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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér
Az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokra irányadó szabályok korszerűsítése céljából 
2020 decemberében a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomag részeként két 
jogalkotási kezdeményezésre, nevezetesen a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra és a 
digitális piacokról szóló jogszabályra tett javaslatot. A digitális piacokról szóló jogszabály 
célja, hogy biztosítsa a hatékony versenyt és különösen a tisztességes és a versenyre nyitott 
online platformkörnyezetet a digitális piacokon.

Jelenleg több mint 10 000 online platform működik Európa digitális gazdaságában, és ezek 
többsége kkv. A megtermelt összérték legnagyobb része kisszámú online platformnál 
összpontosul. Szolgáltatásaik a napi tevékenységek széles körére kiterjednek, beleértve az 
online közvetítő szolgáltatásokat is, mint például az online piacterek, online közösségi 
hálózati szolgáltatások, online keresőprogramok, operációs rendszerek vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak. Ezek a nagy platformok egyre inkább átjárókként vagy 
kapuőrökként működnek az üzleti felhasználók és a végfelhasználók között. A digitális 
piacokról szóló jogszabályt a kapuőrök által az Unióban letelepedett üzleti felhasználók 
részére vagy az Unióban letelepedett vagy ott tartózkodó végfelhasználók részére nyújtott 
vagy kínált alapvető platformszolgáltatásokra kell alkalmazni, függetlenül a kapuőrök 
telephelyétől vagy tartózkodási helyétől és a szolgáltatásnyújtásra egyébként alkalmazandó 
jogtól.

Az ECON bizottság szerepe
Bár a digitális piacokról szóló jogszabály és a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 
tekintetében az IMCO a felelős bizottság, a digitális piacokról szóló jogszabály 
vonatkozásában az 57+ cikk szerinti illetékességet az ECON bizottság kapta meg, és 
megosztott hatáskörrel rendelkezik a teljes javaslat tekintetében. 

Kapuőrré minősítés
A vélemény előadója egyetért azzal, hogy a megfelelő végrehajtás biztosítása érdekében 
korlátozni kell a digitális piacokról szóló jogszabály hatályát. A vélemény előadója egyetért a 
Bizottsággal a jól ismert kapuőrökre, valamint a kapuként működő más szereplőkre 
vonatkozó javasolt mennyiségi küszöbértékek tekintetében. A vélemény előadója 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak lehetősége van az új és újonnan megjelenő kapuőrök 
minőségi kritériumokon alapuló minősítésére. A vélemény előadója egyetért a Bizottsággal a 
javasolt mennyiségi küszöbértékek tekintetében. A minőségi kritériumokat illetően a 
vélemény előadója ezeket olyan releváns üzleti vagy szolgáltatási jellemzőkkel kívánja 
kiegészíteni, mint a konglomerált vállalati struktúra vagy az alapvető platformszolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozás vertikális integrációja.

Kötelezettségek és az időtállóság biztosítása
A vélemény előadója egyetért a Bizottság által az 5. és 6. cikkben meghatározott főbb 
elvekkel, de úgy véli, hogy e cikkek pontosításra és módosításra szorulnak a következők 
érdekében:

 az üzleti felhasználók számára annak lehetővé tétele, hogy ugyanazokat a termékeket 
és szolgáltatásokat az üzleti felhasználók saját közvetlen online értékesítési csatornáin 
keresztül kínálják (5. cikk b) pontja);
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 kommunikáció a végfelhasználókkal (5. cikk c) pontja); 
 az azonosító szolgáltatások kiegészítése a pénzforgalmi szolgáltatással és a műszaki 

szolgáltatással (5. cikk e) és f) pontja), valamint az információkhoz való ingyenes, 
folyamatos és valós idejű hozzáférés biztosítása a hirdetők és a kiadók számára (5. 
cikk g) pontja);

 annak tiltása, hogy a kapuőrök alapértelmezett szolgáltatásokat telepítsenek (6. cikk 
(1) bekezdésének b) pontja);

 a saját szolgáltatások és termékek előnyben részesítésére vonatkozó tiltás kiterjesztése 
a telepítésre, aktiválásra vagy alapértelmezett beállításokra (6. cikk (1) bekezdésének 
d) pontja);

 az ingyenes és műszakilag lehetséges szolgáltatás meghatározása az interoperabilitás 
és a hordozhatóság szempontjából (6. cikk (1) bekezdésének f) és h) pontja);

 a méltányos és megkülönböztetésmentes feltételek kiterjesztése az alkalmazás-
áruházakon túl valamennyi alapvető platformszolgáltatásra (6. cikk (1) bekezdésének 
k) pontja).

A harmadik felek szerepe
A vélemény előadója olyan jelentéstételi mechanizmust kíván bevezetni, amely lehetővé teszi 
a harmadik felek számára, hogy hasznos információkat szolgáltassanak a kapuőri 
gyakorlatokról, valamint a piaci realitásokról és változásokról. Ez a jelentéstételi 
mechanizmus nyitva áll az üzleti felhasználók, a versenytársak és a végfelhasználók előtt, 
lehetővé téve számukra, hogy beszámoljanak a Bizottságnak vagy a nemzeti hatóságoknak a 
kapuőröknek a rendelet hatálya alá tartozó gyakorlatairól és magatartásáról. 

Szabályozói párbeszéd és átláthatóság
A vélemény előadója támogatja egy olyan helyreállítási mechanizmus bevezetését, amely 
biztosítja, hogy a kapuőrök megfelelően hajtsák végre az 5. és 6. cikkben foglalt 
kötelezettségeket és tilalmakat. Ez a kötelezettség szükségessé tenné az ellenőrök számára, 
hogy rendszeresen jelentést tegyenek a Bizottságnak, és átlátható módon bemutassák a 
kötelezettségeik teljesítése érdekében hozott intézkedéseket. 

Megfelelés
A vélemény előadója intézkedéseket kíván bevezetni a maximális megfelelés biztosítása 
érdekében, többek között előírná megfelelésért felelős tisztviselők kinevezését minden egyes 
kapuőrhöz, aki valós idejű hozzáféréssel rendelkezne az összes szükséges információhoz, ami 
lehetővé tenné a Bizottság számára a korrekciós intézkedések vizsgálatát – többek között A/B 
teszteléssel – azok elfogadása előtt annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedések ne 
legyenek kontraproduktívak az érdekelt felek számára.

Abban az esetben, ha a kapuőr olyan új gyakorlatot valósít meg, amely sérti az 10. cikk két 
alapelvét, a megtámadhatóságot és a tisztességességet, valamint súlyos és azonnali sérelmet 
okozhat, a piaci vizsgálat befejezéséig ideiglenes intézkedések vezethetők be az érintett 
kapuőr gyakorlatának orvoslására. 

Együttműködés a tagállamokkal
A vélemény előadója szerint a Bizottságnak és a tagállamoknak szorosan együtt kell 
működniük, és össze kell hangolniuk végrehajtási intézkedéseiket. A nemzeti 
versenyhatóságoknak vezető szerepet kell játszaniuk az Európai Versenyhatóságok 
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Hálózatának (ECN) meglévő mechanizmusai alapján. A nemzeti versenyhatóságok számára 
lehetővé kell tenni, hogy együttműködhessenek a Bizottsággal az összefonódásokra 
vonatkozó információk megosztása, a kapuőrré minősítéssel kapcsolatos piaci vizsgálatok, a 
rendszerszintű meg nem felelésre irányuló piaci vizsgálatok, az új szolgáltatások és 
gyakorlatok piaci vizsgálata, valamint meghallgatások lefolytatása és nyilatkozatok rögzítése, 
továbbá a helyszíni ellenőrzések elvégzéséhez szükséges információk kérése terén.   

Az Európai Parlament szerepe
A vélemény előadója hangsúlyozza az Európai Parlament fontosságát a digitális piacokról 
szóló jogszabályban, és kéri a Bizottságot, hogy rendszeresen adjon naprakész tájékoztatást a 
kötelezettségek érvényesítésének értékeléséről.

MÓDOSÍTÁS

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

tagállamok képesek a bizalmas 
információk cseréjére, a szoros 
együttműködésben végzett munkára és 
végrehajtási intézkedéseik 
összehangolására a koherens, hatékony és 
egymást kiegészítő eredmény biztosítása 
érdekében. Továbbá a belső piac 
megóvása érdekében a Bizottságnak 
képesnek kell lennie arra, hogy 
megakadályozza olyan, szigorúbb nemzeti 
jogszabályokon alapuló nemzeti 
intézkedések elfogadását, amelyek 
összeegyeztethetetlenek ezzel a rendelettel 
vagy a Bizottság által e rendelet alapján 
elfogadott valamely határozattal.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Főként az online közvetítő 
szolgáltatások, online keresőprogramok, 
operációs rendszerek, online közösségi 
hálózatok, videomegosztóplatform-
szolgáltatások, számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások, 
felhőszolgáltatások és online hirdetési 
szolgáltatások mind képesek arra, hogy 
nagy számú végfelhasználót és üzleti 
felhasználót befolyásoljanak, ami a 
tisztességtelen üzleti gyakorlatok 
kockázatát hordozza magában. Ezért 
fontos, hogy e szolgálatások szerepeljenek 
az alapvető platformszolgáltatások 
fogalommeghatározásában, és e rendelet 
hatálya alá tartozzanak. Az online 
közvetítő szolgáltatások a pénzügyi 
szolgáltatások terén is működhetnek, 
továbbá közvetíthetnek ilyen, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 
irányelvének32 II. mellékletében nem 
kimerítő jelleggel felsorolt 

(13) Főként az online közvetítő 
szolgáltatások, online keresőprogramok, 
webböngészők, operációs rendszerek, 
online közösségi hálózatok, 
videomegosztóplatform-szolgáltatások, 
számfüggetlen személyközi hírközlési 
szolgáltatások, felhőszolgáltatások és 
online hirdetési szolgáltatások mind 
képesek arra, hogy nagy számú 
végfelhasználót és üzleti felhasználót 
befolyásoljanak, ami a tisztességtelen 
üzleti gyakorlatok kockázatát hordozza 
magában. Ezért fontos, hogy e 
szolgálatások szerepeljenek az alapvető 
platformszolgáltatások 
fogalommeghatározásában, és e rendelet 
hatálya alá tartozzanak. Indokolt, hogy az 
online közvetítő szolgáltatások is – a 
szolgáltatás nyújtására használt 
technológiától függetlenül – szerepeljenek 
a fogalommeghatározásban. Ezért a 
virtuális vagy hanggal aktivált 
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szolgáltatásokat, vagy felhasználhatók 
ilyen szolgálatások nyújtására. Bizonyos 
körülmények között a végfelhasználók 
fogalmának olyan felhasználókra is ki kell 
terjednie, amelyek hagyományosan üzleti 
felhasználónak minősülnek, de egy adott 
helyzetben nem arra használják az alapvető 
platformszolgáltatásokat, hogy árukat vagy 
szolgáltatásokat kínáljanak más 
végfelhasználóknak; ilyenek például a saját 
céljaikra felhőszolgáltatást igénybe vevő 
vállalkozások.

asszisztenseknek és más összekapcsolt 
eszközöknek e rendelet hatálya alá kell 
tartozniuk, függetlenül attól, hogy 
szoftverük operációs rendszernek, online 
közvetítő szolgáltatásnak vagy 
keresőprogramnak minősül-e. Az online 
közvetítő szolgáltatások a pénzügyi 
szolgáltatások terén is működhetnek, 
továbbá közvetíthetnek ilyen, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 
irányelvének II. mellékletében nem 
kimerítő jelleggel felsorolt 
szolgáltatásokat, vagy felhasználhatók 
ilyen szolgálatások nyújtására. Bizonyos 
körülmények között a végfelhasználók 
fogalmának olyan felhasználókra is ki kell 
terjednie, amelyek hagyományosan üzleti 
felhasználónak minősülnek, de egy adott 
helyzetben nem arra használják az alapvető 
platformszolgáltatásokat, hogy árukat vagy 
szolgáltatásokat kínáljanak más 
végfelhasználóknak; ilyenek például a saját 
céljaikra felhőszolgáltatást igénybe vevő 
vállalkozások.

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

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

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az aktív végfelhasználók és az 
üzleti felhasználók fogalmát úgy kell 
meghatározni, hogy megfelelően 
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tükrözzék a szóban forgó alapvető 
platformszolgáltatás szerepét és hatókörét. 
A jogbiztonság kapuőrök számára történő 
biztosítása érdekében e 
fogalommeghatározások alapvető 
platformszolgáltatásonkénti elemeit e 
rendelet mellékletében kell meghatározni, 
amelyeket a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus révén módosíthat 
annak érdekében, hogy aktualizálja 
azokat a technológiai vagy egyéb fejlődés 
fényében.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Azon alapvető 
platformszolgáltatók, amelyek megfelelnek 
ugyan a mennyiségi küszöbértékeknek, de 
kellően megalapozott érvekkel tudják 
igazolni, hogy azon körülmények esetében, 
amely körülmények között a releváns 
alapvető platformszolgáltatásuk működik, 
nem felelnek meg a kapuőrökre vonatkozó 
objektív követelményeknek, nem 
minősülnek közvetlenül kapuőrnek, hanem 
csupán későbbi vizsgálat tárgyát képezik. 
Az érintett szolgáltatót terheli azon 
bizonyítékok bemutatásának terhe, 
amelyek igazolják, hogy a mennyiségi 
küszöbértékek teljesítéséből származó 
vélelem nem vonatkozik az érintett 
szolgáltatóra. A Bizottságnak az értékelés 
során csak azokat az elemeket kell 
figyelembe vennie, amelyek közvetlenül a 
kapuőri minősítéshez fűződő 
követelményekre vonatkoznak, azaz hogy a 
szolgáltató olyan fontos kapuként 
működik-e, amelyet a belső piacra jelentős 
hatást gyakorló, állandósult és tartós – akár 
jelenlegi, akár előrelátható – pozícióval 

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

belső piacra jelentős hatást gyakorló, 
állandósult és tartós – akár jelenlegi, akár 
előrelátható – pozícióval rendelkező 
szolgáltató üzemeltet. El kell vetni az olyan 
gazdasági alapú indokolást, amely az 
alapvető platformszolgáltató által folytatott 
sajátos magatartástípusból származó 
hatékonyságokat kívánja igazolni, mivel az 
a kapuőri minősítés szempontjából nem 
releváns. A Bizottságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy a mennyiségi 
küszöbértékekre támaszkodva hozzon 
határozatot, amennyiben a szolgáltató 
jelentős mértékben akadályozza a 
vizsgálatot azáltal, hogy nem felel meg a 
Bizottság által hozott nyomozati 
intézkedéseknek.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(31) A kapuőr státusz felülvizsgálatának 
eredményességét, valamint a kapuőr által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
jegyzéke kiigazításának lehetőségét 
biztosítandó, a kapuőröknek értesíteniük 
kell a Bizottságot tervezett és megvalósult 
felvásárlásaikról, még azok megvalósítása 
előtt. Ez az információ nem csupán a 
fentiekben említett, az egyes kapuőrök 
státuszával kapcsolatos felülvizsgálati 
folyamatot szolgálja, hanem olyan 
információt is jelent, amely 
kulcsfontosságú az általánosabb 
megtámadhatósági trendek nyomon 
követése szempontjából azokon a 
piacokon, amelyeken a kapuőrök 
működnek, különösen a digitális 
ágazatban, így hasznos megfontolandó 
tényező lehet a jelen rendeletben 
előirányzott piaci vizsgálatok 
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összefüggésében. összefüggésében.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az ebben a rendeletben 
meghatározott kötelezettségek arra a 
mértékre korlátozódnak, amely a kapuőr 
azonosított gyakorlatai tisztességtelen 
jellegének kezeléséhez, valamint a 
kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatásokkal összefüggő 
megtámadhatóság biztosításához szükséges 
és indokolt. Ezért a kötelezettségeknek 
meg kell felelniük a digitális ágazat 
jellemzőinek figyelembevétele mellett 
tisztességtelennek minősülő 
gyakorlatoknak, és amennyiben például az 
uniós versenyjogi szabályok érvényesítése 
során szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy 
különösen negatív közvetlen hatást 
gyakorolnak az üzleti felhasználókra és a 
végfelhasználókra. Ezenfelül fontos 
rendelkezni a kapuőrökkel folytatott 
szabályozói párbeszéd lehetőségéről, 
amelynek célja azon kötelezettségek 
személyre szabása, amelyek 
eredményességük és arányosságuk 
biztosításához valószínűsíthetően egyedi 
végrehajtási intézkedéseket igényelnek. A 
kötelezettségeket csak azon újonnan 
azonosított konkrét gyakorlatok jellegével 
és hatásával kapcsolatos vizsgálat után 
lehet frissíteni, alapos vizsgálatot 
követően, amelyek ugyanúgy 
tisztességtelen és a megtámadhatóságot 
korlátozó gyakorlatnak minősülnek, mint a 
jelen rendeletben megnevezett gyakorlatok, 
ugyanakkor esetlegesen nem tartoznak a 
kötelezettségek jelenlegi körének hatálya 

(33) Az ebben a rendeletben 
meghatározott kötelezettségek arra a 
mértékre korlátozódnak, amely a kapuőr 
azonosított gyakorlatai tisztességtelen 
jellegének kezeléséhez, valamint a 
kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatásokkal összefüggő 
megtámadhatóság biztosításához szükséges 
és indokolt. Ezért a kötelezettségeknek 
meg kell felelniük a digitális ágazat 
jellemzőinek figyelembevétele mellett 
tisztességtelennek minősülő 
gyakorlatoknak, és amennyiben például az 
uniós versenyjogi szabályok érvényesítése 
során szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy 
különösen negatív közvetlen hatást 
gyakorolnak az üzleti felhasználókra és a 
végfelhasználókra. Az e rendeletben 
meghatározott kötelezettségeknek 
figyelembe kell venniük a nyújtott 
alapvető platformszolgáltatások sajátos 
jellegét. Ezenfelül fontos rendelkezni a 
kapuőrökkel folytatott szabályozói 
párbeszéd lehetőségéről, amelynek célja 
azon kötelezettségek személyre szabása, 
amelyek eredményességük és 
arányosságuk biztosításához 
valószínűsíthetően egyedi végrehajtási 
intézkedéseket igényelnek. A 
kötelezettségeket csak azon újonnan 
azonosított konkrét gyakorlatok jellegével 
és hatásával kapcsolatos vizsgálat után 
lehet frissíteni, alapos vizsgálatot 
követően, amelyek ugyanúgy 
tisztességtelen és a megtámadhatóságot 
korlátozó gyakorlatnak minősülnek, mint a 
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alá. jelen rendeletben megnevezett gyakorlatok, 
ugyanakkor esetlegesen nem tartoznak a 
kötelezettségek jelenlegi körének hatálya 
alá. A frissítési folyamat hatékonyságának 
növelése érdekében a Bizottságnak a 
versenytársakat, üzleti felhasználókat, 
végfelhasználókat és a tagállamokat 
bevonó jelentéstételi mechanizmust is fel 
kell használnia annak érdekében, hogy a 
Bizottság tájékoztatást kapjon az 
azonosított gyakorlatok bármelyikéről.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(36) A különböző forrásokból származó 
végfelhasználói adatok kombinációja vagy 
a felhasználók beléptetése a kapuőrök 
különböző szolgáltatásaiba potenciális 
előnyöket biztosít a kapuőröknek az 
adatfelhalmozás tekintetében, ami viszont a 
piacra lépés akadályait erősíti. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőrök ne 
ássák alá tisztességtelen módon az alapvető 
platformszolgáltatások terén a 
megtámadhatóságot, lehetővé kell tenniük, 
hogy a végfelhasználóik szabadon 
dönthessenek az ilyen üzleti gyakorlatokba 
való belépés lehetőségéről oly módon, 
hogy kevésbé személyre szabott, de 
egyenértékű alternatívát kínálnak anélkül, 
hogy az alapvető platformszolgáltatást 
vagy annak egyes funkcióit az (EU) 
2016/679 rendelet 6. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerinti 
végfelhasználói hozzájárulástól tennék 
függővé. A kevésbé személyre szabott 
alternatíva nem lehet eltérő vagy 
gyengébb minőségű a személyes adataik 
összekapcsolásához hozzájáruló 
végfelhasználóknak nyújtott 
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szolgáltatáshoz képest. Az adatösszevonás 
lehetőségének ki kell terjednie a személyes 
adatok összes lehetséges forrására, 
beleértve a kapuőr saját alapvető 
platformszolgáltatásait és egyéb 
szolgáltatásait, valamint harmadik felek 
szolgáltatásait (ahol az adatokat például a 
harmadik felek weboldalain elhelyezett 
sütik vagy „tetszik” gombok segítségével 
szerzik be). Amikor a kapuőr 
hozzájárulást kér, proaktív módon 
felhasználóbarát megoldást kell a 
végfelhasználók számára kínálnia a 
hozzájárulás egyértelmű, világos és 
könnyen érthető formában történő 
megadására, módosítására vagy 
visszavonására. A hozzájárulást a 
végfelhasználónak világos, tájékoztatáson 
alapuló és kifejezett módon kell 
megadnia, és tájékoztatást kell kapnia 
arról, hogy az elutasítás kevésbé 
személyre szabott ajánlathoz vezethet, de 
az alapvető platformszolgáltatás minősége 
és funkciói változatlanok maradnak.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Pozíciójuk miatt a kapuőrök 
bizonyos esetekben korlátozhatják az 
online közvetítő szolgáltatásaik üzleti 
felhasználóit abban, hogy áruikat vagy 
szolgáltatásaikat kedvezőbb feltételek 
mellett – az árakat is beleértve – kínálják a 
végfelhasználók részére más online 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül. E 
korlátozások komoly elrettentő hatást 
gyakorolnak a kapuőrök üzleti 
felhasználóira az alternatív online 
közvetítő szolgáltatások használata terén, 
korlátozzák a platformok közötti 

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

korlátozzák a platformok közötti 
megtámadhatóságot, ami viszont 
korlátozza az alternatív terjesztési 
csatornák, ezen belül az alternatív online 
közvetítő csatornák választékát a 
végfelhasználók számára. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőrök 
online közvetítő szolgáltatásainak üzleti 
felhasználói szabadon választhassanak 
alternatív online közvetítő szolgáltatásokat, 
és differenciálják a feltételeket, amelyek 
szerint termékeiket vagy szolgáltatásaikat 
kínálják a végfelhasználók részére, nem 
fogadható el, hogy a kapuőrök korlátozzák 
az üzleti felhasználókat abban, hogy a 
kereskedelmi feltételek, többek között az 
árak differenciálása mellett döntsenek. Ez a 
szigorítás bármely, egyenértékű hatással 
járó intézkedésre vonatkozik, mint például 
a megnövekedett megbízási jutalékok, az 
üzleti felhasználók kínálatának törlése vagy 
kevésbé kedvező rangsorolása.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) A kapuőr egy másik alapvető 
platformszolgáltatására való előfizetés 
vagy regisztráció előírása az üzleti 
felhasználók vagy végfelhasználók 
számára a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásához való hozzáférés, 
arra való feliratkozás vagy regisztráció 
feltételeként eszközt biztosít a kapuőr 
számára, hogy új üzleti felhasználókat és 
végfelhasználókat szerezzen és kössön 
magához annak biztosításával, hogy az 
üzleti felhasználók ne férhessenek hozzá 
az alapvető platformszolgáltatások 
egyikéhez legalább egy második alapvető 
platformszolgáltatásra való regisztráció 
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vagy fiók létrehozása nélkül. Ez a 
magatartás az adatok felhalmozása 
szempontjából is potenciális előnyt biztosít 
a kapuőrök számára, és akadályozhatja új 
szereplők belépését.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

valós idejű tájékoztatást, amely lehetővé 
teszi mindkét fél számára, hogy értse a 
releváns hirdetési értéklánc részét képező 
különböző hirdetési szolgáltatásokért 
külön-külön fizetett árat.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) Az alapértelmezett beállítások 
rögzítése az operációs rendszer keresésre 
szolgáló fő hozzáférési pontjain – például 
az előre telepített böngészőben, a 
kezdőképernyő keresősávjában vagy a 
hangasszisztensben – megszilárdíthatja a 
meglévő alapvető platformszolgáltatás 
domináns helyzetét, és megakadályozhatja 
a digitális piacok versengését. Még ha a 
felhasználók manuálisan módosíthatják is 
az alapértelmezett beállításokat, a 
viselkedési minták miatt ritkán teszik ezt 
meg. A megtámadhatóság biztosítása 
érdekében a végfelhasználók számára 
lehetővé kell tenni, hogy eszközük 
beállításakor egy beállítási menüből 
kiválaszthassák az általuk preferált 
alapvető platformszolgáltatást. A 
végfelhasználók számára lehetővé kell 
tenni, hogy az eszköz beállítása után is 
elérjék ezt a beállítási menüt. A kapuőr 
nem ajánlhat ellenszolgáltatást vagy 
előnyöket a hardvergyártóknak vagy a 
hálózatüzemeltetőknek, illetve más módon 
sem kérheti őket arra, hogy alapvető 
platformszolgáltatását előre telepítve vagy 
alapértelmezettként kínálják, mivel ezek a 
gyakorlatok nem teszik lehetővé a 
harmadik fél üzleti felhasználók számára, 
hogy versenyezzenek az előre telepítésért 
vagy az alapértelmezett pozícióért.



PA\1234515HU.docx 17/75 PE693.930v01-00

HU

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

indokoltak, és hogy nem létezik olyan, 
kevésbé korlátozó intézkedés, amely a 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását tudná védeni.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

olyanként használnak. Az egyéb példák 
közé tartoznak azok a 
szoftveralkalmazások, amelyeket 
szoftveralkalmazás-áruházakon keresztül 
értékesítenek, vagy azok a termékek vagy 
szolgáltatások, amelyek egy közösségi 
hálózaton kiemelésre kerülnek és a 
hírvonalon is megjelennek, vagy a keresési 
eredmények között rangsorolt, illetve 
online piactéren megjelenített termékek 
vagy szolgáltatások. Ilyen körülmények 
között a kapuőr kettős szerepet tölt be: a 
harmadik fél szolgáltatók számára 
közvetítőként lép fel, a kapuőr termékei 
vagy szolgáltatásai vonatkozásában pedig 
közvetlen szolgáltatóként. 
Következésképpen e kapuőrök képesek 
arra, hogy közvetlenül aláássák az említett 
alapvető platformszolgáltatásokon kínált 
termékek vagy szolgáltatások 
megtámadhatóságát, azon üzleti 
felhasználók kárára, amelyek nem 
tartoznak a kapuőr irányítása alá.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

nyújtásához lehet szükség. Ezt a 
hozzáférést a vonatkozó kiegészítő 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftveres 
alkalmazások is előírhatják, hogy 
ténylegesen tudjanak a kapuőrök által 
kínált funkciókhoz hasonlóakat nyújtani. 
Ha ezt a kettős szerepet oly módon 
használják, hogy az megakadályozza a 
kiegészítő szolgáltatásokat vagy szoftveres 
alkalmazásokat nyújtó alternatív 
szolgáltatókat abban, hogy egyenlő 
feltételek mellett férjenek hozzá 
ugyanahhoz az operációs rendszerhez, 
amely a kapuőr által nyújtott kiegészítő 
szolgáltatások rendelkezésére áll vagy 
amelyet e szolgáltatások használnak, ez 
jelentősen alááshatja az ilyen kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók általi 
innovációt, valamint e kiegészítő 
szolgáltatások a végfelhasználók részére 
rendelkezésre álló választékát. A kapuőrök 
ezért kötelesek biztosítani az egyenlő 
feltételek melletti díjmentes hozzáférést 
ugyanahhoz az operációs rendszerhez, 
hardveres vagy szoftveres funkciókhoz, 
valamint az ezekkel való interoperabilitást, 
mint amely a kapuőr által bármely 
kiegészítő szolgáltatás nyújtása során 
elérhető vagy használható. A kapuőr nem 
akadályozható meg abban, hogy 
meghozza az elengedhetetlen 
intézkedéseket biztosítása érdekében, hogy 
a harmadik fél által nyújtott kiegészítő 
szolgáltatások ne veszélyeztessék az általa 
biztosított operációs rendszer, hardver- 
vagy szoftverszolgáltatások integritását. A 
kapuőrt ugyanakkor kötelezni kell arra, 
hogy megfelelően indokolja ezeket az 
elengedhetetlen intézkedéseket, és 
díjmentesen alternatív hozzáférési és 
interoperabilitási megoldást biztosítson a 
kiegészítő szolgáltatások hatékony 
nyújtásának lehetővé tétele érdekében.

Or. en
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Különösen azok a kapuőrök, 
amelyek szoftveralkalmazás-áruházakhoz 
biztosítanak hozzáférést, fontos kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez. A tárgyalási 

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

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

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59a) A minősített kapuőröknek a 
kötelezettségeik teljesítésére rendelkezésre 
álló határidőn belül tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot a kötelezettségeik hatékony 
teljesítése érdekében végrehajtott 
intézkedésekről. Ezeket az információkat 
a minősített kapuőrök üzleti titkainak 
tiszteletben tartása mellett a vállalkozások 
érintett harmadik felei rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) A Bizottságnak vizsgálnia és 
értékelnie kell, hogy indokoltak-e 
magatartási jellegű vagy adott esetben 
szerkezeti korrekciós intézkedések annak 
biztosítása érdekében, hogy a kapuőr ne 
szeghesse meg a rendelet célkitűzéseit a 
jelen rendeletben meghatározott 
kötelezettségek közül egynek vagy többnek 
való rendszeres meg nem felelésével, ami 
tovább erősítette kapuőri pozícióját. Ez 
lenne a helyzet akkor, ha a kapuőr mérete 
a belső piacon tovább nőtt, az üzleti 
felhasználóknak és a végfelhasználóknak 

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

megállapítson, kellő tekintettel az 
arányosság elvére. Szerkezeti korrekciós 
intézkedéseket – mint például a jogi, 
funkcionális vagy szerkezeti elkülönítés, 
beleérve a vállalkozás vagy a vállalkozás 
egy részének elidegenítését – csak akkor 
lehet megtenni, ha nem áll rendelkezésre 
ugyanolyan hatékony, magatartási jellegű 
korrekciós intézkedés, vagy ha az 
ugyanolyan hatékony, magatartási jellegű 
korrekciós intézkedés az érintett 
vállalkozás számára nagyobb terhet jelent, 
mint a szerkezeti korrekciós intézkedések. 
Valamely vállalkozásnak a rendszeres meg 
nem felelés megállapítása előtt létezett 
szerkezetében történt változások csak 
akkor lennének arányosak, ha jelentős a 
kockázata annak, hogy e rendszeres meg 
nem felelés magából az érintett vállalkozás 
szerkezetéből fakad.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
65 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65a) Sürgős esetben, amennyiben az 
üzleti felhasználókat vagy 
végfelhasználókat érő súlyos és azonnali 
kár kockázata olyan új gyakorlatok 
eredményeként merülhet fel, amelyek 
alááshatják az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát vagy tisztességtelenek 
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lehetnek, a Bizottságnak képesnek kell 
lennie olyan ideiglenes intézkedések 
végrehajtására, amelyek ideiglenesen 
kötelezettségeket rónának az érintett 
kapuőrre. Ezeknek az ideiglenes 
intézkedéseknek a szükséges és indokolt 
mértékre kell korlátozódniuk. Ezeket a 
piacvizsgálat lezárásáig és a Bizottság 17. 
cikk szerinti végleges határozatáig kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
66 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66a) A Bizottságnak rendszeresen 
tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet 
az 5. és 6. cikkben meghatározott 
kötelezettségek végrehajtásának 
értékeléséről és a vonatkozó rendelkezések 
esetleges naprakésszé tételének 
szükségességéről. Amennyiben az 
értékelés jogalkotási javaslathoz vezetne, 
az Európai Parlamentnek mérlegelnie kell 
sürgősségi eljárás alkalmazását, amely 
lehetővé teszi a Bizottság javaslatainak 
gyorsabb parlamenti ellenőrzését, teljes 
mértékben tiszteletben tartva a Parlament 
demokratikus előjogait.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) Amennyiben a meg nem feleléssel (67) Amennyiben a meg nem feleléssel 



PE693.930v01-00 26/75 PA\1234515HU.docx

HU

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

kapcsolatos eljárás vagy a rendszeres meg 
nem feleléssel kapcsolatos vizsgálat során 
a kapuőr kötelezettségvállalásokat tesz a 
Bizottság felé, a Bizottságnak képesnek 
kell lennie olyan határozat meghozatalára, 
amely ezeket a kötelezettségvállalásokat az 
érintett kapuőrrel szemben kötelező 
érvényűvé teszi, amennyiben a Bizottság 
azt állapítja meg, hogy a 
kötelezettségvállalások biztosítják a jelen 
rendeletben foglalt kötelezettségeknek való 
tényleges megfelelést. Elfogadásuk előtt a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
a hatékonyság optimalizálása érdekében 
adott esetben megkövetelje a 
kötelezettségvállalások tesztelését, 
beleértve az A/B tesztelést is. A 
kötelezettségvállalásokat felül kell 
vizsgálni, miután azok már megfelelő 
ideig érvényben voltak. Amennyiben a 
kötelezettségvállalások Bizottság általi 
felülvizsgálata eredménytelen megfelelést 
mutat, a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a nem hatékony korrekciós 
intézkedéseket módosítsa vagy 
visszavonja.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) A Bizottságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy közvetlenül felkérje a 
vállalkozásokat vagy vállalkozások 
társulásait, hogy bocsássanak 
rendelkezésre minden releváns 
bizonyítékot, adatot és információt. A 
Bizottságnak továbbá képesnek kell lennie 
arra, hogy a jelen rendelet alkalmazásának 
céljából bármely releváns információt 
kikérjen bármely hatóságtól, szervtől vagy 
hivataltól az adott tagállamban, vagy 

(70) A Bizottságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy közvetlenül felkérje a 
vállalkozásokat vagy vállalkozások 
társulásait, hogy bocsássanak 
rendelkezésre minden releváns 
bizonyítékot, adatot és információt. A 
Bizottságnak továbbá képesnek kell lennie 
arra, hogy a jelen rendelet alkalmazásának 
céljából bármely releváns információt 
kikérjen bármely hatóságtól, szervtől vagy 
hivataltól az adott tagállamban, vagy 
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bármely természetes vagy jogi személytől. 
A Bizottság valamely határozatának való 
megfeleléskor a vállalkozások kötelesek 
ténybeli kérdésekre válaszolni és 
dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.

bármely természetes vagy jogi személytől. 
A tagállamok hatóságai, szervei vagy 
ügynökségei számára lehetővé kell tenni, 
hogy saját kezdeményezésükre releváns 
információkat bocsássanak a Bizottság 
rendelkezésére. A Bizottság valamely 
határozatának való megfeleléskor a 
vállalkozások kötelesek ténybeli 
kérdésekre válaszolni és dokumentumokat 
rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
77 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77a) Az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségek, valamint a 7., 16., 22. és 
23. cikk alapján hozott határozatok 
hatékony végrehajtásának és betartásának 
biztosítása érdekében a Bizottságnak ki 
kell neveznie egy független megfelelésért 
felelős tisztviselőt, aki naponta ellenőrzi a 
kötelezettségek és intézkedések 
végrehajtását és betartását. A 
megfelelésért felelős tisztviselőnek 
hozzáféréssel kell rendelkeznie a 
szükséges információkhoz, többek között 
adatokhoz és algoritmusokhoz, hogy 
biztosítsa a megfelelést és rendszeresen 
visszajelzést adjon a Bizottságnak. A 
Bizottságnak az illetékes megfelelésért 
felelős tisztviselő visszajelzései alapján 
kell ajánlásokat tennie a kapuőrök 
számára és kiszabnia a szükséges 
szankciókat. 

Or. en
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A rendelet célja, hogy 
hozzájáruljon a belső piac megfelelő 
működéséhez olyan harmonizált szabályok 
meghatározásával, amelyek az egész 
Unióban biztosítják a megtámadható és 
méltányos piacokat a digitális ágazatban, 
amely piacokon a kapuőrök jelen vannak.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) webböngészők;

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) virtuális asszisztensek;

Or. en

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) felhőszolgáltatás; g) felhőszolgáltatás; beleértve a 
vállalati szoftvereket, alkalmazásokat és 
megoldásszolgáltatásokat is;

Or. en

Indokolás

Ez a felülvizsgált fogalommeghatározás jobban tükrözné a B2B szoftverszerkesztők 
felhőalapú stratégiájának valóságát, akik egyre inkább a felhőben és nem a helyszínen 
fejlesztik szolgáltatásaikat, új szerződéses feltételekkel és tisztességtelen gyakorlatokkal.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „virtuális asszisztens”: olyan 
szoftver, amely válaszol a végfelhasználók 
által nem technikai nyelven 
megfogalmazott szóbeli vagy írásbeli 
parancsokra, és a feladatokat vagy 
szolgáltatásokat függetlenül vagy szükség 
esetén informatikai rendszereken 
keresztül és a végfelhasználó nevében 
végzi;

Or. en

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „webböngésző”: független vagy 
beágyazott szoftveralkalmazások, amely 
lehetővé teszik a végfelhasználók számára 
a világhálón található információkhoz 
való hozzáférést;

Or. en

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. „a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásának versenytársa”: 
üzleti vagy szakmai minőségében eljáró 
természetes vagy jogi személy, aki/amely a 
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kapuőrrel azonos kategóriába tartozó 
alapvető platformszolgáltatást nyújt;

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „forgalom”: az 139/2004/EK 
rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott, a vállalkozás által kapott 
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összeg;

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltató kellően megalapozott érvekkel 
tudja igazolni, hogy kivételesen nem felel 
meg az (1) bekezdésben meghatározott 
követelményeknek, noha megfelel a (2) 
bekezdésben meghatározott valamennyi 
küszöbértéknek, a Bizottság az 15. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
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összhangban kapuőrként jelöli ki az adott 
szolgáltatót, amennyiben arra a 
következtetésre jut, hogy a szolgáltató nem 
tudta bizonyítani, hogy az általa nyújtott 
alapvető platformszolgáltatás nem felel 
meg az (1) bekezdésben meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltató a meghatározott 
határidőn belül nem bocsátja 
rendelkezésre a kapuőrré minősítésének a 
3. cikk (2) bekezdése alapján történő 
értékeléséhez szükséges valamennyi 
releváns információt, a Bizottság jogosult 
az adott szolgáltatót a rendelkezésre álló 
tények alapján kapuőrnek minősíteni.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) egyéb strukturális piaci jellemzők. f) egyéb releváns üzleti vagy 
szolgáltatási jellemzők, mint például 
konglomerátumos vállalati struktúra vagy 
az alapvető platformszolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozás vertikális integrációja, 
például lehetővé téve a kereszttámogatást 
vagy a különböző forrásokból származó 
adatok kombinációját.

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató, amely nem teljesíti a 
(2) bekezdésben foglalt mennyiségi 
küszöbértékeket, 2 hónapon belül jelentős 
mértékben nem felel meg a Bizottság által 
előírt nyomozati intézkedéseknek, és e 
mulasztás azután is fennmarad, hogy a 
szolgáltatót 3 hónapon belül megfelelésre 
és észrevételei benyújtására szólították fel, 
a Bizottság jogosult arra, hogy ezt a 
szolgáltatót kapuőrnek minősítse a 
rendelkezésre álló tények alapján.

Or. en
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A Bizottság közzéteszi és frissíti a 
kapuőrök jegyzékét és azon alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékét, 
amelyekhez a kapuőröknek folyamatosan 
teljesíteniük kell az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, és ezeket a 
jegyzékeket és frissítéseiket megküldi az 
Európai Parlamentnek.

Or. en

Módosítás 45

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

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

a) tartózkodik a bármely alapvető 
platformszolgáltatásából származó 
személyes adatoknak a más alapvető 
platformszolgáltatásból a kapuőr által 
kínált bármely egyéb szolgáltatásból 
származó személyes adatokkal vagy 
harmadik fél szolgáltatásokból származó 
személyes adatokkal történő 
összevonásától, valamint attól, hogy a 
személyes adatok összevonása céljából a 
végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára konkrét választási 
lehetőséget kínáltak fel, és az (EU) 
2016/679 rendelet 6. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
hozzájárulását adta; A kapuőr adott 
esetben jogosult az (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) vagy 
d) pontjára hivatkozni jogalapként.

Or. en

Indokolás

A GPDR értelmében hozzájárulásra van szükség. Ez a rendelkezés nem vezethet a 
hozzájárulással való kapuőrök általi visszaéléshez, amely arra kényszerítheti a fogyasztókat, 
hogy hozzájáruljanak a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás megtiltja a szűk paritási záradékokat, amelyek megakadályozzák a 
felhasználókat abban, hogy saját honlapjukon jobb árakat, feltételeket és lehetőségeket 
kínáljanak a végfelhasználóknak. Egyes uniós tagállamokban már most is tilos a szigorú 
paritási záradékok alkalmazása.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tartózkodik attól, hogy 
megkövetelje az üzleti felhasználóktól, 
hogy tájékoztassák a kapuőrt azokról a 
differenciált árakról vagy feltételekről, 
amelyeket saját forgalmazási 
csatornájukra vagy harmadik fél online 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül 
alkalmaznak;

Or. en

Indokolás

Az üzleti felhasználók nem kötelezhetők arra, hogy tájékoztassák az alapvető 
platformszolgáltatásokat a más értékesítési csatornákon alkalmazott feltételekről vagy 
árakról. Az Európai Bizottság az AT.40153 – „A legnagyobb kedvezmény elvének 
alkalmazására vonatkozó záradékok a digitális könyvekkel és kapcsolódó kérdésekkel 
kapcsolatos ügyben” már ki tudta zárni az ilyen gyakorlatokat.

Módosítás 48

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

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

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

Or. en

Indokolás

Ezt a cikket ki kell terjeszteni a végfelhasználókkal folytatott kommunikációra, beleértve az 
ajánlatok népszerűsítését is. A kapuőrök nem korlátozhatják önkényesen, hogy egyes 
felhasználó vállalkozások hogyan kommunikálnak felhasználóikkal. Ezek a korlátozások 
megakadályozzák őket abban, hogy fejlesszék termékeiket és szolgáltatásaikat, és bővítsék 
felhasználói bázisukat. A fogyasztóknak a kapuőr platformján az üzleti felhasználó 
alkalmazásán keresztül kell hozzáférniük a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz és használniuk 
azokat, még akkor is, ha ezeket a szolgáltatásokat a platformon kívül szerezték be.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók számára, hogy a kapuőr 

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók számára, hogy a kapuőr 



PE693.930v01-00 40/75 PA\1234515HU.docx

HU

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

azonosító vagy fizetési szolgáltatását, 
illetve a fizetési szolgáltatások nyújtását 
támogató technikai szolgáltatását 
használják, ajánlják vagy azzal 
működjenek együtt az üzleti felhasználók 
által a szóban forgó kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásainak igénybevételével 
kínált szolgáltatások összefüggésében;

Or. en

Indokolás

A kapuőrök nem írhatják elő az alapvető platformszolgáltatáshoz való hozzáférés feltételeként 
azonosító szolgáltatás, pénzforgalmi szolgáltatás vagy pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását 
támogató technikai szolgáltatás igénybe vételét. Ez a tilalom a kapuőrök alapvető 
platformszolgáltatásai és kiegészítő szolgáltatásaik közötti kapcsolatra vonatkozik.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) minden olyan hirdető és kiadó 
számára, amelyeknek hirdetési 
szolgáltatásokat nyújt, díjmentesen, jó 
minőségben és ténylegesen hozzáférést 
biztosít a hirdető és a hirdetésközvetítő 
által fizetett árral kapcsolatos releváns 
információkhoz, valamint a kiadó részére 
egy adott hirdetés közzétételével és a 
kapuőr által nyújtott releváns hirdetési 
szolgáltatások mindegyikével 
összefüggésben fizetett díjazással 
kapcsolatos információkhoz;

Or. en

Indokolás

Az (5) bekezdés g) pontja szerinti kötelezettség hatálya alá tartozó kiadóknak és hirdetőknek 
nyújtott információkat – csakúgy, mint a (6) bekezdés g) pontja szerinti kötelezettség alá 
tartozó ugyanazon szereplők esetében – díjmentesen kell rendelkezésre bocsátani.



PA\1234515HU.docx 41/75 PE693.930v01-00

HU

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) tartózkodik attól, hogy korlátozza 
vagy akadályozza a végfelhasználók azon 
képességét, hogy saját szoftverlicencüket 
használják a kapuőr felhőalapú 
számítástechnikai szolgáltatásának 
igénybevétele során.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja egy olyan új kötelezettség létrehozása, amely lehetővé teszi a felhasználók 
számára, hogy felhőalapú szolgáltatás igénybevételekor szabadon használhassák licenceiket.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja a kapuőr adatainak szegmentálása (a kötelezettség kiterjesztése a 
kiegészítő szolgáltatások igénybevétele által generált adatokra) annak megakadályozása 
érdekében, hogy a kapuőrök tisztességtelenül kihasználhassák kettős szerepüket mint alapvető 
platformszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a szolgáltatásait igénybe vevő vállalkozások 
versenytársai.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) lehetővé teszi a végfelhasználók 
számára, hogy eltávolítsanak az alapvető 
platformszolgáltatásán előre telepített 
bármely szoftveralkalmazást, és 
tartózkodik attól, hogy 
alapszolgáltatásként kizárólag saját 
alapvető platformszolgáltatásait tegye 
lehetővé, amennyiben azonos feladatot 
ellátó egyenértékű alternatív 
szolgáltatásokat lehet javasolni, anélkül, 
hogy ez sértené a kapuőr azon lehetőségét, 
hogy az eltávolítást korlátozza olyan 
szoftveralkalmazásokkal kapcsolatban, 
amelyek az operációs rendszer vagy az 
eszköz működéséhez elengedhetetlenek, és 
amelyek külön, harmadik felek által 
történő kínálása technikailag nem 
megoldható;

Or. en

Indokolás

Az alkalmazások előzetes telepítése önpreferálásnak minősül, amivel foglalkozni kell. Az 
alapértelmezett beállítás lehetővé teszi a piaci szereplők számára, hogy megerősítsék 
pozícióikat és kihasználják konglomerátum jellegüket. A törlés lehetősége nem elegendő.

Módosítás 54

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

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

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

Or. en

Indokolás

A kapuőrök nem akadályozhatják konkurens szolgáltatások telepítését.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy kiterjessze az önpreferálás tilalmát, amely nemcsak a rangsorolásra, 
hanem a telepítésre, az aktiválásra és az alapértelmezett beállításokra is kiterjed.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ezt a kötelezettséget kifejezetten alkalmazni kell a felhőalapú számítástechnikai 
szolgáltatásokat nyújtó kapuőrökre. E módosítás lehetővé teszi a végfelhasználók számára, 
hogy a felhőalapú szolgáltatáson keresztül elérhető más szoftvermegoldásokra váltsanak és 
feliratkozzanak ilyenekre.

Módosítás 57

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

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

f) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftver-, illetve más funkcióhoz való 
hozzáférést, beleértve a kis hatótávolságú 
kommunikációt szolgáló antennákat, és az 
ilyenekkel kapcsolatos technológiákat is 
és az azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a 
kiegészítő szolgáltatások, illetve alapvető 
platformszolgáltatásának iparági 
szabványainak nyújtása során használ; 
ilyen esetekben a hozzáférési és 
interoperabilitási feltételeknek 
méltányosnak, észszerűnek és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük. A kapuőr nem akadályozható 
meg abban, hogy nélkülözhetetlen 
intézkedéseket hozzon annak biztosítása 
érdekében, hogy a harmadik fél kiegészítő 
szolgáltatásai ne veszélyeztessék vagy 
akadályozzák a kapuőr által biztosított 
operációs rendszer, hardver vagy szoftver 
épségét, feltéve, hogy ezeket a 
nélkülözhetetlen intézkedéseket a kapuőr 
megfelelően megindokolja, ugyanakkor 
ingyenes alternatív hozzáférést és 
interoperabilitást biztosít kiegészítő 
szolgáltatások hatékony nyújtásának 
lehetővé tétele érdekében;

Or. en

Indokolás

Az interoperabilitás kulcsfontosságú eszköz a tisztességes és versenyképes piacok 
célkitűzésének eléréséhez. E módosítás célja e kötelezettség kiterjesztése a kiegészítő 
szolgáltatásokon túlra is, valamint a DMA-n belüli szélesebb körű interoperabilitás 
előmozdítása, továbbá annak biztosítása, hogy ez az interoperabilitás FRAND-feltételek 
mellett valósuljon meg.
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) kérésre és ingyenesen a hirdetők és 
a kiadók, illetve a hirdetők és a kiadók 
által felhatalmazott harmadik személyek 
részére tényleges és valós idejű hozzáférést 
hozzáférést biztosít a kapuőr 
teljesítménymérő eszközeihez, valamint a 
hirdetők és a kiadók számára a hirdetések 
független értékelésének elvégzéséhez 
szükséges információkhoz, beleértve az 
összesített adatokat és 
teljesítményadatokat is oly módon, hogy a 
hirdetők és a kiadók saját ellenőrzési és 
mérési eszközeiket tudják használni a 
kapuőrök által nyújtott alapvető 
szolgáltatások teljesítményének értékelése 
céljából;

Or. en

Indokolás

Az érdekelt felek dönthetnek úgy, hogy független szakértőket vagy a választásuk szerinti egyéb 
harmadik feleket bíznak meg azzal, hogy elvégzik a kapuőrök által nyújtott online hirdetési 
szolgáltatások szükséges ellenőrzését.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

h) biztosítja az üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén 
keletkezett adatok tényleges 
hordozhatóságát, és különösen 
térítésmentes és technikailag hozzáférhető 
eszközöket biztosít az üzleti felhasználók 
vagy valamely üzleti felhasználó által 
felhatalmazott harmadik felek és 
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között folyamatos és valós idejű 
hozzáféréssel;

végfelhasználók részére, hogy  
megkönnyítse az adathordozhatóság 
gyakorlását – az (EU) 2016/679 rendelettel 
összhangban – többek között folyamatos és 
valós idejű hozzáféréssel;

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja az üzleti felhasználók által a kapuőr által kínált kiegészítő szolgáltatások 
részeként előállított adatokhoz való hozzáférés kiterjesztése a DMA által kínált 
adathordozhatósági eszköz maximalizálása érdekében.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

k) méltányos és 
megkülönböztetésmentes általános 
hozzáférési feltételeket és kezelést biztosít 
az üzleti felhasználók számára alapvető 
platformszolgáltatásaihoz, ideértve a jelen 
rendelet 3. cikke értelmében minősített 
szoftveralkalmazás-áruházat, a felhőalapú 
számítástechnikai szolgáltatásokat, az 
online keresőprogramokat és az online 
közösségi hálózati szolgáltatásokat;

Or. en

Indokolás

Valamennyi alapvető platformszolgáltatásra méltányos, ésszerű és megkülönböztetésmentes 
(FRAND) feltételeket kell alkalmazni.

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) egyértelmű, méltányos és 
megkülönböztetésmentes engedélyezési 
feltételek biztosítása végfelhasználói 
számára, ideértve a díjakat és illetékeket 
is, megelőzve azokat az érdemi 
változásokat, amelyek korlátozzák a 
kapuőr alapvető szolgáltatási platformján 
vagy azzal összefüggésben használt 
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szoftveralkalmazások vagy -szolgáltatások 
használatát, és a szoftveralkalmazás vagy 
-szolgáltatások észszerűen elvárható 
használatának lehetővé tétele, adott 
esetben annak egy másik 
végfelhasználónak történő átadást 
követően is.

Or. en

Indokolás

A kapuőrök nem írhatnak elő engedélyezési feltételeket az olyan szoftveralkalmazások vagy -
szolgáltatások használatára, amelyek használatára egy alapszolgáltatási platformon vagy 
azzal összefüggésben kerül sor, és amely feltételek kétértelműek, tisztességtelenek vagy 
diszkriminatívak volnának. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával 
összhangban az ügyfelek számára jogot kell biztosítani arra is, hogy szoftverlicenceiket 
továbbértékesítsék és átruházzák, oly módon, hogy az eladók továbbra is méltányos feltételek 
mellett nyújtsanak támogatást és biztosítsanak javításokat azon ügyfelek számára, akik 
jogszerűen szereztek meg egy továbbértékesített engedélyt.

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az üzleti felhasználóknak 
felszámított és az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségekhez kapcsolódó díjak vagy 
díjstruktúra bármilyen változásának 
végrehajtása előtt a kapuőr értesíti erről a 
változásról a Bizottságot és az érintett 
üzleti felhasználókat.

Or. en

Módosítás 64

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

(1a) A kapuőr a minősítésétől számított 
hat hónapon belül és a 3. cikk (8) 
bekezdésének alkalmazásában jelentést 
nyújt be a Bizottságnak, amelyben 
részletesen és átlátható módon ismerteti az 
5. és 6. cikkben meghatározott 
kötelezettségeknek való megfelelés 
biztosítása érdekében végrehajtott 
intézkedéseket. Ezt a jelentést a kapuőr 
legalább évente frissíti.

Or. en

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A kapuőr a 3. cikk szerinti 
minősítését követő hat hónapon belül 
közzéteszi és a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja az e cikk (1a) bekezdésében 
említett jelentés betekinthető 
összefoglalóját. A Bizottság 
haladéktalanul közzéteszi a jelentés 
betekinthető összefoglalóját. Ezt a 
betekinthető összefoglalót minden 
alkalommal frissíteni kell, amikor az e 
cikk (1) bekezdésében említett jelentést 
frissítik.

Or. en

Módosítás 66

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

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

(2) A Bizottság határozat útján 
pontosíthatja azokat az intézkedéseket, 
amelyeket az érintett kapuőrnek végre kell 
hajtania a 6. cikkben meghatározott 
kötelezettségeknek való megfelelés 
érdekében. A határozat elfogadásakor a 
Bizottság figyelembe veszi az érdekelt 
harmadik felek, a kormányok és a 
tagállamok érintett hatóságai által 
szolgáltatott információkat. Ezek az 
intézkedések vonatkozhatnak a 
platformokhoz való hozzáférésre 
(beleértve az interoperabilitást, az API-
adatokhoz való hozzáférést és a közös 
szabványokat); adatokkal kapcsolatos 
beavatkozásokra (beleértve az 
adatmobilitást, az adatokhoz való 
hozzáférést és az adatsilókat); méltányos 
kereskedelmi kapcsolatokra (ideértve a 
megkülönböztetésmentességet is); a 
végfelhasználók és az üzleti felhasználók 
választási lehetőségeire (ideértve az 
alapértelmezett tervezést és a választási 
architektúra tervezését is). A Bizottság ezt 
a határozatot a 18. cikk szerinti eljárások 
megindításától számított hat hónapon belül 
elfogadja.

Or. en

Indokolás

A Bizottságot adott esetben erőforrásokkal és információkkal kell támogatni a kapuőrökkel 
fennálló információs aszimmetria kezelése érdekében.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása érdekében a Bizottság az eljárás 

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

megindításától számított három hónapon 
belül közli előzetes megállapításait. Az 
előzetes megállapításokban a Bizottság 
kifejti azokat az intézkedéseket, amelyeket 
meghozni tervez, vagy amelyekről úgy 
véli, hogy az érintett alapvető 
platformszolgáltatónak az előzetes 
megállapítások eredményes kezelése 
érdekében meg kell hoznia. A közvetlenül 
érintett érdekelt harmadik felek számára 
lehetővé kell tenni, hogy az előzetes 
megállapításokkal kapcsolatban 
észrevételeket tegyenek.

Or. en

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Egy az (1) bekezdés szerinti 
mentesség megadása esetén a Bizottság 2 
évente felülvizsgálja mentesítő 
határozatát. E felülvizsgálatot követően a 
Bizottság vagy teljesen vagy részben 
megszünteti a mentesítést, vagy úgy 
határoz, hogy az (1) bekezdésben felsorolt 
feltételek továbbra is teljesülnek.

Or. en

Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azok a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok, amelyek az (1) bekezdéssel 
összhangban aktualizálják az 5. és 6. 
cikkben meghatározott kötelezettségeket, a 
következőkre korlátozódnak:
a) egy adott alapvető 
platformszolgáltatásra vagy bármely más, 
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a 2. cikk 2. pontjában felsorolt alapvető 
platformszolgáltatásra vonatkozó 
kötelezettség kiterjesztése;
b) annak meghatározása, hogy a 
kapuőrök 5. és 6. cikk szerinti 
kötelezettségeit milyen módon kell 
végrehajtani, többek között azáltal, hogy a 
7. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
előírásokat belefoglalják a 
kötelezettségekbe;
c) a felhasználók egy bizonyos 
alcsoportját kedvezményezettként 
azonosító bármely kötelezettség 
kiterjesztése a felhasználók bármely más 
alcsoportjára, mint kedvezményezettre;
d) a kötelezettségek kiegészítése vagy 
módosítása alkalmazásuk 
hatékonyságának javítása érdekében.

Or. en

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A kapuőr nem ronthatja le azon 
alapvető platformszolgáltatások feltételeit 
vagy minőségét, amelyeket olyan üzleti 
felhasználók vagy végfelhasználók részére 
nyújt, amelyek élnek az 5. és 6. cikkben 
meghatározott jogokkal vagy választási 
lehetőségekkel, illetve nem nehezítheti 
meg indokolatlanul ezen jogok vagy 
választási lehetőségek gyakorlását, ideértve 
a végfelhasználói döntések nem semleges 
módon történő bemutatását, vagy a 
felhasználói autonómia, a döntéshozatal 
vagy a választás aláásását a felhasználói 
felület vagy annak egy része struktúráján, 
funkcióján vagy működési módján 
keresztül. 
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Or. en

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ezt a tájékoztatási kötelezettséget a kapuőrök bármely tervezett összefonódására alkalmazni 
kell.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A kapuőr tájékoztatja a Bizottságot az 
ilyen jellegű összefonódásról legalább 2 
hónappal az összefonódás végrehajtását 
megelőzően, a megállapodás megkötését, a 
nyilvános ajánlat közzétételét, vagy az 
irányítást megalapozó részesedés 
megszerzését követően kell bejelenteni.
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Or. en

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 76

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság az (1) és (2) bekezdés 
alapján kapott információkat a nemzeti 
versenyhatóságok rendelkezésére 
bocsátja. A vállalkozások üzleti titkaik 
védelméhez fűződő jogos érdekének 
figyelembevétele mellett a Bizottság évente 
közzéteszi azon felvásárlások kapuőrök 
által rendelkezésre bocsátott jegyzékét, 
amelyek nem érték el az 139/2004/EK 
tanácsi rendelet bejelentési határértékeit.

Or. en
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Módosítás 77

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapuőr közzéteszi az ellenőrzött leírás 
áttekintését, figyelembe véve az üzleti 
titoktartás követelményei által előírt 
korlátozásokat. Ezt a leírást és ennek 
nyilvánosan elérhető áttekintését legalább 
évente aktualizálni kell.

Or. en

Módosítás 78

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nemzeti hatóságok a 
jelentéstételi mechanizmuson keresztül 
rendszeresen figyelmeztettek 
tisztességtelen gyakorlatokra.

Or. en

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti piaci 
vizsgálat során a Bizottság törekszik arra, 
hogy az előzetes megállapításait a vizsgálat 
megindítását követő hat hónapon belül 
közölje az érintett alapvető 
platformszolgáltatóval. Az előzetes 
megállapításokban a Bizottság kifejti, hogy 
ideiglenes álláspontja szerint az alapvető 

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

(6) bekezdése értelmében kapuőrnek kell-e 
minősíteni.

Or. en

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

határozatban meghatározott, az 5. és a 6. 
cikkben meghatározott egyedi 
kötelezettségeket minősíti a szóban forgó 
kapuőrre alkalmazandónak. A Bizottság 
csak azokat a kötelezettségeket minősíti 
alkalmazandónak, amelyek megfelelőek és 
szükségesek annak megakadályozásához, 
hogy az érintett kapuőr tisztességtelen 
eszközökkel állandósult és tartós pozícióra 
tegyen szert műveletei során. A Bizottság a 
4. cikkben megállapított eljárással 
összhangban vizsgálja felül az említett 
minősítést.

Or. en

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben a piaci vizsgálat azt 
mutatja, hogy a kapuőr rendszeresen 
megsértette az 5. és 6. cikkben 
megállapított egy vagy több 
kötelezettséget, a Bizottság a 32. cikk (4) 
bekezdése szerinti tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozat útján e 
kapuőrre magatartási jellegű vagy 
szerkezeti korrekciós intézkedéseket 
rendelhet el, amelyek arányban állnak az 
elkövetett jogsértéssel, és a jelen 
rendeletnek való megfelelés biztosításához 
szükségesek. A Bizottságnak adott esetben 
jogában áll előírni, hogy a korrekciós 
intézkedéseket elfogadásuk előtt teszteljék 
hatékonyságuk optimalizálása érdekében. 
A piaci vizsgálat megindításától számított 
tizenkét hónapon belül meghozott 
határozatával a Bizottság lezárja a 
vizsgálatot.

Or. en
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Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 85

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság az (1) bekezdéssel 
összhangban haladéktalanul továbbítja az 
egyszerű kérelem vagy az 
információkérésről szóló határozat 
másolatát azon tagállam nemzeti 
versenyhatóságának, amelynek területén 
a vállalkozás vagy vállalkozások 
társulásának székhelye található.

Or. en

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok kormányai és 
hatóságai a Bizottság kérésére a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak minden ahhoz 
szükséges információt, hogy az e 
rendeletben ráruházott feladatokat 
végrehajtsa.

(6) A tagállamok illetékes hatóságai a 
Bizottság kérésére vagy saját 
kezdeményezésükre a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak minden ahhoz 
szükséges információt, hogy az e 
rendeletben ráruházott feladatokat 
végrehajtsa.

Or. en

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyszíni ellenőrzéseket a 
Bizottság által a 24. cikk (2) bekezdése 
értelmében kijelölt ellenőrök vagy 

(2) A helyszíni ellenőrzéseket a 
Bizottság által a 24. cikk (2) bekezdése 
értelmében kijelölt ellenőrök vagy 
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szakértők segítségével is le lehet folytatni. szakértők segítségével is le lehet folytatni, 
valamint azokat az érintett telephelyek 
székhelye szerinti ország nemzeti 
versenyhatóságainak ellenőrei vagy 
szakértői is elvégezhetik.

Or. en

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Jelentési mechanizmus üzleti felhasználók 

és végfelhasználók számára
(1) Az alapvető platformszolgáltatások 
üzleti felhasználói, versenytársai és 
végfelhasználói bejelenthetik a 
Bizottságnak vagy a nemzeti 
szabályozóknak a kapuőrök minden olyan 
gyakorlatát vagy magatartását, amely e 
rendelet hatálya alá tartozik, beleértve a 
meg nem felelést is. A Bizottság és a 
tagállamok tájékoztatják egymást az ilyen 
jelentésekről.
(2) A Bizottság meghatározza az (1) 
bekezdésben említett jelentések 
vizsgálatának feladatával kapcsolatos 
prioritásait. E cikk (5) bekezdésének és a 
33. cikknek a rendelkezéseire is 
figyelemmel a Bizottság dönthet úgy, hogy 
nem vizsgálja meg a jelentést azon az 
alapon, hogy az ilyen jelentést nem tekinti 
végrehajtási prioritásnak.
(3) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli 
meg, hogy egy jelentés végrehajtási 
prioritás, a 18. cikk szerinti eljárást vagy 
egy a 14. cikk szerinti piaci vizsgálatot 
indíthat.
(4) A 33. cikk sérelme nélkül a 
tagállamok felkérhetik a digitális piaci 
tanácsadó bizottságot, hogy fogadjon el 
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véleményt annak meghatározása 
érdekében, hogy egy vagy több jelentés 
végrehajtási prioritásnak tekintendő-e. A 
vélemény kérheti a Bizottságtól, hogy 
indítson egy a 18. cikk szerinti eljárást 
vagy egy a 14. cikk szerinti piaci 
vizsgálatot. A tanácsadó bizottságnak 1 
hónapon belül véleményt kell elfogadnia. 
Véleményében meg kell indokolnia, hogy 
a jelentés miért minősül vagy nem 
minősül végrehajtási prioritásnak. Ha a 
jelentés azt végrehajtási prioritásnak 
tekinti, a Bizottság négy hónapon belül 
megvizsgálja, hogy észszerűen indokolt-e 
ilyen eljárás vagy vizsgálat megindítása. 
Amennyiben a Bizottság nem tesz eleget a 
tanácsadó bizottság kérésének, meg kell 
indokolnia, hogy miért nem indítja meg az 
18. cikk szerinti eljárást vagy az 14. cikk 
szerinti piaci vizsgálatot.

Or. en

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 90

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Sürgős esetben, az egy vagy több 
kapuőr által alkalmazott új gyakorlatok 
következtében az üzleti felhasználókat 
vagy végfelhasználókat érő olyan súlyos 
és azonnali kár kockázata miatt, amely 
alááshatja az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, vagy a 10. cikk (2) 
bekezdése értelmében tisztességtelen lehet, 
a Bizottság a 32. cikk (4) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően elfogadott határozattal 
ideiglenes intézkedéseket rendelhet el az 
érintett kapuőrök ellen az ilyen kockázat 
bekövetkezésének elkerülése érdekében.

Or. en

Módosítás 91

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A (2a) bekezdés szerinti határozat 
csak az 17. cikk szerinti piaci vizsgálat 
összefüggésében és az ilyen vizsgálat 
megindításától számított hat hónapon 
belül fogadható el. Az ideiglenes 
intézkedések meghatározott ideig 
alkalmazandók, és azokat minden esetben 
olyan új kötelezettségek váltják fel, 
amelyek a piaci vizsgálat 17. cikk szerinti 
végső határozatának eredményeként 
keletkezhetnek.

Or. en
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Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a 16. vagy a 25. cikk szerinti 
eljárás során az érintett kapuőr 
kötelezettséget vállal arra, hogy a releváns 
alapvető platformszolgáltatás esetében 
biztosítja az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeknek való megfelelést, a 
Bizottság a 32. cikk (4) bekezdésében 
említett tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján az érintett kapuőr 
számára kötelezővé teheti ezeket a 
kötelezettségvállalásokat, és kijelentheti, 
hogy nincs ok további intézkedésre.

(1) Ha a 16. vagy a 25. cikk szerinti 
eljárás során az érintett kapuőr 
kötelezettséget vállal arra, hogy a releváns 
alapvető platformszolgáltatás esetében 
biztosítja az 5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségeknek való megfelelést, a 
Bizottság a 32. cikk (4) bekezdésében 
említett tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján az érintett kapuőr 
számára kötelezővé teheti ezeket a 
kötelezettségvállalásokat, és kijelentheti, 
hogy nincs ok további intézkedésre. A 
Bizottság adott esetben kérheti, hogy a 
kötelezettségvállalásokat azok 
hatékonyságának optimalizálása 
érdekében teszteljék.

Or. en

Módosítás 93

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság rendszeresen 
felülvizsgálja a kötelezettségvállalásokat 
azok célja tekintetében, és amennyiben a 
vizsgálatot követően megállapítja, hogy 
azok nem hatékonyak, kérheti a 
kötelezettségvállalások módosítását vagy 
szükség esetén visszavonását.

Or. en
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Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
intézkedések tartalmazhatják a független 
külső szakértők és ellenőrök kijelölését, 
többek közt az illetékes nemzeti hatóságok 
köréből, akik segítik a Bizottságot abban, 
hogy nyomon kövesse a kötelezettségeket 
és intézkedéseket, valamint hogy konkrét 
szakértelemmel vagy tudással lássák el a 
Bizottságot. Ezek az intézkedések 
magukban foglalhatják többek között az 
algoritmusokhoz való hozzáférést az 5. és 
6. cikknek való megfelelés biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 96

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

(2a) A napi szintű közvetlen részvétel 
biztosítása érdekében a Bizottság 
megfelelésért felelős tisztviselőt nevez ki, 
akit az illetékes kapuőr finanszíroz, és aki 
felügyeli a kötelezettségek és intézkedések 
végrehajtását és betartását. A tisztviselő 
feladatait a Bizottság felügyelete alatt 
látja el, és követi a Bizottság 
rendelkezéseit és utasításait.

Or. en

Módosítás 97

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 34. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el, amelyben meghatározza a 
megfelelésért felelős tisztviselők 
megbízatását, valamint a kapuőröknek a 
megfelelésért felelős tisztviselők 
tájékoztatására és a velük való 
együttműködésre vonatkozó 
kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása előtt a Bizottság közli előzetes 
megállapításait az érintett kapuőrrel. Az 

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása előtt a Bizottság közli előzetes 
megállapításait az érintett kapuőrrel. Az 
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előzetes megállapításokban a Bizottság 
kifejti azokat az intézkedéseket, amelyeket 
meghozni tervez, vagy amelyekről úgy 
véli, hogy a kapuőrnek az előzetes 
megállapítások eredményes kezelése 
érdekében meg kell hoznia.

előzetes megállapításokban a Bizottság 
kifejti azokat az intézkedéseket, amelyeket 
meghozni tervez, vagy amelyekről úgy 
véli, hogy a kapuőrnek az előzetes 
megállapítások eredményes kezelése 
érdekében meg kell hoznia. A Bizottság 
valamely határozat elfogadása előtt 
figyelembe veszi az érintett harmadik 
felek, például a végfelhasználók vagy az 
üzleti felhasználók véleményét.

Or. en

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kapuőrré való, a 3. cikk (2) 
bekezdése szerinti minősítés értékeléséhez 
szükséges információk határidőn belüli 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
kötelezettség, vagy helytelen vagy 
félrevezető információk szolgáltatása;
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Or. en

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a határidőn belül nem adják meg 
azokat információkat, amelyek a 3. cikk 
(2) bekezdése szerinti kapuőrré 
minősítésük értékeléséhez szükségesek, 
vagy helytelen, hiányos vagy félrevezető 
információt adnak meg;

a) nem szolgáltatnak teljes körű 
tájékoztatást a 3. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 103

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha a Bizottság szükségesnek ítéli, 
az (1) bekezdés szerinti határozat 
meghozatala előtt más természetes vagy 
jogi személyeket is meghallgathat.
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Or. en

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A nemzeti versenyhatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy az 12. cikkben szereplő 
információkat szükség esetén arra használhassák, hogy valamely ügyet az EU összefonódás-
ellenőrzési rendeletének 22. cikke alapján a Bizottság elé utaljanak.

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. cikk
Együttműködés és koordináció a 

tagállamokkal
(1) Az 1. cikkben megállapított 
elvekkel összhangban és a 32a. cikkre is 
figyelemmel, e rendelet helyes 
alkalmazása tekintetében a Bizottság az 
egyedüli döntéshozó. A hatékony 
végrehajthatóság és a koherens 
végrehajtás biztosítása érdekében a 
Bizottságot minden lehetséges módon 
támogatni kell az illetékes nemzeti 
hatóságok szakértelmével.
(2) A Bizottság és a tagállamok 
szorosan együttműködnek és 
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összehangolják végrehajtási 
intézkedéseiket annak érdekében, hogy 
biztosítsák az e rendelet alapján a 
kapuőrökre alkalmazott, rendelkezésre 
álló jogi eszközök koherens, hatékony és 
egymást kiegészítő végrehajtását.
(3) A nemzeti hatóságok nem 
hozhatnak a Bizottság által e rendelet 
alapján elfogadott határozatokkal 
összeegyeztethetetlen határozatokat.
(4) A Bizottság és az 1. cikk (6) 
bekezdésében említett szabályokat 
végrehajtó tagállami illetékes hatóságok 
hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy 
egymás rendelkezésére bocsássanak 
minden ténybeli vagy jogi információt, 
beleértve a bizalmas információkat is.
(5) Az e cikk (3) bekezdése alapján 
kicserélt információk kizárólag e rendelet 
és az 1. cikk (6) bekezdésében említett 
szabályok végrehajtásának 
összehangolása céljából cserélhetők ki és 
használhatók fel.
(6) Az illetékes nemzeti hatóságok 
bejelenthetik a Bizottságnak a kapuőrök 
minden olyan gyakorlatát vagy 
magatartását, amely e rendelet hatálya alá 
tartozik. A Bizottság és a tagállamok 
tájékoztatják egymást az ilyen 
jelentésekről.
(7) Az 1. cikk (6) bekezdésében 
említett szabályokat végrehajtó tagállami 
illetékes hatóságok az e rendelet 
alkalmazásával kapcsolatos bármely 
kérdésben konzultálhatnak a Bizottsággal.

Or. en

Módosítás 106

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

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

(1) A Bizottság munkáját egy digitális 
piaci tanácsadó bizottság segíti. Ez a 
bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottságnak minősül. A 
digitális tanácsadó bizottság létrehozhat 
egy technikai szakértői csoportot, amellyel 
eseti alapon konzultálni lehet, és amely 
magában foglalja az érintett nemzeti 
hatóságokat és szabályozókat, beleértve a 
nemzeti versenyhatóságokat, a nemzeti 
szabályozó hatóságokat és más illetékes 
hatóságokat, például a távközlési 
szabályozó hatóságokat, a fogyasztói 
szervezeteket, az adatvédelmi hatóságokat 
és az audiovizuális szabályozó 
hatóságokat.

Or. en

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
Együttműködés a nemzeti 

versenyhatóságokkal
(1) A Bizottság e rendelet 
rendelkezéseit az Európai 
Versenyhatóságok Hálózatán belül az 
(EU) 2019/1 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 2. cikkének 5. pontjában 
meghatározottak szerint eljáró nemzeti 
versenyhatóságokkal szoros 
együttműködésben alkalmazza, e cikk 
rendelkezéseivel összhangban. Az 
információcseréhez különösen és adott 
esetben igénybe veszi az említett irányelv 
33. cikkében említett Európai 
Versenyhatóságok Információs 
Rendszerét.
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(2) A Bizottság kérésére a nemzeti 
versenyhatóságok együttműködnek az 12., 
15., 16. és 17. cikk alkalmazásában.
(3) Amennyiben a Bizottság az e cikk 
(2) bekezdése alapján bármely 
vizsgálatban segítséget kér, a tagállami 
versenyhatóságok jogosultak 
értelemszerűen alkalmazni a Bizottságnak 
a 19., 20. és 21. cikkben meghatározott 
hatásköreit.
(4) A tagállamok versenyhatóságai 
jogosultak a 24. cikkben a Bizottságra 
ruházott hatáskörök gyakorlására.
(5) Amikor a Bizottság a (2) 
bekezdéssel összhangban 
együttműködésre kéri fel a 
versenyhatóságot, továbbítja az említett 
versenyhatóságnak a 15., 16. és 17. cikk 
alkalmazása céljából általa összegyűjtött 
legfontosabb dokumentumok másolatát. A 
tagállam versenyhatóságának kérésére a 
Bizottság biztosítja számára az ügy 
értékeléséhez szükséges egyéb meglévő 
dokumentumok másolatát. Annak 
eldöntésekor, hogy felkér-e egy 
versenyhatóságot az együttműködésre, a 
Bizottság figyelembe veheti a nemzeti piac 
jelentőségét az adott kapuőr számára.
(6) Amikor a tagállamok 
versenyhatóságai a (3) bekezdéssel 
összhangban járnak el, az első hivatalos 
vizsgálati intézkedés megkezdése előtt és 
azt követően haladéktalanul írásban 
tájékoztatják a Bizottságot. Ez az 
információ más tagállamok 
versenyhatóságai rendelkezésére is 
bocsátható.
(7) Az eljáró versenyhatóság a 
Bizottság rendelkezésére bocsát minden 
olyan információt, amelyet a (3) 
bekezdésben meghatározott hatáskörök 
gyakorlása során kap. A Bizottsághoz 
eljuttatott információ rendelkezésre 
bocsátható más tagállamok 
versenyhatóságai számára is. A nemzeti 
versenyhatóságok kicserélhetik az e 
rendelet alapján kezelt ügyek 
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értékeléséhez szükséges információkat is.
(8) A tagállamok versenyhatóságai 
bármely, az uniós jog alkalmazását érintő 
ügyben konzultálhatnak a Bizottsággal.

Or. en

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben három vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson a 
15., 16. és 17. cikk szerinti vizsgálatot, 
vagy indítson eljárást a 25. cikk szerinti 
esetleges meg nem felelés miatt, mivel úgy 
vélik, hogy észszerű indokkal 
feltételezhető, hogy egy alapvető 
platformszolgáltatót kapuőrnek kell 
minősíteni, vagy hogy egy kapuőr nem tesz 
eleget kötelezettségeinek, vagy úgy vélik, 
hogy új szolgáltatásokat vagy 
gyakorlatokat kell e rendelet hatálya alá 
vonni, a Bizottság négy hónapon belül 
megvizsgálja, hogy ténylegesen 
fennállnak-e észszerű indokok az ilyen 
vizsgálat megindítására.

Or. en

Indokolás

A tagállamok piaci vizsgálat iránti kérelmét ki kell terjeszteni az új 
szolgáltatásokra/gyakorlatokra és a meg nem felelésre.

Módosítás 109

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

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

(1) Legkésőbb két évvel és három 
hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően,  és azt követően kétévente a 
Bizottság értékeli e rendeletet, és jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak. Az 5. és 6. cikkben 
meghatározott kötelezettségek 
tekintetében a Bizottság legkésőbb 
tizenkét hónappal e rendelet 
hatálybalépését követően, majd ezt 
követően tizenkét havonta értékelést 
végez.

Or. en

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en


