfred Sant, Victor Negrescu
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Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés 
érvényesítésekor a Bizottság és a Testület 
biztosítani kívánja, hogy a magatartási 
kódexek egyértelműen meghatározzák 
célkitűzéseiket, tartalmazzák e célkitűzések 
elérésének mérésére szolgáló főbb 
teljesítménymutatókat, illetve uniós szinten 
kellően figyelembe vegyék valamennyi 
érdekelt fél – beleértve a polgárokat – 
igényeit és érdekeit. A Bizottság és a 
Testület emellett biztosítani kívánja, hogy 
a résztvevők rendszeresen jelentsenek a 
Bizottságnak és a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, székhely 
szerinti koordinátoroknak a meghozott 
intézkedésekről és azok eredményeiről a 
magatartási kódexben található főbb 
teljesítménymutatók alapján.

(3) Az (1) és (2) bekezdés 
érvényesítésekor a Bizottság és a Testület 
biztosítani kívánja, hogy a magatartási 
kódexek egyértelműen meghatározzák a 
különösen a jogellenes tartalom 
terjedésével kapcsolatos célkitűzéseiket, 
tartalmazzák e célkitűzések elérésének 
mérésére szolgáló főbb 
teljesítménymutatókat, illetve uniós szinten 
kellően figyelembe vegyék valamennyi 
érdekelt fél – beleértve a polgárokat – 
igényeit és érdekeit. A Bizottság és a 
Testület emellett biztosítani kívánja, hogy 
a résztvevők rendszeresen jelentsenek a 
Bizottságnak és a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, székhely 
szerinti koordinátoroknak a meghozott 
intézkedésekről és azok eredményeiről a 
magatartási kódexben található főbb 
teljesítménymutatók alapján.

Or. en

Módosítás 554
Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság az online hirdetési 
ökoszisztéma valamennyi szereplőjét arra 
bátorítja, hogy erősítsék meg és tartsák be 
a magatartási kódexekben foglalt 
kötelezettségvállalásokat.

Or. en
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Módosítás 555
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 556
Alfred Sant, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület ajánlhatja a 
Bizottságnak, hogy kezdeményezze – a (2), 
(3) és (4) bekezdésnek megfelelően – 
válságkezelési protokollok kidolgozását 
olyan válsághelyzetekben, amelyek 
szigorúan a közbiztonságot vagy 
közegészségügyet érintő rendkívüli 
körülményekre korlátozódnak.

(1) A Testület ajánlhatja a 
Bizottságnak, hogy kezdeményezze – a (2), 
(3) és (4) bekezdésnek megfelelően – 
válságkezelési protokollok kidolgozását 
olyan válsághelyzetekben, amelyek 
szigorúan a közbiztonságot, a gazdaságot 
vagy a közegészségügyet érintő rendkívüli 
körülményekre korlátozódnak.

Or. en

Módosítás 557
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság előmozdítja és 
elősegíti, hogy az online óriásplatformok 
és adott esetben más online platformok – a 
Bizottság bevonásával – részt vegyenek az 
ilyen, egy vagy több alábbi intézkedést 
tartalmazó válságkezelési protokollok 

(2) A Bizottság előmozdítja és 
elősegíti, hogy az online óriásplatformok 
és adott esetben más online platformok, 
különösen az erőfölénnyel rendelkezők – a 
Bizottság bevonásával – részt vegyenek az 
ilyen, egy vagy több alábbi intézkedést 
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kidolgozásában, tesztelésében és 
alkalmazásában:

tartalmazó válságkezelési protokollok 
kidolgozásában, tesztelésében és 
alkalmazásában:

Or. en

Módosítás 558
José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Valamennyi válságkezelési 
protokollt az Európai Parlament illetékes 
bizottságai ellenőrzik.

Or. en

Módosítás 559
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
digitális szolgáltatási koordinátoruk 
pártatlanul, átláthatóan és időben lássa el 
az e rendelet értelmében vett feladatait. A 
tagállamok biztosítják, hogy a digitális 
szolgáltatási koordinátoruk megfelelő 
technikai, pénzügyi és 
humánerőforrásokkal rendelkezzen 
feladatai ellátása céljából.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
digitális szolgáltatási koordinátoruk 
pártatlanul, átláthatóan és időben lássa el 
az e rendelet értelmében vett feladatait. A 
tagállamok biztosítják, hogy a digitális 
szolgáltatási koordinátoruk megfelelő 
technikai, pénzügyi és 
humánerőforrásokkal rendelkezzen 
feladatai ellátása céljából. Hasonlóképpen 
a tagállamok biztosítják, hogy a digitális 
szolgáltatási koordinátorok 
rendelkezzenek a hatályos nemzeti 
jogszabályok által előírt valamennyi 
hatáskörrel és jogkörrel.

Or. en
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Módosítás 560
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a következő kritériumok 
alapján jelölik ki a digitális szolgáltatási 
koordinátor státuszát:
a) a hatóság szakértelemmel és 
hozzáértéssel rendelkezik a jogellenes 
tartalom észlelése, azonosítása és 
bejelentése terén;
b) kollektív érdekeket képvisel, és 
független minden online platformtól;
c) rendelkezik azzal a képességgel, hogy 
tevékenységét időben, gondosan és 
objektíven végezze.

Or. en

Módosítás 561
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés nem érinti a 
digitális szolgáltatási koordinátorok 
feladatait az e rendeletben előírt felügyeleti 
és érvényesítési rendszerben, illetve a 38. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően a más 
illetékes hatóságokkal folytatott 
együttműködés során. A (2) bekezdés nem 
akadályozza az érintett hatóságok 
felügyeletét a nemzeti alkotmányjognak 
megfelelően.

(3) A (2) bekezdés nem érinti a 
digitális szolgáltatási koordinátorok 
feladatait az e rendeletben előírt felügyeleti 
és érvényesítési rendszerben, illetve a 38. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően a más 
illetékes hatóságokkal folytatott 
együttműködés során. A (2) bekezdés nem 
akadályozza az érintett hatóságok 
felügyeletét a nemzeti alkotmányjognak 
megfelelően. A digitális szolgáltatási 
koordinátorok jelentést készítenek, 
amelyet az e rendelet 67. cikke szerinti 
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információmegosztási rendszerben 
közzétesznek, és benyújtanak az Európai 
Parlamentnek.

Or. en

Módosítás 562
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a közvetítő szolgáltató nem jelöl 
ki jogi képviselőt a 11. cikknek 
megfelelően, a III. és IV. fejezet 
alkalmazásában valamennyi tagállam 
joghatósággal rendelkezik. Ha egy 
tagállam úgy dönt, hogy e bekezdés 
értelmében gyakorolni kívánja a 
joghatóságot, tájékoztatja az összes többi 
tagállamot, és biztosítja a non bis in idem 
elv tiszteletben tartását.

(3) Ha a közvetítő szolgáltató nem jelöl 
ki jogi képviselőt a 11. cikknek 
megfelelően, a III. és IV. fejezet 
alkalmazásában valamennyi tagállam 
joghatósággal rendelkezik. Ha egy 
tagállam úgy dönt, hogy e bekezdés 
értelmében gyakorolni kívánja a 
joghatóságot, tájékoztatja az összes többi 
tagállamot, hogy biztosítsa a non bis in 
idem elv tiszteletben tartását.

Or. en

Módosítás 563
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) helyszíni vizsgálatok elvégzésére 
vonatkozó hatáskör az ilyen szolgáltatók 
vagy személyek kereskedelmi, üzleti, 
kézműipari vagy szakmai tevékenységével 
összefüggő célból használt bármely 
ingatlan vonatkozásában, vagy a 
feltételezett jogsértéssel összefüggő 
információk bármilyen formájának 
vizsgálata, lefoglalása, másolatok 
készítése vagy megszerzése érdekében más 

törölve
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hatóságok ilyen tárgyú megkeresésére 
vonatkozó hatáskör, függetlenül az 
adathordozótól;

Or. en

Módosítás 564
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) arra vonatkozó hatáskör, hogy az 
ilyen szolgáltatók vagy személyek 
képviselőjétől vagy személyzete bármely 
tagjától a feltételezett jogsértéshez 
kapcsolódó információkról magyarázatot 
kérjen, és a válaszokat rögzítse.

törölve

Or. en

Módosítás 565
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hatáskör a jogsértés 
beszüntetésének elrendelésére és adott 
esetben a jogsértéssel arányos és a 
jogsértés hatékony megszüntetéséhez 
szükséges jogorvoslat elrendelésére;

törölve

Or. en

Módosítás 566
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
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41 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hatáskör ideiglenes intézkedések 
elfogadására a súlyos károk kockázatának 
elkerülése érdekében.

törölve

Or. en

Módosítás 567
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szolgáltatók vezető testületének 
észszerű határidőn belül arra való 
felkérése, hogy vizsgálja meg a helyzetet, 
fogadjon el és nyújtson be a jogsértés 
megszüntetéséhez szükséges 
intézkedéseket tartalmazó cselekvési 
tervet, biztosítsa, hogy a szolgáltató 
meghozza azokat az intézkedéseket, és 
tegyen jelentést a meghozott 
intézkedésekről;

a) a szolgáltatók vezető testületének 
észszerű határidőn belül arra való 
felkérése, hogy vizsgálja meg a helyzetet, 
fogadjon el és nyújtson be a jogsértés 
megszüntetéséhez szükséges 
intézkedéseket tartalmazó cselekvési 
tervet, biztosítsa, hogy a szolgáltató 
meghozza azokat az intézkedéseket, és egy 
meghatározott időn belül tegyen jelentést a 
meghozott intézkedésekről;

Or. en

Módosítás 568
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a digitális szolgáltatási 
koordinátor úgy ítéli meg, hogy a 
szolgáltató nem tett eleget kellő mértékben 
az első franciabekezdésben szereplő 
követelményeknek, a jogsértés tartósan 
fennáll és súlyos károkat okoz, és a 

b) ha a digitális szolgáltatási 
koordinátor úgy ítéli meg, hogy a 
szolgáltató nem tett eleget az első 
franciabekezdésben szereplő 
követelményeknek, a jogsértés tartósan 
fennáll és súlyos károkat okoz, és a 



AM\1238660HU.docx 131/171 PE696.546v01-00

HU

jogsértés súlyos, valamely személy életét 
vagy biztonságát fenyegető 
bűncselekménnyel jár, kéri az adott 
tagállam illetékes igazságügyi hatóságát, 
hogy rendelje el a szolgáltatás jogsértő 
igénybe vevője általi hozzáférés ideiglenes 
korlátozását, vagy amennyiben ez 
technikailag nem lehetséges, a közvetítő 
szolgáltató azon online interfészéhez való 
hozzáférés ideiglenes korlátozását, 
amelyen a jogsértésre sor került.

jogsértés súlyos, valamely személy életét 
vagy biztonságát fenyegető 
bűncselekménnyel jár, kéri az adott 
tagállam illetékes igazságügyi hatóságát, 
hogy rendelje el a szolgáltatás jogsértő 
igénybe vevője általi hozzáférés ideiglenes 
korlátozását, vagy amennyiben ez 
technikailag nem lehetséges, a közvetítő 
szolgáltató azon online interfészéhez való 
hozzáférés ideiglenes korlátozását, 
amelyen a jogsértésre sor került.

Or. en

Módosítás 569
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendeletben előírt kötelezettségeknek való 
meg nem felelés esetén kirótt szankciók 
maximális összege ne haladja meg az 
érintett közvetítő szolgáltató éves 
jövedelmének vagy árbevételének 6 %-át. 
A helytelen, hiányos vagy félrevezető 
tájékoztatás, a válaszadás elmulasztása 
vagy a helytelen, hiányos vagy félrevezető 
információk helyesbítésének elmulasztása, 
illetve a helyszíni vizsgálat elutasítása 
esetén kirótt szankció nem haladja meg az 
érintett szolgáltató éves jövedelmének 
vagy árbevételének 1 %-át.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendeletben előírt kötelezettségeknek való 
meg nem felelés esetén kirótt szankciók 
maximális összege ne haladja meg az 
érintett közvetítő szolgáltató éves 
jövedelmének vagy árbevételének 10 %-át. 
A helytelen, hiányos vagy félrevezető 
tájékoztatás, a válaszadás elmulasztása 
vagy a helytelen, hiányos vagy félrevezető 
információk helyesbítésének elmulasztása, 
illetve a helyszíni vizsgálat elutasítása 
esetén kirótt szankció nem haladja meg az 
érintett szolgáltató éves jövedelmének 
vagy árbevételének 5%-át.

Or. en

Módosítás 570
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kényszerítő bírság az érintett határozatban 
meghatározott nappal kezdődő maximális 
napi összege ne haladja meg az érintett 
közvetítő szolgáltató előző pénzügyi évi 
napi átlagos árbevételének 5 %-át.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kényszerítő bírság az érintett határozatban 
meghatározott nappal kezdődő maximális 
napi összege ne haladja meg az érintett 
közvetítő szolgáltató előző pénzügyi évi 
napi átlagos árbevételének 10 %-át.

Or. en

Módosítás 571
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
42 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42a. cikk
A szankciók kiszabására vonatkozó 

általános feltételek
(1) A 42. cikk szerinti szankciók kiszabása 
előtt a szankció kiszabásáról és a szankció 
összegéről szóló döntés meghozatalakor 
minden egyes esetben kellő figyelmet kell 
fordítani a következőkre:
a) a jogsértés jellege, súlyossága és 
időtartama, figyelembe véve a szóban 
forgó adatkezelés jellegét, körét vagy 
célját, továbbá azon felhasználók száma, 
akiket a jogsértés érint, valamint az 
általuk elszenvedett kár mértéke;
b) a jogsértés szándékos vagy gondatlan 
volta;
c) a szolgáltató intézkedései a jogsértés 
által okozott károk enyhítésére;
d) a szolgáltató felelősségének mértéke, 
figyelembe véve a többi érintett 
szolgáltatót;
e) a szolgáltató által elkövetett bármely 
korábbi jelentős jogsértés;
f) a digitális szolgáltatási 
koordinátorral/koordinátorokkal a 
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jogsértés orvoslása és a jogsértés 
esetlegesen negatív hatásainak enyhítése 
tekintetében folytatott együttműködés 
mértéke;
g) az a mód, ahogyan a jogsértés a 
tagállam tudomására jutott;
h) amennyiben az érintett szolgáltatóval 
szemben korábban ugyanabban a 
tárgyban jogsértést állapítottak meg, az 
említett intézkedések betartása;
i) a 35. és 36. cikk szerinti jóváhagyott 
magatartási kódexek betartása; továbbá
j) az eset körülményei szempontjából 
releváns egyéb súlyosbító vagy enyhítő 
tényezők, például a jogsértés közvetlen 
vagy közvetett következményeként szerzett 
pénzügyi haszon vagy elkerült veszteség.
(2) Ha a szolgáltató e rendelet több 
rendelkezését is megsérti, a bírság teljes 
összege nem haladhatja meg a 42. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott összeget.
(3) A tagállam az e cikk és a 42. cikk 
szerinti hatásköreit megfelelő, az uniós és 
a tagállami joggal összhangban álló 
eljárási garanciák – ideértve a hatékony 
jogorvoslat lehetőségét és a tisztességes 
eljárást – biztosításával gyakorolja.

Or. en

Módosítás 572
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok éves jelentést készítenek az 
e rendelet értelmében végzett 
tevékenységükről. A digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó koordinátorok 
közzéteszik és továbbítják az éves 

(1) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok éves jelentést készítenek az 
e rendelet értelmében végzett 
tevékenységükről legalább annak a nyelvi 
régiónak a nyelvén, ahol a digitális 
szolgáltatást nyújtják. A digitális 
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jelentéseket a Bizottságnak és a 
Testületnek.

szolgáltatásokkal foglalkozó koordinátorok 
közzéteszik és továbbítják az éves 
jelentéseket a Bizottságnak és a 
Testületnek.

Or. nl

Módosítás 573
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok éves jelentést készítenek az 
e rendelet értelmében végzett 
tevékenységükről. A digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó koordinátorok 
közzéteszik és továbbítják az éves 
jelentéseket a Bizottságnak és a 
Testületnek.

(1) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok éves jelentést készítenek az 
e rendelet értelmében végzett 
tevékenységükről. A digitális szolgáltatási 
koordinátorok egyetemesen hozzáférhető 
és könnyen olvasható formátumban 
közzéteszik és továbbítják az éves 
jelentéseket a Bizottságnak és a 
Testületnek.

Or. en

Módosítás 574
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok éves jelentést készítenek az 
e rendelet értelmében végzett 
tevékenységükről. A digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó koordinátorok 
közzéteszik és továbbítják az éves 
jelentéseket a Bizottságnak és a 
Testületnek.

(1) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok éves jelentéseket készítenek 
az e rendelet értelmében végzett 
tevékenységükről. A digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó koordinátorok 
közzéteszik és továbbítják az éves 
jelentéseket a Bizottságnak és a 
Testületnek.

Or. en
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Módosítás 575
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a digitális szolgáltatási 
koordinátorok által a rendkívül érzékeny 
információk és üzleti titkok bizalmas 
kezelésének biztosítása érdekében hozott 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 576
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a származási ország elve 
értelmezésének értékelése a digitális 
szolgáltatási koordinátor felügyeleti és 
végrehajtási tevékenységei során, különös 
tekintettel e rendelet 45. cikkére.

Or. en

Módosítás 577
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület a digitális szolgáltatási 
koordinátorokból áll, amelyeket magas 
szintű tisztviselők képviselnek. Ha a 
nemzeti jog előírja, a digitális szolgáltatási 

(1) A Testület a digitális szolgáltatási 
koordinátorokból áll, amelyeket magas 
szintű tisztviselők képviselnek. Ha a 
nemzeti jog előírja, a digitális szolgáltatási 
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koordinátorokon kívül az e rendelet 
alkalmazása és érvényesítése terén konkrét 
operatív feladatokkal megbízott egyéb 
illetékes hatóságok is képviseltetik 
magukat a Testületben. Más nemzeti 
hatóságok is meghívhatók az ülésekre, ha a 
megvitatott kérdések relevánsak számukra.

koordinátorokon kívül az e rendelet 
alkalmazása és érvényesítése terén konkrét 
operatív feladatokkal megbízott egyéb 
illetékes hatóságok is képviseltetik 
magukat a Testületben. Más nemzeti 
hatóságok is meghívhatók az ülésekre, ha a 
megvitatott kérdések relevánsak számukra. 
Az ülés akkor tekinthető érvényesnek, ha 
a jogosult tagok legalább kétharmada 
jelen van.

Or. en

Módosítás 578
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Testület egyszerű többséggel fogadja el 
jogi aktusait.

A Testület egyszerű többséggel fogadja el 
jogi aktusait. Szavazategyenlőség esetén a 
szavazást semmisnek kell tekinteni, és a 
Testületnek új szavazást kell tartania.

Or. en

Módosítás 579
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Testület elnöki tisztét a Bizottság 
tölti be. A Bizottság hívja össze az üléseket 
és készíti el a napirendet a Testület e 
rendelet értelmében vett feladatainak és az 
eljárási szabályzatának megfelelően.

(3) A Testület elnöki tisztét a tagjai 
közül megválasztott elnök tölti be. Nem 
engedhető meg, hogy a Testület elnöke az 
adott tagállamban egyidejűleg bármely 
nemzeti szabályozó hivatalt is vezessen. Az 
elnök megbízatását legfeljebb három évre 
kell korlátozni, amely legfeljebb egy 
alkalommal megújítható. A Testület 
elnöke hívja össze az üléseket és készíti el 
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a napirendet a Testület e rendelet 
értelmében vett feladatainak és az eljárási 
szabályzatának megfelelően.

Or. en

Módosítás 580
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Testület a Bizottság 
hozzájárulásával elfogadja az eljárási 
szabályzatát.

törölve

Or. en

Módosítás 581
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Testület a Bizottság 
hozzájárulásával elfogadja az eljárási 
szabályzatát.

(6) A Testület tagjainak kétharmados 
többségével elfogadja saját eljárási 
szabályzatát, és megállapítja működési 
rendjét.

Or. en

Módosítás 582
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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d) javasolja a Bizottságnak, hogy 
hozza meg az 51. cikkben említett 
intézkedéseket, és amennyiben a Bizottság 
kéri, véleményeket fogad el e rendeletnek 
megfelelően az online óriásplatformokra 
vonatkozó bizottsági 
intézkedéstervezetekről;

d) dönt arról, hogy meghozza az 51. 
cikkben említett intézkedéseket, és 
amennyiben a Bizottság kéri, véleményeket 
fogad el e rendeletnek megfelelően az 
online óriásplatformokra vonatkozó 
bizottsági intézkedéstervezetekről;

Or. en

Módosítás 583
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor olyan határozatot 
fogad el, amely megállapítja, hogy egy 
online óriásplatform megsértette a III. 
fejezet 4. szakaszának bármely 
rendelkezését, alkalmazza az ebben a 
cikkben meghatározott megerősített 
felügyeleti rendszert. Teljes mértékben 
figyelembe veszi a Bizottság és a Testület 
által e cikk értelmében megfogalmazott 
véleményeket és ajánlásokat.

(1) Ha a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor olyan határozatot 
fogad el, amely megállapítja, hogy egy 
online óriásplatform megsértette a III. 
fejezet 4. szakaszának bármely 
rendelkezését, alkalmazza az ebben a 
cikkben meghatározott megerősített 
felügyeleti rendszert. A Testület saját 
kezdeményezésére vagy legalább három, 
célország szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátor kérésére eljárva – 
amennyiben alapos a gyanúja, hogy egy 
online óriásplatform megsértette az 
említett rendelkezések bármelyikét – 
igénybe veszi az e cikkben meghatározott 
megerősített felügyeleti rendszert.

Or. en

Módosítás 584
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A saját kezdeményezésére eljáró Bizottság, 
illetve a saját kezdeményezésére vagy 
legalább három, a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, célország 
szerinti koordinátor kérésére eljáró 
Testület – ha okkal feltételezi, hogy egy 
online óriásplatform megsértette ezeket a 
rendelkezéseket – ajánlhatja a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak, hogy vizsgálja ki a 
feltételezett jogsértést annak érdekében, 
hogy ez a digitális szolgáltatási 
koordinátor észszerű határidőn belül ilyen 
határozatot fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 585
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A saját kezdeményezésére eljáró 
Bizottság, illetve a saját kezdeményezésére 
vagy legalább három, a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, célország 
szerinti koordinátor kérésére eljáró Testület 
– ha okkal feltételezi, hogy egy online 
óriásplatform megsértette ezeket a 
rendelkezéseket – ajánlhatja a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak, hogy vizsgálja ki a 
feltételezett jogsértést annak érdekében, 
hogy ez a digitális szolgáltatási koordinátor 
észszerű határidőn belül ilyen határozatot 
fogadjon el.

A saját kezdeményezésére vagy legalább 
három, a digitális szolgáltatásokkal 
foglalkozó, célország szerinti koordinátor 
kérésére eljáró Testület – ha okkal 
feltételezi, hogy egy online óriásplatform 
megsértette ezeket a rendelkezéseket – 
ajánlhatja a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátornak, hogy 
vizsgálja ki a feltételezett jogsértést annak 
érdekében, hogy ez a digitális szolgáltatási 
koordinátor észszerű határidőn belül ilyen 
határozatot fogadjon el.

Or. en

Módosítás 586
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu
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Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A saját kezdeményezésére eljáró Bizottság, 
illetve a saját kezdeményezésére vagy 
legalább három, a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, célország 
szerinti koordinátor kérésére eljáró Testület 
– ha okkal feltételezi, hogy egy online 
óriásplatform megsértette ezeket a 
rendelkezéseket – ajánlhatja a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak, hogy vizsgálja ki a 
feltételezett jogsértést annak érdekében, 
hogy ez a digitális szolgáltatási koordinátor 
észszerű határidőn belül ilyen határozatot 
fogadjon el.

A saját kezdeményezésére eljáró Bizottság, 
illetve a saját kezdeményezésére vagy 
legalább három, a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, célország 
szerinti koordinátor kérésére eljáró Testület 
– ha okkal feltételezhető, hogy egy online 
óriásplatform megsértette ezeket a 
rendelkezéseket – ajánlhatja a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak, hogy vizsgálja ki a 
feltételezett jogsértést annak érdekében, 
hogy ez a digitális szolgáltatási koordinátor 
észszerű határidőn belül ilyen határozatot 
fogadjon el.

Or. en

Módosítás 587
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amikor eljuttatja az (1) bekezdés 
első albekezdése szerinti határozatot az 
érintett online óriásplatformnak, a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási koordinátor 
kéri, hogy az online óriásplatform a 
határozattól számított egy hónapon belül 
készítsen és nyújtson be a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátornak, a 
Bizottságnak és a Testületnek olyan 
cselekvési tervet, amely meghatározza, 
hogyan tervezi megszüntetni vagy 
orvosolni az adott platform a jogsértést. A 
cselekvési tervben meghatározott 
intézkedések adott esetben magukban 
foglalhatják a 35. cikk szerinti magatartási 
kódexekhez való csatlakozást.

(2) Amikor eljuttatja az (1) bekezdés 
első albekezdése szerinti határozatot az 
érintett online óriásplatformnak, a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási koordinátor 
kéri, hogy az online óriásplatform a 
határozattól számított egy hónapon belül 
készítsen és nyújtson be a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátornak, a 
Bizottságnak és a Testületnek olyan 
cselekvési tervet, amely meghatározza, 
hogyan tervezi megszüntetni vagy 
orvosolni az adott platform a jogsértést. A 
cselekvési tervben meghatározott 
intézkedések adott esetben ajánlhatják a 
35. cikk szerinti magatartási kódexekhez 
való csatlakozást.
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Or. en

Módosítás 588
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E bejelentés értelmében a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátor a 
továbbiakban nem jogosult vizsgálati vagy 
végrehajtási intézkedést hozni az érintett 
online óriásplatform releváns 
magatartásával kapcsolatban, ami nem 
érinti a 66. cikket vagy bármely egyéb 
olyan intézkedést, amelyet a Bizottság 
kérésére hozhat.

E bejelentés értelmében a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátor a 
továbbiakban nem jogosult vizsgálati vagy 
végrehajtási intézkedést hozni az érintett 
online óriásplatform releváns 
magatartásával kapcsolatban, ami nem 
érinti a 66. cikket vagy bármely egyéb 
olyan intézkedést, amelyet a Bizottság 
vagy a Testület kérésére hozhat.

Or. en

Módosítás 589
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság beavatkozása és eljárás 
megindítása

A Bizottság és/vagy a Testület 
beavatkozása és eljárás megindítása

Or. en

Módosítás 590
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – vagy a Testület (1) A Bizottság vagy a Testület 
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ajánlására vagy a Testülettel folytatott 
konzultációt követően a saját 
kezdeményezésére eljárva – megindíthatja 
az 58. és 59. cikk értelmében vett 
határozatok lehetséges elfogadására 
vonatkozó eljárást az olyan online 
óriásplatformok releváns magatartása 
tekintetében,

legalább három, a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, célország 
szerinti koordinátor ajánlására vagy a 
Testülettel folytatott konzultációt követően 
a saját kezdeményezésükre eljárva 
megindíthatják az 58. és 59. cikk 
értelmében vett határozatok lehetséges 
elfogadására vonatkozó eljárást az olyan 
online óriásplatformok releváns 
magatartása tekintetében,

Or. en

Módosítás 591
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – vagy a Testület 
ajánlására vagy a Testülettel folytatott 
konzultációt követően a saját 
kezdeményezésére eljárva – megindíthatja 
az 58. és 59. cikk értelmében vett 
határozatok lehetséges elfogadására 
vonatkozó eljárást az olyan online 
óriásplatformok releváns magatartása 
tekintetében,

(1) A Bizottság a Testület ajánlására 
megindíthatja az 58. és 59. cikk értelmében 
vett határozatok lehetséges elfogadására 
vonatkozó eljárást az olyan online 
óriásplatformok releváns magatartása 
tekintetében,

Or. en

Módosítás 592
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a Bizottság úgy dönt, hogy az 
(1) bekezdés értelmében eljárást indít, 
értesíti az összes digitális szolgáltatási 
koordinátort, a Testületet és az érintett 

(2) Ha a Bizottság úgy dönt, hogy az 
(1) bekezdés értelmében eljárást indít, 
értesíti az összes digitális szolgáltatási 
koordinátort, a Testületet és az érintett 
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online óriásplatformot. online óriásplatformot. Ha a Bizottság úgy 
dönt, hogy nem indít az (1) bekezdés 
szerinti eljárást, indoklásáról írásban 
tájékoztatja a Testületet.

Or. en

Módosítás 593
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
51 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51a. cikk
A Bizottságra vonatkozó követelmények

(1) A Bizottság az e rendelet szerinti 
feladatait pártatlanul, átláthatóan és 
időben látja el. A Bizottság gondoskodik 
arról, hogy az e rendelettel kapcsolatban 
felelősséggel felruházott egységei 
megfelelő technikai, pénzügyi és 
humánerőforrásokkal rendelkezzenek 
feladataik ellátása céljából.
(2) Az e rendelettel összhangban rá 
ruházott feladatok elvégzése és az ilyen 
hatáskörök gyakorlása során a Bizottság 
teljesen függetlenül jár el. Bármilyen – 
közvetlen vagy közvetett – külső 
befolyástól mentesen jár el, és nem kér 
vagy fogad el utasítást egyetlen más 
hatóságtól vagy magánféltől sem.

Or. en

Módosítás 594
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3) Ha a Bizottság határozati úton kér 
tájékoztatást az érintett online 
óriásplatformtól vagy az 52. cikk (1) 
bekezdésében említett egyéb személyektől, 
a Bizottság megjelöli kérelmének 
jogalapját és célját, meghatározza a kért 
információt és az információszolgáltatás 
határidejét. A Bizottság utal továbbá a 59. 
cikkben előírt szankciókra, valamint utal a 
60. cikkben előírt kényszerítő bírságokra 
vagy kiszabja azokat. A Bizottság utal 
továbbá a határozat Bíróság általi 
felülvizsgálatához való jogra.

(3) Ha a Bizottság vagy a Testület 
határozati úton kér tájékoztatást az érintett 
online óriásplatformtól vagy az 52. cikk (1) 
bekezdésében említett egyéb személyektől, 
a Bizottság megjelöli kérelmének 
jogalapját és célját, meghatározza a kért 
információt és az információszolgáltatás 
határidejét. A Bizottság utal továbbá a 59. 
cikkben előírt szankciókra, valamint utal a 
60. cikkben előírt kényszerítő bírságokra 
vagy kiszabja azokat. A Bizottság utal 
továbbá a határozat Bíróság általi 
felülvizsgálatához való jogra.

Or. en

Módosítás 595
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság kérésére a digitális 
szolgáltatási koordinátorok és az egyéb 
illetékes hatóságok minden szükséges 
tájékoztatást megadnak a Bizottságnak 
ahhoz, hogy az ellássa az ebben a 
rendeletben ráruházott feladatokat.

(5) A Bizottság vagy a Testület 
kérésére a digitális szolgáltatási 
koordinátorok és az egyéb illetékes 
hatóságok minden szükséges tájékoztatást 
megadnak a Bizottságnak vagy a 
Testületnek ahhoz, hogy az ellássa az 
ebben a rendeletben ráruházott feladatokat.

Or. en

Módosítás 596
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen szakasz értelmében ráruházott 
feladatok ellátása érdekében a Bizottság 
bármely olyan természetes vagy jogi 

Az ezen szakasz értelmében ráruházott 
feladatok ellátása érdekében a Bizottság és 
a Testület bármely olyan természetes vagy 
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személyt meghallgathat, aki/amely 
beleegyezik a meghallgatásba a 
jogsértéssel vagy adott esetben a 
feltételezett jogsértéssel kapcsolatban 
indított vizsgálat tárgyára vonatkozó 
információgyűjtés érdekében.

jogi személyt meghallgathat, aki/amely 
beleegyezik a meghallgatásba a 
jogsértéssel vagy adott esetben a 
feltételezett jogsértéssel kapcsolatban 
indított vizsgálat tárgyára vonatkozó 
információgyűjtés érdekében.

Or. en

Módosítás 597
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54. cikk törölve
Helyszíni vizsgálatok lefolytatására 

vonatkozó hatáskör
(1) Az ezen szakasz értelmében ráruházott 
feladatok ellátása érdekében a Bizottság 
helyszíni vizsgálatokat folytathat az 
érintett online óriásplatform vagy az 52. 
cikk (1) bekezdésében említett egyéb 
személyek ingatlanjaiban.
(2) A helyszíni vizsgálatok a Bizottság 
által az 57. cikk (2) bekezdése értelmében 
kinevezett ellenőrök vagy szakértők 
segítségével is lefolytathatók.
(3) A helyszíni vizsgálatok során a 
Bizottság és az általa kinevezett ellenőrök 
vagy szakértők előírhatják az érintett 
online óriásplatform vagy az 52. cikk (1) 
bekezdésében említett egyéb személyek 
számára, hogy ismertessék a 
szervezetüket, működésüket, IT-
rendszerüket, algoritmusaikat, 
adatkezelésüket és üzleti magatartásukat. 
A Bizottság és az általa kinevezett 
ellenőrök vagy szakértők kérdéseket 
tehetnek fel az érintett online 
óriásplatform vagy az 52. cikk (1) 
bekezdésében említett egyéb személyek 
legfontosabb munkatársainak.
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(4) Az érintett online óriásplatformnak 
vagy az 52. cikk (1) bekezdésében említett 
egyéb személyeknek alá kell vetniük 
magukat a Bizottság határozata által 
elrendelt helyszíni vizsgálatnak. A 
határozat meghatározza a látogatás 
tárgyát és célját, meghatározza a vizsgálat 
kezdetének napját, és utal az 59. és 60. 
cikkben előírt szankciókra, valamint a 
határozat Bíróság általi felülvizsgálatához 
való jogra.

Or. en

Módosítás 598
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen szakasz értelmében 
ráruházott feladatok ellátása érdekében a 
Bizottság helyszíni vizsgálatokat folytathat 
az érintett online óriásplatform vagy az 52. 
cikk (1) bekezdésében említett egyéb 
személyek ingatlanjaiban.

(1) Az ezen szakasz értelmében 
ráruházott feladatok ellátása érdekében a 
Bizottság vagy a Testület helyszíni 
vizsgálatokat folytathat az érintett online 
óriásplatform vagy az 52. cikk (1) 
bekezdésében említett egyéb személyek 
ingatlanjaiban.

Or. en

Módosítás 599
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyszíni vizsgálatok a Bizottság 
által az 57. cikk (2) bekezdése értelmében 
kinevezett ellenőrök vagy szakértők 
segítségével is lefolytathatók.

(2) A helyszíni vizsgálatok a Bizottság 
vagy a Testület által az 57. cikk (2) 
bekezdése értelmében kinevezett ellenőrök 
vagy szakértők segítségével is 
lefolytathatók.
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Or. en

Módosítás 600
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A helyszíni vizsgálatok során a 
Bizottság és az általa kinevezett ellenőrök 
vagy szakértők előírhatják az érintett 
online óriásplatform vagy az 52. cikk (1) 
bekezdésében említett egyéb személyek 
számára, hogy ismertessék a szervezetüket, 
működésüket, IT-rendszerüket, 
algoritmusaikat, adatkezelésüket és üzleti 
magatartásukat. A Bizottság és az általa 
kinevezett ellenőrök vagy szakértők 
kérdéseket tehetnek fel az érintett online 
óriásplatform vagy az 52. cikk (1) 
bekezdésében említett egyéb személyek 
legfontosabb munkatársainak.

(3) A helyszíni vizsgálatok során a 
Bizottság vagy a Testület és az általuk 
kinevezett ellenőrök vagy szakértők 
előírhatják az érintett online óriásplatform 
vagy az 52. cikk (1) bekezdésében említett 
egyéb személyek számára, hogy 
ismertessék a szervezetüket, működésüket, 
IT-rendszerüket, algoritmusaikat, 
adatkezelésüket és üzleti magatartásukat. A 
Bizottság, a Testület és az általuk 
kinevezett ellenőrök vagy szakértők 
kérdéseket tehetnek fel az érintett online 
óriásplatform vagy az 52. cikk (1) 
bekezdésében említett egyéb személyek 
legfontosabb munkatársainak.

Or. en

Módosítás 601
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett online óriásplatformnak 
vagy az 52. cikk (1) bekezdésében említett 
egyéb személyeknek alá kell vetniük 
magukat a Bizottság határozata által 
elrendelt helyszíni vizsgálatnak. A 
határozat meghatározza a látogatás tárgyát 
és célját, meghatározza a vizsgálat 
kezdetének napját, és utal az 59. és 60. 
cikkben előírt szankciókra, valamint a 

(4) Az érintett online óriásplatformnak 
vagy az 52. cikk (1) bekezdésében említett 
egyéb személyeknek alá kell vetniük 
magukat a Bizottság vagy a Testület 
határozata által elrendelt helyszíni 
vizsgálatnak. A határozat meghatározza a 
látogatás tárgyát és célját, meghatározza a 
vizsgálat kezdetének napját, és utal az 59. 
és 60. cikkben előírt szankciókra, valamint 
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határozat Bíróság általi felülvizsgálatához 
való jogra.

a határozat Bíróság általi 
felülvizsgálatához való jogra.

Or. en

Módosítás 602
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az esetlegesen az 58. cikk (1) 
bekezdése értelmében vett meg nem 
felelési határozat elfogadásával járó 
eljárások összefüggésében, a szolgáltatás 
igénybe vevőjét veszélyeztető súlyos károk 
kockázata miatt felmerülő sürgős esetben a 
Bizottság határozati úton ideiglenes 
intézkedéseket rendelhet el az érintett 
online óriásplatform ellen prima facie 
megállapított jogsértés alapján.

(1) Az esetlegesen az 58. cikk (1) 
bekezdése értelmében vett meg nem 
felelési határozat elfogadásával járó 
eljárások összefüggésében, a szolgáltatás 
igénybe vevőjét veszélyeztető súlyos károk 
kockázata miatt felmerülő sürgős esetben a 
Bizottság a Testülettel folytatott 
egyeztetést követően ideiglenes 
intézkedéseket rendelhet el az érintett 
online óriásplatform ellen prima facie 
megállapított jogsértés alapján.

Or. en

Módosítás 603
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az esetlegesen az 58. cikk (1) 
bekezdése értelmében vett meg nem 
felelési határozat elfogadásával járó 
eljárások összefüggésében, a szolgáltatás 
igénybe vevőjét veszélyeztető súlyos károk 
kockázata miatt felmerülő sürgős esetben a 
Bizottság határozati úton ideiglenes 
intézkedéseket rendelhet el az érintett 
online óriásplatform ellen prima facie 
megállapított jogsértés alapján.

(1) Az esetlegesen az 58. cikk (1) 
bekezdése értelmében vett meg nem 
felelési határozat elfogadásával járó 
eljárások összefüggésében, a szolgáltatás 
igénybe vevőjét veszélyeztető súlyos károk 
kockázata miatt felmerülő sürgős esetben a 
Bizottság vagy a Testület határozati úton 
ideiglenes intézkedéseket rendelhet el az 
érintett online óriásplatform ellen prima 
facie megállapított jogsértés alapján.
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Or. en

Módosítás 604
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

56. cikk törölve
Kötelezettségvállalások

(1) Ha az e szakasz értelmében vett 
eljárások során az érintett online 
óriásplatform kötelezettségvállalást tesz a 
rendelet vonatkozó rendelkezéseinek való 
megfelelés érdekében, a Bizottság 
határozati úton kötelező érvényűvé teheti 
ezeket a kötelezettségvállalásokat az 
érintett online óriásplatformra nézve, és 
kimondhatja, hogy további intézkedések 
nem indokoltak.
(2) A Bizottság az eljárást kérelemre vagy 
saját kezdeményezésére újra megnyitja:
a) amennyiben a határozat alapjául 
szolgáló bármely tényben jelentős változás 
történt;
b) ha az érintett online óriásplatform a 
kötelezettségvállalásaival ellentétesen jár 
el; vagy
c) ha a határozat az online óriásplatform 
vagy az 52. cikk (1) bekezdésében említett 
egyéb személyek által nyújtott hiányos, 
helytelen vagy félrevezető tájékoztatáson 
alapult.
(3) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az 
érintett online óriásplatform által vállalt 
kötelezettségek nem tudják hatékonyan 
biztosítani az e rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek való megfelelést, az 
eljárás lezárásakor indokolt határozatban 
elutasítja ezeket a 
kötelezettségvállalásokat.
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Or. en

Módosítás 605
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az e szakasz értelmében vett 
eljárások során az érintett online 
óriásplatform kötelezettségvállalást tesz a 
rendelet vonatkozó rendelkezéseinek való 
megfelelés érdekében, a Bizottság 
határozati úton kötelező érvényűvé teheti 
ezeket a kötelezettségvállalásokat az 
érintett online óriásplatformra nézve, és 
kimondhatja, hogy további intézkedések 
nem indokoltak.

(1) Ha az e szakasz értelmében vett 
eljárások során az érintett online 
óriásplatform kötelezettségvállalást tesz a 
rendelet vonatkozó rendelkezéseinek való 
megfelelés érdekében, a Bizottság a 
Testülettel folytatott egyeztetést követően 
kötelező érvényűvé teheti ezeket a 
kötelezettségvállalásokat az érintett online 
óriásplatformra nézve, és kimondhatja, 
hogy további intézkedések nem indokoltak.

Or. en

Módosítás 606
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy 
az érintett online óriásplatform által vállalt 
kötelezettségek nem tudják hatékonyan 
biztosítani az e rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek való megfelelést, az 
eljárás lezárásakor indokolt határozatban 
elutasítja ezeket a 
kötelezettségvállalásokat.

(3) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy 
az érintett online óriásplatform által vállalt 
kötelezettségek nem tudják hatékonyan 
biztosítani az e rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek való megfelelést, az 
eljárás lezárásakor indokolt határozatban, a 
Testülettel egyetértésben elutasítja ezeket a 
kötelezettségvállalásokat.

Or. en

Módosítás 607
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Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e szakasz értelmében ráruházott 
feladatok ellátása érdekében a Bizottság 
megteheti az annak nyomon követéséhez 
szükséges intézkedéseket, hogy az érintett 
online óriásplatform hatékonyan hajtja-e 
végre ezt a rendeletet, illetve megfelel-e a 
rendeletnek. A Bizottság emellett 
elrendelheti, hogy az érintett platform 
biztosítson hozzáférést és magyarázatot az 
adatbázisaihoz és algoritmusaihoz.

(1) Az e szakasz értelmében ráruházott 
feladatok ellátása érdekében a Bizottság 
megteheti az annak nyomon követéséhez 
szükséges intézkedéseket, hogy az érintett 
online óriásplatform hatékonyan hajtja-e 
végre ezt a rendeletet, illetve megfelel-e a 
rendeletnek. A Bizottság emellett 
elrendelheti, hogy az érintett platform az 
üzleti titkokról szóló (EU) 2016/943 
irányelv sérelme nélkül biztosítson 
hozzáférést és magyarázatot az 
adatbázisaihoz és algoritmusaihoz.

Or. en

Módosítás 608
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e szakasz értelmében ráruházott 
feladatok ellátása érdekében a Bizottság 
megteheti az annak nyomon követéséhez 
szükséges intézkedéseket, hogy az érintett 
online óriásplatform hatékonyan hajtja-e 
végre ezt a rendeletet, illetve megfelel-e a 
rendeletnek. A Bizottság emellett 
elrendelheti, hogy az érintett platform 
biztosítson hozzáférést és magyarázatot az 
adatbázisaihoz és algoritmusaihoz.

(1) Az e szakasz értelmében ráruházott 
feladatok ellátása érdekében a Bizottság és 
a Testület megteheti az annak nyomon 
követéséhez szükséges intézkedéseket, 
hogy az érintett online óriásplatform 
hatékonyan hajtja-e végre ezt a rendeletet, 
illetve megfelel-e a rendeletnek. A 
Bizottság és a Testület emellett 
elrendelheti, hogy az érintett platform 
biztosítson hozzáférést és magyarázatot az 
adatbázisaihoz és algoritmusaihoz.

Or. en

Módosítás 609



PE696.546v01-00 152/171 AM\1238660HU.docx

HU

José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés értelmében vett 
intézkedések magukban foglalhatják olyan 
független külső szakértők és ellenőrök 
kinevezését, akik segítséget nyújtanak a 
Bizottságnak a rendelet releváns 
rendelkezéseinek való megfelelés nyomon 
követésében, valamint a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják szakértelmüket 
vagy tudásukat.

(2) Az (1) bekezdés értelmében vett 
intézkedések magukban foglalhatják olyan 
független külső szakértők és ellenőrök 
kinevezését, akik segítséget nyújtanak a 
Bizottságnak és a Testületnek a rendelet 
releváns rendelkezéseinek való megfelelés 
nyomon követésében, valamint a Bizottság 
és a Testület rendelkezésére bocsátják 
szakértelmüket vagy tudásukat.

Or. en

Módosítás 610
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság meg nem felelési 
határozatot fogad el, ha megállapítja, hogy 
az érintett online óriásplatform nem felel 
meg az alábbiak közül egynek vagy 
többnek:

(1) A Bizottság a Testülettel folytatott 
egyeztetést követően meg nem felelési 
határozatot fogad el, ha megállapítja, hogy 
az érintett online óriásplatform nem felel 
meg az alábbiak közül egynek vagy 
többnek:

Or. en

Módosítás 611
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság meg nem felelési (1) A Bizottság és a Testület meg nem 
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határozatot fogad el, ha megállapítja, hogy 
az érintett online óriásplatform nem felel 
meg az alábbiak közül egynek vagy 
többnek:

felelési határozatot fogad el, ha 
megállapítja, hogy az érintett online 
óriásplatform nem felel meg az alábbiak 
közül egynek vagy többnek:

Or. en

Módosítás 612
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 56. cikk értelmében kötelező 
érvényűvé tett kötelezettségvállalások.

törölve

Or. en

Módosítás 613
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés értelmében vett 
határozat elfogadását megelőzően a 
Bizottság közli az előzetes megállapításait 
az érintett online óriásplatformmal. A 
Bizottság az előzetes megállapításaiban 
ismerteti a mérlegelt intézkedéseket, illetve 
azt, hogy szerinte az érintett online 
óriásplatformnak milyen intézkedéseket 
kellene tennie az előzetes megállapítások 
hatékony figyelembevétele érdekében.

(2) Az (1) bekezdés értelmében vett 
határozat elfogadását megelőzően a 
Bizottság vagy a Testület közli az előzetes 
megállapításait az érintett online 
óriásplatformmal. A Bizottság vagy a 
Testület az előzetes megállapításaiban 
ismerteti a mérlegelt intézkedéseket, illetve 
azt, hogy szerinte az érintett online 
óriásplatformnak milyen intézkedéseket 
kellene tennie az előzetes megállapítások 
hatékony figyelembevétele érdekében.

Or. en

Módosítás 614
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José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés értelmében 
elfogadott határozatban a Bizottság 
elrendeli, hogy az érintett online 
óriásplatform tegye meg észszerű határidőn 
belül az (1) bekezdés értelmében vett 
határozatnak való megfelelés biztosításhoz 
szükséges intézkedéseket, és nyújtson 
tájékoztatást azokról az intézkedésekről, 
amelyeket a platform a határozatnak való 
megfelelés érdekében kíván hozni.

(3) Az (1) bekezdés értelmében 
elfogadott határozatban a Bizottság vagy a 
Testület elrendeli, hogy az érintett online 
óriásplatform tegye meg észszerű határidőn 
belül az (1) bekezdés értelmében vett 
határozatnak való megfelelés biztosításhoz 
szükséges intézkedéseket, és nyújtson 
tájékoztatást azokról az intézkedésekről, 
amelyeket a platform a határozatnak való 
megfelelés érdekében kíván hozni.

Or. en

Módosítás 615
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett online óriásplatform a 
Bizottság rendelkezésére bocsátja az (1) 
bekezdés értelmében vett határozatnak való 
megfelelés biztosítása érdekében hozott 
intézkedései leírását azok végrehajtásakor.

(4) Az érintett online óriásplatform a 
Bizottság vagy a Testület rendelkezésére 
bocsátja az (1) bekezdés értelmében vett 
határozatnak való megfelelés biztosítása 
érdekében hozott intézkedései leírását azok 
végrehajtásakor.

Or. en

Módosítás 616
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(5) Ha a Bizottság megállapítja, hogy 
az (1) bekezdésben szereplő feltételek nem 
teljesültek, határozati úton lezárja a 
vizsgálatot.

(5) Ha a Bizottság megállapítja, hogy 
az (1) bekezdésben szereplő feltételek nem 
teljesültek, a Testület által jóváhagyott 
határozat útján lezárja a vizsgálatot.

Or. en

Módosítás 617
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a Bizottság megállapítja, hogy 
az (1) bekezdésben szereplő feltételek nem 
teljesültek, határozati úton lezárja a 
vizsgálatot.

(5) Ha a Bizottság vagy a Testület 
megállapítja, hogy az (1) bekezdésben 
szereplő feltételek nem teljesültek, 
határozati úton lezárja a vizsgálatot.

Or. en

Módosítás 618
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 58. cikk értelmében hozott 
határozatban a Bizottság az előző pénzügyi 
év teljes árbevételének legfeljebb 6 %-át 
kitevő bírsággal sújthatja az érintett online 
óriásplatformot, ha megállapítja, hogy a 
platform szándékosan vagy 
gondatlanságból

(1) Az 58. cikk értelmében hozott 
határozatban a Bizottság vagy a Testület az 
előző pénzügyi év teljes árbevételének 
legfeljebb 10%-át kitevő bírsággal 
sújthatja az érintett online óriásplatformot, 
ha megállapítja, hogy a platform 
szándékosan vagy gondatlanságból

Or. en

Módosítás 619
José Gusmão
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Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem tesz eleget az 56. cikk 
értelmében hozott határozattal kötelezővé 
tett önkéntes intézkedésnek.

törölve

Or. en

Módosítás 620
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság határozati úton az 
előző pénzügyi év teljes árbevételének 
legfeljebb 1 %-át kitevő bírsággal sújthatja 
az érintett online óriásplatformot vagy az 
52. cikk (1) bekezdésében említett egyéb 
személyeket, ha azok szándékosan vagy 
gondatlanságból

(2) A Bizottság vagy a Testület 
határozati úton az előző pénzügyi év teljes 
árbevételének legfeljebb 5%-át kitevő 
bírsággal sújthatja az érintett online 
óriásplatformot vagy az 52. cikk (1) 
bekezdésében említett egyéb személyeket, 
ha azok szándékosan vagy gondatlanságból

Or. en

Módosítás 621
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság által meghatározott 
határidőn belül nem helyesbíti a valamely 
munkatársa által adott helytelen, hiányos 
vagy félrevezető információkat, vagy nem 
ad teljes körű tájékoztatást vagy 
visszautasítja azt;

b) a Bizottság vagy a Testület által 
meghatározott határidőn belül nem 
helyesbíti a valamely munkatársa által 
adott helytelen, hiányos vagy félrevezető 
információkat, vagy nem ad teljes körű 
tájékoztatást vagy visszautasítja azt;

Or. en



AM\1238660HU.docx 157/171 PE696.546v01-00

HU

Módosítás 622
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem veti alá magát az 54. cikk 
szerinti helyszíni ellenőrzésnek.

törölve

Or. en

Módosítás 623
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés értelmében vett 
határozat elfogadását megelőzően a 
Bizottság közli az előzetes megállapításait 
az érintett online óriásplatformmal vagy az 
52. cikk (1) bekezdésében említett egyéb 
személyekkel.

(3) A (2) bekezdés értelmében vett 
határozat elfogadását megelőzően a 
Bizottság közli az előzetes megállapításait 
az érintett online óriásplatformmal vagy az 
52. cikk (1) bekezdésében említett egyéb 
személyekkel és a Testülettel.

Or. en

Módosítás 624
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés értelmében vett 
határozat elfogadását megelőzően a 
Bizottság közli az előzetes megállapításait 
az érintett online óriásplatformmal vagy az 
52. cikk (1) bekezdésében említett egyéb 

(3) A (2) bekezdés értelmében vett 
határozat elfogadását megelőzően a 
Bizottság vagy a Testület közli az előzetes 
megállapításait az érintett online 
óriásplatformmal vagy az 52. cikk (1) 
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személyekkel. bekezdésében említett egyéb személyekkel.

Or. en

Módosítás 625
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság határozati úton az 
előző pénzügyi év átlagos napi 
árbevételének legfeljebb 5 %-át kitevő napi 
kényszerítő bírsággal sújthatja az érintett 
online óriásplatformot vagy adott esetben 
az 52. cikk (1) bekezdésében említett 
egyéb személyeket a határozatban 
meghatározott naptól kezdve, hogy az 
alábbiakra kényszerítse őket:

(1) A Bizottság vagy a Testület 
határozati úton az előző pénzügyi év 
átlagos napi árbevételének legfeljebb 
10 %-át kitevő napi kényszerítő bírsággal 
sújthatja az érintett online óriásplatformot 
vagy adott esetben az 52. cikk (1) 
bekezdésében említett egyéb személyeket a 
határozatban meghatározott naptól kezdve, 
hogy az alábbiakra kényszerítse őket:

Or. en

Módosítás 626
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság által az 54. cikk szerinti 
határozattal elrendelt helyszíni vizsgálat;

törölve

Or. en

Módosítás 627
José Gusmão

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

d) az 56. cikk (1) bekezdése 
értelmében vett határozattal jogilag 
kötelezővé tett kötelezettségvállalások 
teljesítése;

törölve

Or. en

Módosítás 628
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az érintett online óriásplatform 
vagy az 52. cikk (1) bekezdésében említett 
egyéb személyek eleget tettek a 
kényszerítő bírsággal érvényesíteni kívánt 
kötelezettségnek, a Bizottság a kényszerítő 
bírság végösszegét az eredeti határozatból 
fakadó összegnél alacsonyabb összegben 
állapíthatja meg.

(2) Ha az érintett online óriásplatform 
vagy az 52. cikk (1) bekezdésében említett 
egyéb személyek eleget tettek a 
kényszerítő bírsággal érvényesíteni kívánt 
kötelezettségnek, a Bizottság vagy a 
Testület a kényszerítő bírság végösszegét 
az eredeti határozatból fakadó összegnél 
alacsonyabb összegben állapíthatja meg.

Or. en

Módosítás 629
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 59. és 60. cikk által a 
Bizottságra ruházott hatáskörök ötéves 
elévülési időn belül érvényesíthetők.

(1) Az 59. és 60. cikk által a 
Bizottságra és a Testületre ruházott 
hatáskörök tízéves elévülési időn belül 
érvényesíthetők.

Or. en
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Módosítás 630
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bírságok vagy kényszerítő 
bírságok elévülési idejét megszakítja a 
Bizottság vagy a digitális szolgáltatási 
koordinátor által a jogsértés tekintetében 
vizsgálat vagy eljárás céljából tett 
bármilyen intézkedés. Az elévülési időt 
megszakító intézkedések közé tartoznak 
különösen a következők:

(3) A bírságok vagy kényszerítő 
bírságok elévülési idejét megszakítja a 
Bizottság, a Testület vagy a digitális 
szolgáltatási koordinátor által a jogsértés 
tekintetében vizsgálat vagy eljárás céljából 
tett bármilyen intézkedés. Az elévülési időt 
megszakító intézkedések közé tartoznak 
különösen a következők:

Or. en

Módosítás 631
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) helyszíni vizsgálat; törölve

Or. en

Módosítás 632
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az elévülés megszakadása után az 
elévülés idő újrakezdődik. A bírságok vagy 
kényszerítő bírságok elévülési ideje 
azonban legkésőbb azon a napon jár le, 
amelyen az elévülési időszak kétszeresének 
megfelelő időszak eltelt anélkül, hogy a 

(4) Az elévülés megszakadása után az 
elévülés idő újrakezdődik. A bírságok vagy 
kényszerítő bírságok elévülési ideje 
azonban legkésőbb azon a napon jár le, 
amelyen az elévülési időszak kétszeresének 
megfelelő időszak eltelt anélkül, hogy a 
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Bizottság bírságot vagy kényszerítő 
bírságot szabott volna ki. Ez az időtartam 
meghosszabbodik azzal az időszakkal, 
ameddig az elévülési idő az (5) bekezdés 
szerint nyugszik.

Bizottság vagy a Testület bírságot vagy 
kényszerítő bírságot szabott volna ki. Ez az 
időtartam meghosszabbodik azzal az 
időszakkal, ameddig az elévülési idő az (5) 
bekezdés szerint nyugszik.

Or. en

Módosítás 633
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A pénzbírságok vagy kényszerítő 
bírságok kiszabására vonatkozó elévülési 
idő mindaddig nyugszik, amíg a Bizottság 
határozata az Európai Unió Bírósága előtt 
folyamatban lévő eljárás tárgyát képezi.

(5) A bírságok vagy kényszerítő 
bírságok kiszabására vonatkozó elévülési 
idő mindaddig nyugszik, amíg a Bizottság 
vagy a Testület határozata az Európai Unió 
Bírósága előtt folyamatban lévő eljárás 
tárgyát képezi.

Or. en

Módosítás 634
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságnak az 59. és 60. cikk 
értelmében hozott határozatok 
végrehajtására vonatkozó hatásköre ötéves 
elévülési időn belül érvényesíthető.

(1) A Bizottságnak és a Testületnek az 
59. és 60. cikk értelmében hozott 
határozatok végrehajtására vonatkozó 
hatásköre tízéves elévülési időn belül 
érvényesíthető.

Or. en

Módosítás 635
José Gusmão
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Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottságnak vagy a Bizottság 
kérésére eljáró valamely tagállamnak a 
bírság vagy kényszerítő bírság 
megfizetésének kikényszerítésére irányuló 
intézkedése.

b) a Bizottságnak, a Testületnek vagy 
a Bizottság kérésére eljáró valamely 
tagállamnak a bírság vagy kényszerítő 
bírság megfizetésének kikényszerítésére 
irányuló intézkedése.

Or. en

Módosítás 636
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 58. cikk (1) bekezdése, az 59. 
cikk vagy a 60. cikk értelmében vett 
határozat elfogadását megelőzően a 
Bizottság lehetőséget nyújt az érintett 
online óriásplatformnak vagy az 52. cikk 
(1) bekezdésében említett egyéb 
személyeknek az alábbiakkal kapcsolatos 
meghallgatásra:

(1) Az 58. cikk (1) bekezdése, az 59. 
cikk vagy a 60. cikk értelmében vett 
határozat elfogadását megelőzően a 
Bizottság vagy a Testület lehetőséget nyújt 
az érintett online óriásplatformnak vagy az 
52. cikk (1) bekezdésében említett egyéb 
személyeknek az alábbiakkal kapcsolatos 
meghallgatásra:

Or. en

Módosítás 637
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Bizottság előzetes megállapításai, 
beleértve bármely olyan témát, amellyel 
kapcsolatban a Bizottság kifogást emelt; és

a) a Bizottság vagy a Testület előzetes 
megállapításai, beleértve bármely olyan 
témát, amellyel kapcsolatban a Bizottság 
vagy a Testület kifogást emelt; és
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Or. en

Módosítás 638
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok az intézkedések, amelyeket a 
Bizottság az a) pontban említett előzetes 
megállapítások alapján hozhat.

b) azok az intézkedések, amelyeket a 
Bizottság vagy a Testület az a) pontban 
említett előzetes megállapítások alapján 
hozhat.

Or. en

Módosítás 639
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett online óriásplatform 
vagy az 52. cikk (1) bekezdésében említett 
egyéb személyek a Bizottság által az 
előzetes megállapításokban meghatározott, 
legalább 14 napos határidőn belül 
benyújthatják észrevételeiket a Bizottság 
előzetes megállapításaival kapcsolatban.

(2) Az érintett online óriásplatform 
vagy az 52. cikk (1) bekezdésében említett 
egyéb személyek a Bizottság vagy a 
Testület által az előzetes 
megállapításaikban meghatározott, 
legalább 14 napos határidőn belül 
benyújthatják észrevételeiket a Bizottság 
vagy a Testület előzetes megállapításaival 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 640
José Gusmão

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

(3) A Bizottság csak olyan kifogásokra 
alapozhatja határozatát, amelyekre az 
érintett felek megtehették észrevételeiket.

(3) A Bizottság vagy a Testület csak 
olyan kifogásokra alapozhatja határozatát, 
amelyekre az érintett felek megtehették 
észrevételeiket.

Or. en

Módosítás 641
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett felek védekezéshez való 
jogát az eljárás során teljes mértékben 
tiszteletben kell tartani. Az érintett felek az 
információk megállapodás szerinti 
közzétételére vonatkozó feltételek mellett 
jogosultak hozzáférni a Bizottság irataihoz 
az érintett online óriásplatform vagy az 52. 
cikk (1) bekezdésében említett egyéb 
személyek jogos érdekeinek megfelelően 
az üzleti titkaik védelmében. Az 
iratbetekintés joga nem terjed ki a 
Bizottság vagy a tagállami hatóságok 
bizalmas információira és belső 
dokumentumaira. Az iratbetekintés joga 
különösen nem terjed ki a Bizottság és az 
említett hatóságok közötti levelezésre. E 
bekezdés egyik rendelkezése sem 
akadályozza a Bizottságot abban, hogy a 
jogsértés bizonyításához szükséges 
információt feltárja és felhasználja.

(4) Az érintett felek védekezéshez való 
jogát az eljárás során teljes mértékben 
tiszteletben kell tartani. Az érintett felek az 
információk megállapodás szerinti 
közzétételére vonatkozó feltételek mellett 
jogosultak hozzáférni a Bizottság vagy a 
Testület irataihoz az érintett online 
óriásplatform vagy az 52. cikk (1) 
bekezdésében említett egyéb személyek 
jogos érdekeinek megfelelően az üzleti 
titkaik védelmében. Az iratbetekintés joga 
nem terjed ki a Bizottság, a Testület vagy a 
tagállami hatóságok bizalmas 
információira és belső dokumentumaira. 
Az iratbetekintés joga különösen nem 
terjed ki a Bizottság, a Testület és az 
említett hatóságok közötti levelezésre. E 
bekezdés egyik rendelkezése sem 
akadályozza a Bizottságot vagy a 
Testületet abban, hogy a jogsértés 
bizonyításához szükséges információt 
feltárja és felhasználja.

Or. en

Módosítás 642
José Gusmão
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Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közzéteszi az 55. cikk 
(1) bekezdése, az 56. cikk (1) bekezdése, 
valamint az 58., 59. és 60. cikk értelmében 
hozott határozatokat. A közzététel során 
megadja a felek nevét és a határozat fő 
tartalmát, ideértve a kiszabott szankciókat.

(1) A Bizottság vagy a Testület 
közzéteszi az 55. cikk (1) bekezdése, az 56. 
cikk (1) bekezdése, valamint az 58., 59. és 
60. cikk értelmében hozott határozatokat. 
A közzététel során megadja a felek nevét 
és a határozat fő tartalmát, ideértve a 
kiszabott szankciókat.

Or. en

Módosítás 643
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az e cikk értelmében vett 
minden hatáskör lehetősége kimerült a 
jogsértés megszüntetésére, és ha a jogsértés 
tartósan fennáll, és súlyos, az uniós vagy 
nemzeti jog értelmében rendelkezésre álló 
egyéb hatáskörök gyakorlásával nem 
elkerülhető károkat okoz, a Bizottság 
felkérheti a digitális szolgáltatásokkal 
foglalkozó, az érintett online óriásplatform 
székhelye szerinti koordinátort, hogy a 41. 
cikk (3) bekezdésének megfelelően járjon 
el.

(1) Ha az e cikk értelmében vett 
minden hatáskör lehetősége kimerült a 
jogsértés megszüntetésére, és ha a jogsértés 
tartósan fennáll, és súlyos, az uniós vagy 
nemzeti jog értelmében rendelkezésre álló 
egyéb hatáskörök gyakorlásával nem 
elkerülhető károkat okoz, a Bizottság vagy 
a Testület felkérheti a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, az érintett 
online óriásplatform székhelye szerinti 
koordinátort, hogy a 41. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően járjon el.

Or. en

Módosítás 644
José Gusmão

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

A digitális szolgáltatási koordinátorhoz 
intézett ilyen kérelmet megelőzően a 
Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy 
nyújtsák be írásos észrevételeiket adott 
határidőn belül, amely nem lehet kevesebb 
két hétnél, ismertetve a kérelem tárgyát 
képező intézkedéseket, illetve megnevezve 
a kérelem címzettjét vagy címzettjeit.

A digitális szolgáltatási koordinátorhoz 
intézett ilyen kérelmet megelőzően a 
Bizottság vagy a Testület felkéri az 
érdekelt feleket, hogy nyújtsák be írásos 
észrevételeiket adott határidőn belül, amely 
nem lehet kevesebb két hétnél, ismertetve a 
kérelem tárgyát képező intézkedéseket, 
illetve megnevezve a kérelem címzettjét 
vagy címzettjeit.

Or. en

Módosítás 645
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha e rendelet következetes 
alkalmazásához szükséges, a Bizottság a 
saját kezdeményezésére írásos 
észrevételeket nyújthat be a 41. cikk (3) 
bekezdésében említett illetékes igazságügyi 
hatósághoz. Az érintett igazságügyi 
hatóság engedélyével szóbeli 
észrevételeket is tehet.

(2) Ha e rendelet következetes 
alkalmazásához szükséges, a Bizottság 
vagy a Testület a saját kezdeményezésére 
írásos észrevételeket nyújthat be a 41. cikk 
(3) bekezdésében említett illetékes 
igazságügyi hatósághoz. Az érintett 
igazságügyi hatóság engedélyével szóbeli 
észrevételeket is tehetnek.

Or. en

Módosítás 646
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kizárólag észrevételei elkészítése céljából 
a Bizottság felkérheti ezt az igazságügyi 
hatóságot, hogy az ügy értékeléséhez 
szükséges dokumentumokat adja át, illetve 

Kizárólag észrevételei elkészítése céljából 
a Bizottság vagy a Testület felkérheti ezt 
az igazságügyi hatóságot, hogy az ügy 
értékeléséhez szükséges dokumentumokat 
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gondoskodjon az átadásukról. adja át, illetve gondoskodjon az 
átadásukról.

Or. en

Módosítás 647
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok, a Bizottság és a Testület ezt 
az információmegosztási rendszert 
használják a rendelet értelmében vett 
valamennyi kommunikáció céljára.

(2) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok, a Bizottság és a Testület ezt 
az információmegosztási rendszert 
használják a rendelet értelmében vett 
valamennyi kommunikáció céljára. A 
demokratikus felügyelet biztosítása 
érdekében az Európai Parlament illetékes 
bizottságai számára hozzáférést kell 
biztosítani ehhez az információmegosztási 
rendszerhez.

Or. en

Módosítás 648
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 23., 25. és 31. cikkben említett 
felhatalmazás a Bizottságot [e rendelet 
várható elfogadása]-tól/től kezdve 
határozatlan időre illeti meg.

(2) A 23. és 31. cikkben említett 
felhatalmazás a Bizottságot [e rendelet 
várható elfogadása]-tól/től kezdve 
határozatlan időre illeti meg.

Or. en

Módosítás 649
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald
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Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja az 23., a 
25. és a 31. cikkben említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott 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 bármikor visszavonhatja a 23. és 
31. cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott 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.

Or. en

Módosítás 650
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 23., 25. és 31. cikk értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő három 
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 három 
hónappal meghosszabbodik.

(5) A 23. és 31. cikk értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő három 
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 három 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en
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Módosítás 651
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb öt évvel e rendelet 
hatálybalépését követően, majd ötévente a 
Bizottság értékeli ezt a rendeletet, és 
jelentést készít róla az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

(1) Legkésőbb három évvel e rendelet 
hatálybalépését követően, majd ötévente a 
Bizottság és a Testület értékeli ezt a 
rendeletet, és jelentést készít róla az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, 
valamint az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 652
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb öt évvel e rendelet 
hatálybalépését követően, majd ötévente a 
Bizottság értékeli ezt a rendeletet, és 
jelentést készít róla az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

(1) Legkésőbb három évvel e rendelet 
hatálybalépését követően, majd három 
évente a Bizottság értékeli ezt a rendeletet, 
és jelentést készít róla az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a technológiai változások és a közösségi média fejlődésének ütemére, valamint a 
hálózati hatásokra, a rendelet időtállósága érdekében célszerűbbnek tűnik az öt évnél korábbi 
felülvizsgálat.

Módosítás 653
José Gusmão
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Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok és a Testület tájékoztatást 
nyújtanak a Bizottság kérésére.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok tájékoztatást nyújtanak a 
Bizottság vagy a Testület kérésére. A 
Bizottság és a Testület egymás között is 
információt cserél.

Or. en

Módosítás 654
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az (1) bekezdésben 
említett értékelések során figyelembe veszi 
az Európai Parlament, a Tanács és az 
egyéb érintett szervek vagy források 
álláspontját és megállapításait.

(3) A Bizottság és a Testület az (1) 
bekezdésben említett értékelések során 
figyelembe veszi az Európai Parlament, a 
Tanács, a Testület és egyéb érintett szervek 
vagy források álláspontját és 
megállapításait.

Or. en

Módosítás 655
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a rendeletet [dátum – három 
hónappal a hatálybalépését követően]-tól/-
től kell alkalmazni.

(2) Ezt a rendeletet [dátum – kilenc 
hónappal a hatálybalépését követően]-tól/-
től kell alkalmazni.

Or. en
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