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Módosítás 1
Dita Charanzová

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az e-kereskedelemről szóló 
irányelv1a a belső piacon elérhető online 
szolgáltatások jogi keretrendszere, amely 
a tartalomkezelést szabályozza; mivel 
ennek a keretrendszernek az e-
kereskedelemről szóló irányelv 
felülvizsgálatából adódó bármilyen 
esetleges széttöredezését el kell kerülni;
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8., 
csütörtök) a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól (elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

Or. en

Módosítás 2
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitálistartalom 
szolgáltatására és a digitális szolgáltatások 
nyújtására irányuló szerződések egyes 
vonatkozásairól szóló, valamint az áruk 
adásvételére irányuló szerződések egyes 
vonatkozásairól szóló (EU) 2019/7701 és 
(EU) 2019/771 irányelvet2 csak a 
közelmúltban fogadták el;

C. mivel a 2005/29/EK irányelvet1a 
felülvizsgáló (EU) 2019/2161 irányelvet1b, 
valamint a digitálistartalom szolgáltatására 
és a digitális szolgáltatások nyújtására 
irányuló szerződések egyes 
vonatkozásairól szóló, valamint az áruk 
adásvételére irányuló szerződések egyes 
vonatkozásairól szóló (EU) 2019/7701 és 
(EU) 2019/771 irányelvet2 csak a 
közelmúltban fogadták el;



PE650.618v01-00 4/64 AM\1204049HU.docx

HU

__________________ __________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/770 irányelve (2019. május 20.) a 
digitális tartalom szolgáltatására és 
digitális szolgáltatások nyújtására irányuló 
szerződések egyes vonatkozásairól (HL L 
136., 2019.5.22., 1. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/770 irányelve (2019. május 20.) a 
digitális tartalom szolgáltatására és 
digitális szolgáltatások nyújtására irányuló 
szerződések egyes vonatkozásairól (HL L 
136., 2019.5.22., 1. o.).
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a 
belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK 
tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és 
a 2002/65/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvek, valamint a 
2006/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról (HL L 
149., 2005.6.11., 22–39. o.).
1b Az Európai Parlament és a Tanács 
2019/2161 irányelve (2019. november 27., 
szerda) a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, 
valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi 
szabályok hatékonyabb végrehajtása és 
korszerűsítése tekintetében történő 
módosításáról (HL L 328., 2019.12.18., 7. 
o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/771 irányelve (2019. május 20.) az 
áruk adásvételére irányuló szerződések 
egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról, valamint az 1999/44/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 
136., 2019.5.22., 28. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/771 irányelve (2019. május 20.) az 
áruk adásvételére irányuló szerződések 
egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról, valamint az 1999/44/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 
136., 2019.5.22., 28. o.).

Or. en

Módosítás 3
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a tartalomszolgáltató 
platformok saját kezdeményezésből és a 
hatóságok felszólítására egyaránt 
távolítanak el tartalmakat, valamint az 
illetékes hatóságok közvetlenül 
blokkolnak is tartalmakat, e 
gyakorlatoknak pedig egyértelmű 
jogalappal kell rendelkezniük;

Or. en

Módosítás 4
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az (EU) 2017/2394 rendelet1a 
a fogyasztóvédelem terén alapvető 
szerepet játszik a nemzeti hatóságok 
közötti együttműködésben;
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/2394 rendelete (2017. 
december 12.) a fogyasztóvédelmi 
jogszabályok végrehajtásáért felelős 
nemzeti hatóságok közötti 
együttműködésről és a 2006/2004/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 345., 2017.12.27., 1. o.).

Or. en

Módosítás 5
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a Bizottság üdvözölte a 
platformok  Covid19-járvánnyal 
kapcsolatos pozitív hozzáállását, miután 
2020. március 23-án megküldte nekik 
leveleit;

Or. en

Módosítás 6
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel bizonyos online szolgáltatók 
(ételkiszállítók, sofőrszolgáltatások, online 
boltok stb.) jelentős fizikai munkavégzésre 
hagyatkoznak a szolgáltatásaik biztosítása 
érdekében, azonban közülük többen nem 
alkalmazzák hivatalosan azokat a 
személyeket, akik az ilyen munkát elvégzik 
– függetlenül az online szolgáltatóval való 
függőségi viszonyuktól –, ez pedig 
potenciálisan sebezhető 
munkakörülményeket eredményezhet;

Or. en

Módosítás 7
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel az (EU) 2016/679 rendelet1a 
(általános adatvédelmi rendelet) 
meghatározza a személyes adatok 
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kezelésére és védelmére vonatkozó 
szabályokat;
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 
27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) (HL L 
119., 2016.5.4., 1. o.).

Or. en

Módosítás 8
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel kizárólag a releváns adatok, 
statisztikák, elemzések és a megfelelő 
végrehajtás indokolhatnák további 
intézkedések szükségességét;

Or. en

Módosítás 9
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cc. mivel az 2002/58/EK irányelv1a 
biztosítja, hogy a nyilvános hálózatokon 
keresztül történő összes kommunikáció 
folyamatosan tiszteletben tartsa az 
adatvédelmet és a magánélet védelmét;
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__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

Or. en

Módosítás 10
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság és a tagállamok 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságai által a COVID19-járvánnyal 
kapcsolatban bejelentett legutóbbi 
csalásokról és tisztességtelen 
gyakorlatokról kiadott közös álláspontot3; 
felszólítja az összes platformot, hogy 
működjenek együtt a Bizottsággal és az 
illetékes hatóságokkal a jogellenes 
gyakorlatok hatékonyabb azonosítása és a 
csalás megszüntetése érdekében, és kéri a 
Bizottságot, hogy folyamatosan vizsgálja 
felül a hamis, félrevezető vagy más módon 
visszaélésszerű tartalommal árusított 
termékek és szolgáltatások fogyasztók 
számára történő elhelyezésére és/vagy 
értékesítésére vonatkozó közös 
iránymutatásokat; úgy véli, hogy ezeknek 
az iránymutatásoknak nemcsak az uniós és 
nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályok 
alkalmazására kell irányulniuk, hanem 
proaktívan törekedniük kell a piaci 
válságra való gyors reagáláshoz szükséges 
eszközök bevezetésére;

1. üdvözli a Bizottság és a tagállamok 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságai által a COVID19-járvánnyal 
kapcsolatban bejelentett legutóbbi 
csalásokról és tisztességtelen 
gyakorlatokról kiadott közös álláspontot3; 
hangsúlyozza a fogyasztók megfelelőbb 
védelmének szükségességét megbízható és 
átlátható információk biztosítása révén 
olyan visszaélésekkel kapcsolatban, mint 
például a kiemelten keresett termékekkel 
kapcsolatos megtévesztő állítások és 
csalások; felszólítja az összes platformot, 
hogy működjenek együtt a Bizottsággal és 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hálózat illetékes hatóságaival, valamint az 
európai fogyasztói központok tagjaival a 
jogellenes gyakorlatok hatékonyabb 
azonosítása és a csalás megszüntetése 
érdekében, és kéri a Bizottságot, hogy 
folyamatosan vizsgálja felül a hamis, 
félrevezető vagy más módon 
visszaélésszerű tartalommal árusított 
termékek és szolgáltatások fogyasztók 
számára történő elhelyezésére és/vagy 
értékesítésére vonatkozó közös 
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iránymutatásokat; úgy véli, hogy ezeknek 
az iránymutatásoknak nemcsak az uniós és 
nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályok 
alkalmazására kell irányulniuk, hanem 
proaktívan törekedniük kell a piaci 
válságra való gyors reagáláshoz szükséges 
eszközök bevezetésére;

__________________ __________________
3 Az Európai Bizottság / a 
fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat, 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságok közös álláspontja, „A csalás 
megszüntetése és a tisztességtelen üzleti 
gyakorlatok kezelése az online 
platformokon a koronavírus-járvány 
kapcsán az EU-ban” címmel.

3 Az Európai Bizottság / a 
fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat, 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságok közös álláspontja, „A csalás 
megszüntetése és a tisztességtelen üzleti 
gyakorlatok kezelése az online 
platformokon a koronavírus-járvány 
kapcsán az EU-ban” címmel.

Or. en

Módosítás 11
Alex Agius Saliba

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság és a tagállamok 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságai által a COVID19-járvánnyal 
kapcsolatban bejelentett legutóbbi 
csalásokról és tisztességtelen 
gyakorlatokról kiadott közös álláspontot3; 
felszólítja az összes platformot, hogy 
működjenek együtt a Bizottsággal és az 
illetékes hatóságokkal a jogellenes 
gyakorlatok hatékonyabb azonosítása és a 
csalás megszüntetése érdekében, és kéri a 
Bizottságot, hogy folyamatosan vizsgálja 
felül a hamis, félrevezető vagy más módon 
visszaélésszerű tartalommal árusított 
termékek és szolgáltatások fogyasztók 
számára történő elhelyezésére és/vagy 
értékesítésére vonatkozó közös 
iránymutatásokat; úgy véli, hogy ezeknek 
az iránymutatásoknak nemcsak az uniós 

1. üdvözli a Bizottság és a tagállamok 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságai által a COVID19-járvánnyal 
kapcsolatban bejelentett legutóbbi 
csalásokról és tisztességtelen 
gyakorlatokról kiadott közös álláspontot3; 
felszólítja az összes platformot, hogy 
működjenek együtt a Bizottsággal és az 
illetékes hatóságokkal a jogellenes 
gyakorlatok hatékonyabb azonosítása és a 
csalás megszüntetése érdekében, és kéri a 
Bizottságot, hogy tegyen jogalkotási 
intézkedéseket a hamis, félrevezető vagy 
más módon visszaélésszerű tartalommal 
árusított termékek és szolgáltatások 
fogyasztók számára történő elhelyezése 
és/vagy értékesítése ellen;
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és nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályok 
alkalmazására kell irányulniuk, hanem 
proaktívan törekedniük kell a piaci 
válságra való gyors reagáláshoz szükséges 
eszközök bevezetésére;
__________________ __________________
3 Az Európai Bizottság / a 
fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat, 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságok közös álláspontja, „A csalás 
megszüntetése és a tisztességtelen üzleti 
gyakorlatok kezelése az online 
platformokon a koronavírus-járvány 
kapcsán az EU-ban” címmel.

3 Az Európai Bizottság / a 
fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat, 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságok közös álláspontja, „A csalás 
megszüntetése és a tisztességtelen üzleti 
gyakorlatok kezelése az online 
platformokon a koronavírus-járvány 
kapcsán az EU-ban” címmel.

Or. en

Módosítás 12
Marcel Kolaja
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság és a tagállamok 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságai által a COVID19-járvánnyal 
kapcsolatban bejelentett legutóbbi 
csalásokról és tisztességtelen 
gyakorlatokról kiadott közös álláspontot3; 
felszólítja az összes platformot, hogy 
működjenek együtt a Bizottsággal és az 
illetékes hatóságokkal a jogellenes 
gyakorlatok hatékonyabb azonosítása és a 
csalás megszüntetése érdekében, és kéri a 
Bizottságot, hogy folyamatosan vizsgálja 
felül a hamis, félrevezető vagy más módon 
visszaélésszerű tartalommal árusított 
termékek és szolgáltatások fogyasztók 
számára történő elhelyezésére és/vagy 
értékesítésére vonatkozó közös 
iránymutatásokat; úgy véli, hogy ezeknek 
az iránymutatásoknak nemcsak az uniós 
és nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályok 

1. tudomásul veszi a Bizottság és a 
tagállamok a fogyasztóvédelmi 
együttműködési hatóságai által a 
COVID19-járvánnyal kapcsolatban 
bejelentett legutóbbi csalásokról és 
tisztességtelen gyakorlatokról kiadott 
közös álláspontot3; felszólítja a Bizottságot 
és az illetékes hatóságokat, hogy általános 
leírások helyett hatékonyabban 
azonosítsák a jogellenes gyakorlatokat 
annak érdekében, hogy felgyorsítsák a 
hamis, félrevezető vagy más módon 
visszaélésszerű tartalommal árusított 
termékek és szolgáltatások fogyasztók 
számára történő elhelyezésének és/vagy 
értékesítésének megszüntetését; úgy véli, 
hogy az uniós és nemzeti fogyasztóvédelmi 
jogszabályok jelenlegi ellenőrzésének a 
piaci válságra való gyors reagáláshoz 
szükséges eszközök bevezetésére kell 
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alkalmazására kell irányulniuk, hanem 
proaktívan törekedniük kell a piaci 
válságra való gyors reagáláshoz szükséges 
eszközök bevezetésére;

irányulnia;

__________________ __________________
3 Az Európai Bizottság / a 
fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat, 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságok közös álláspontja, „A csalás 
megszüntetése és a tisztességtelen üzleti 
gyakorlatok kezelése az online 
platformokon a koronavírus-járvány 
kapcsán az EU-ban” címmel.

3 Az Európai Bizottság / a 
fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat, 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságok közös álláspontja, „A csalás 
megszüntetése és a tisztességtelen üzleti 
gyakorlatok kezelése az online 
platformokon a koronavírus-járvány 
kapcsán az EU-ban” címmel.

Or. en

Módosítás 13
Karen Melchior

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság és a tagállamok 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságai által a COVID19-járvánnyal 
kapcsolatban bejelentett legutóbbi 
csalásokról és tisztességtelen 
gyakorlatokról kiadott közös álláspontot3; 
felszólítja az összes platformot, hogy 
működjenek együtt a Bizottsággal és az 
illetékes hatóságokkal a jogellenes 
gyakorlatok hatékonyabb azonosítása és a 
csalás megszüntetése érdekében, és kéri a 
Bizottságot, hogy folyamatosan vizsgálja 
felül a hamis, félrevezető vagy más módon 
visszaélésszerű tartalommal árusított 
termékek és szolgáltatások fogyasztók 
számára történő elhelyezésére és/vagy 
értékesítésére vonatkozó közös 
iránymutatásokat; úgy véli, hogy ezeknek 
az iránymutatásoknak nemcsak az uniós 
és nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályok 
alkalmazására kell irányulniuk, hanem 
proaktívan törekedniük kell a piaci 

1. üdvözli a Bizottság és a tagállamok 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságai által a COVID19-járvánnyal 
kapcsolatban bejelentett legutóbbi 
csalásokról és tisztességtelen 
gyakorlatokról kiadott közös álláspontot3; 
felszólítja az összes platformot, hogy 
működjenek együtt a Bizottsággal és az 
illetékes hatóságokkal a jogellenes 
gyakorlatok hatékonyabb azonosítása és a 
csalás megszüntetése érdekében, és kéri a 
Bizottságot, hogy tegyen jogalkotási 
intézkedéseket a hamis, félrevezető vagy 
más módon visszaélésszerű tartalommal 
árusított termékek és szolgáltatások 
fogyasztók számára történő elhelyezése 
és/vagy értékesítése ellen; úgy véli, hogy a 
Bizottságnak proaktívan törekednie kell a 
piaci válságra való gyors reagáláshoz 
szükséges eszközök bevezetésére;
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válságra való gyors reagáláshoz szükséges 
eszközök bevezetésére;

__________________ __________________
3 Az Európai Bizottság / a 
fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat, 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságok közös álláspontja, „A csalás 
megszüntetése és a tisztességtelen üzleti 
gyakorlatok kezelése az online 
platformokon a koronavírus-járvány 
kapcsán az EU-ban” címmel.

3 Az Európai Bizottság / a 
fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat, 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságok közös álláspontja, „A csalás 
megszüntetése és a tisztességtelen üzleti 
gyakorlatok kezelése az online 
platformokon a koronavírus-járvány 
kapcsán az EU-ban” címmel.

Or. en

Módosítás 14
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság és a tagállamok 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságai által a COVID19-járvánnyal 
kapcsolatban bejelentett legutóbbi 
csalásokról és tisztességtelen 
gyakorlatokról kiadott közös álláspontot3; 
felszólítja az összes platformot, hogy 
működjenek együtt a Bizottsággal és az 
illetékes hatóságokkal a jogellenes 
gyakorlatok hatékonyabb azonosítása és a 
csalás megszüntetése érdekében, és kéri a 
Bizottságot, hogy folyamatosan vizsgálja 
felül a hamis, félrevezető vagy más módon 
visszaélésszerű tartalommal árusított 
termékek és szolgáltatások fogyasztók 
számára történő elhelyezésére és/vagy 
értékesítésére vonatkozó közös 
iránymutatásokat; úgy véli, hogy ezeknek 
az iránymutatásoknak nemcsak az uniós és 
nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályok 
alkalmazására kell irányulniuk, hanem 
proaktívan törekedniük kell a piaci 
válságra való gyors reagáláshoz szükséges 

(A magyar változatot nem érinti.)   
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eszközök bevezetésére;

__________________
3 Az Európai Bizottság / a 
fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat, 
a fogyasztóvédelmi együttműködési 
hatóságok közös álláspontja, „A csalás 
megszüntetése és a tisztességtelen üzleti 
gyakorlatok kezelése az online 
platformokon a koronavírus-járvány 
kapcsán az EU-ban” címmel.

Or. en

Módosítás 15
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az online 
piacon folyó kereskedelmi tevékenységek 
fényében bebizonyosodott, hogy az 
önszabályozás nem elegendő, ezért kéri a 
Bizottságot, hogy az online piacon történő 
kereskedelmi tevékenységekhez 
kapcsolódó termékbiztonság és a 
fogyasztóvédelem érdekében vezessen be 
erős biztosítékokat és kötelezettségeket, 
egy megfelelő végrehajtási 
mechanizmusokkal rendelkező testre 
szabott felelősségi rendszer mellett;

Or. en

Módosítás 16
Marcel Kolaja
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
vezessen be bejelentési-cselekvési 
jogszabályt az illegális tartalmak gyorsabb 
és hatékonyabb eltávolítása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a hatékony 
jogorvoslathoz való jog fenntartása 
érdekében a bejelentési-cselekvési 
eljárásoknak biztosítaniuk kell a 
felhasználóknak az eltávolítási 
kérelmeknek eleget tévő döntésekkel, 
valamint az e kérelmeket visszautasító 
döntésekkel szembeni fellebbez jogát;

Or. en

Módosítás 17
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a platformok Covid19-
járvánnyal kapcsolatban hozott 
intézkedéseit, amelyek segítik a nem 
alátámasztott egészségügyi állításokon 
alapuló félrevezető reklámok és 
„csodatermékek” proaktív módon történő 
eltávolítását, így megszilárdítva a 
tartalmak automatizált és emberi 
megfigyelését;

Or. en

Módosítás 18
Marcel Kolaja
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1b. emlékeztet arra, hogy az (EU) 
2018/1808 irányelvvel1a (audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 
összhangban az előzetes ellenőrzési 
intézkedések vagy a tartalmak feltöltés 
során történő szűrése nem felel meg a 
2000/31/EK irányelv 15. cikkének; 
hangsúlyozza ezért, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jövőbeli 
jogszabálynak meg kell tiltania, hogy 
kötelező legyen a tárhelyszolgáltatók vagy 
egyéb közvetítő szolgáltatók felületein 
megjelenő tartalmak ellenőrzésére 
irányuló automatizált technológiákat 
alkalmazni;
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1808 irányelve (2018. 
november 14.) a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról szóló 2010/13/EU 
irányelvnek (audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a 
változó piaci körülményekre tekintettel 
való módosításáról (HL L 303., 
2018.11.28., 69. o.).

Or. en

Módosítás 19
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. kéri a Bizottságot, hogy elemezze a 
platformok által hozott önszabályozó 
intézkedések félrevezető reklámokra mért 
hatását;
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Or. en

Módosítás 20
Marcel Kolaja
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. kéri a Bizottságot, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jövőbeli 
jogszabályban a felhasználók alapvető 
jogainak sérelmét megelőző, illetve a 
2000/31/EK irányelvből hiányzó 
biztosítékok bevezetésével javítsa a 
fogyasztói jogokat; megjegyzi, hogy e 
biztosítékoknak tartalmazniuk kell 
legalább belső és külső vitarendező 
mechanizmusokat, valamint a bírósági 
jogorvoslat egyértelműen feltüntetett 
lehetőségét;

Or. en

Módosítás 21
Marcel Kolaja
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. üdvözli a tartalmak eltávolításának 
átláthatóságát célzó törekvéseket; a 
szabályoknak való megfelelés ellenőrzése 
érdekében hangsúlyozza, hogy a 
rendszeres átláthatósági jelentések 
közzétételére vonatkozó követelményt 
kötelezővé kell tenni, valamint a 
jelentéseknek tartalmaznia kell a 
bejelentések számát, a tartalmat bejelentő 
szervezetek típusát, a panasz tárgyát 
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képező tartalom jellegét, a közvetítő 
válaszidejét, a fellebbezések számát;

Or. en

Módosítás 22
Marcel Kolaja
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. az ilyen átláthatósági jelentések és 
a jogi kötelezettségeknek való megfelelés 
ellenőrzése érdekében, valamint az 
Európa Tanács CM/Rec(2018)2. sz. 
ajánlásának megfelelően a tagállamoknak 
átfogó információkat kell nyilvánosan és 
rendszeresen hozzáférhetővé tenniük a 
tartalmakra vonatkozó korlátozások vagy 
a személyes adatok közvetítőkkel való 
megosztásainak számáról, jellegéről és 
jogalapjáról, beleértve, ha azok kölcsönös 
jogsegélyről szóló szerződéseken és e 
kérelmekből következő intézkedéseken 
alapulnak;

Or. en

Módosítás 23
Arba Kokalari

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy további 
egyértelműsítésre és iránymutatásra van 
szükség a platformok szakmai gondossága 
és kötelezettségei tekintetében; úgy véli, 

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy további 
egyértelműsítésre és iránymutatásra van 
szükség a platformok szakmai gondossága 
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hogy amennyiben a hirdetők és közvetítők 
székhelye harmadik országban található, 
ki kell jelölniük egy, az Unióban 
székhellyel rendelkező jogi képviselőt, aki 
felelősségre vonható a reklámok 
tartalmáért annak érdekében, hogy hamis 
vagy félrevezető reklámok esetén a 
fogyasztók jogorvoslattal élhessenek;

és kötelezettségei tekintetében;

Or. sv

Módosítás 24
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére 
irányuló erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy 
további egyértelműsítésre és 
iránymutatásra van szükség a platformok 
szakmai gondossága és kötelezettségei 
tekintetében; úgy véli, hogy amennyiben a 
hirdetők és közvetítők székhelye harmadik 
országban található, ki kell jelölniük egy, 
az Unióban székhellyel rendelkező jogi 
képviselőt, aki felelősségre vonható a 
reklámok tartalmáért annak érdekében, 
hogy hamis vagy félrevezető reklámok 
esetén a fogyasztók jogorvoslattal 
élhessenek;

2. úgy véli, hogy az online hirdetések 
terén további iránymutatásra van szükség a 
platformok szakmai gondossága és 
kötelezettségei tekintetében; leírja, hogy a 
platformok és a fogyasztók közötti 
kapcsolatok új keretrendszereit biztosító 
intézkedésekre van szükség a 
hirdetésekkel, a digitális felületek 
felhasználóinak rejtett terelése és a 
preferenciális elbánással kapcsolatos 
átláthatósági rendelkezések terén; leírja, 
hogy a fizetett hirdetéseket vagy a keresési 
találatok rangsorolásában való fizetett 
megjelenést tiszta, tömör és intelligens 
módon kell beazonosíthatóvá tenni; 
javasolja, hogy a platformokat kötelezzék 
a fizetett hirdetések eredetének 
közzétételére, különösen, ha azok politikai 
jellegűek; rámutat, hogy a célzott 
hirdetések használatát szigorúbban kell 
szabályozni, előnyben részesítve a kevésbé 
tolakodó hirdetési formákat, valamint 
hogy a digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabálynak a fogyasztók megfelelőbb 
védelme érdekében egyértelmű határokat 
kell szabnia az erre a célra való 
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adatfelhalmozás feltételei tekintetében; 
úgy véli, hogy amennyiben a hirdetők és 
közvetítők székhelye harmadik országban 
található, ki kell jelölniük egy, az Unióban 
székhellyel rendelkező jogi képviselőt, aki 
felelősségre vonható a reklámok 
tartalmáért annak érdekében, hogy hamis 
vagy félrevezető reklámok esetén a 
fogyasztók jogorvoslattal élhessenek;

Or. en

Módosítás 25
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy további 
egyértelműsítésre és iránymutatásra van 
szükség a platformok szakmai gondossága 
és kötelezettségei tekintetében; úgy véli, 
hogy amennyiben a hirdetők és közvetítők 
székhelye harmadik országban található, ki 
kell jelölniük egy, az Unióban székhellyel 
rendelkező jogi képviselőt, aki felelősségre 
vonható a reklámok tartalmáért annak 
érdekében, hogy hamis vagy félrevezető 
reklámok esetén a fogyasztók 
jogorvoslattal élhessenek;

2. ösztönzi az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy 
üdvözlendő a platformok szakmai 
gondossága és kötelezettségei tekintetében 
való további egyértelműsítésre és 
iránymutatás; úgy véli, hogy ha a releváns 
adatok szerint a félrevezető hirdetések 
gyakorlata és végrehajtás terén jelentős 
különbség van az uniós és a harmadik 
országbeli platformok között, akkor 
indokolt további lehetőségeket 
megfontolni a meglévő jogszabályoknak 
való megfelelés fokozottabb biztosítása 
érdekében, beleértve azt, hogy a harmadik 
országban található székhellyel rendelkező 
hirdetőknek és közvetítőknek kötelező 
legyen kijelölni egy, az Unióban 
székhellyel rendelkező jogi képviselőt, aki 
felelősségre vonható a reklámok 
tartalmáért annak érdekében, hogy hamis 
vagy félrevezető reklámok esetén a 
fogyasztók jogorvoslattal élhessenek; kéri 
annak figyelembe vételét, hogy a 
harmadik országokban az új uniós 
szabályokra reakcióként elfogadott 
kölcsönös kötelezettségek hátráltatnák-e 
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uniós cégeket abban, hogy harmadik 
országokban nyújtsanak szolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás 26
Marcel Kolaja
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy további 
egyértelműsítésre és iránymutatásra van 
szükség a platformok szakmai gondossága 
és kötelezettségei tekintetében; úgy véli, 
hogy amennyiben a hirdetők és közvetítők 
székhelye harmadik országban található, 
ki kell jelölniük egy, az Unióban 
székhellyel rendelkező jogi képviselőt, aki 
felelősségre vonható a reklámok 
tartalmáért annak érdekében, hogy hamis 
vagy félrevezető reklámok esetén a 
fogyasztók jogorvoslattal élhessenek;

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy további 
egyértelműsítésre van szükség az online 
hirdetések ökoszisztémájának működése 
tekintetében a szakmai gondosság és 
kötelezettségek megalapozása érdekében;

Or. en

Módosítás 27
Marco Zullo

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy további 
egyértelműsítésre és iránymutatásra van 
szükség a platformok szakmai gondossága 
és kötelezettségei tekintetében; úgy véli, 

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy további 
egyértelműsítésre és jogalkotási 
intézkedésekre van szükség a platformok 
szakmai gondossága és kötelezettségeinek 
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hogy amennyiben a hirdetők és közvetítők 
székhelye harmadik országban található, ki 
kell jelölniük egy, az Unióban székhellyel 
rendelkező jogi képviselőt, aki felelősségre 
vonható a reklámok tartalmáért annak 
érdekében, hogy hamis vagy félrevezető 
reklámok esetén a fogyasztók 
jogorvoslattal élhessenek;

meghatározása tekintetében, ideértve az 
annak közlésére vonatkozó kötelezettséget 
is, hogy ki fizet közvetlenül vagy közvetett 
módon a reklámért, és ki kerül a fizetés 
következtében jobb helyzetbe a keresési 
eredmények rangsorában; úgy véli, hogy 
amennyiben a hirdetők és közvetítők 
székhelye harmadik országban található, ki 
kell jelölniük egy, az Unióban székhellyel 
rendelkező jogi képviselőt, aki felelősségre 
vonható a reklámok tartalmáért annak 
érdekében, hogy hamis vagy félrevezető 
reklámok esetén a fogyasztók 
jogorvoslattal élhessenek;

Or. it

Módosítás 28
Marco Campomenosi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy további 
egyértelműsítésre és iránymutatásra van 
szükség a platformok szakmai gondossága 
és kötelezettségei tekintetében; úgy véli, 
hogy amennyiben a hirdetők és közvetítők 
székhelye harmadik országban található, ki 
kell jelölniük egy, az Unióban székhellyel 
rendelkező jogi képviselőt, aki felelősségre 
vonható a reklámok tartalmáért annak 
érdekében, hogy hamis vagy félrevezető 
reklámok esetén a fogyasztók 
jogorvoslattal élhessenek;

2. elismeri az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseket, ám hangsúlyozza, hogy 
további egyértelműsítésre és 
iránymutatásra van szükség a platformok 
szakmai gondossága és kötelezettségei 
tekintetében; úgy véli, hogy amennyiben a 
hirdetők és közvetítők székhelye harmadik 
országban található, ki kell jelölniük egy, 
az Unióban székhellyel rendelkező jogi 
képviselőt, aki felelősségre vonható a 
reklámok tartalmáért annak érdekében, 
hogy hamis vagy félrevezető reklámok 
esetén a fogyasztók jogorvoslattal 
élhessenek; felszólít a jogi képviselők 
listájának nyilvánosságra hozatalára és a 
platformokon belüli egyszerű 
azonosításukra;

Or. it
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Módosítás 29
Miroslav Radačovský

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy további 
egyértelműsítésre és iránymutatásra van 
szükség a platformok szakmai gondossága 
és kötelezettségei tekintetében; úgy véli, 
hogy amennyiben a hirdetők és közvetítők 
székhelye harmadik országban található, ki 
kell jelölniük egy, az Unióban székhellyel 
rendelkező jogi képviselőt, aki felelősségre 
vonható a reklámok tartalmáért annak 
érdekében, hogy hamis vagy félrevezető 
reklámok esetén a fogyasztók 
jogorvoslattal élhessenek;

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy további 
egyértelműsítésre és iránymutatásra van 
szükség a platformok szakmai gondossága 
és kötelezettségei tekintetében; úgy véli, 
hogy amennyiben a hirdetők és közvetítők 
székhelye harmadik országban található, ki 
kell jelölniük egy olyan, az Unióban 
székhellyel rendelkező képviselőt, aki 
teljes mértékben jogosult a képviseletükre 
a hirdetések tartalmát illetően, és aki 
felelősségre vonható és szankciókkal 
sújtható a jogszabály megsértésének 
következményeiért annak érdekében, hogy 
hamis vagy félrevezető reklámok esetén a 
fogyasztók jogorvoslattal élhessenek;

Or. sk

Módosítás 30
Karen Melchior

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy további 
egyértelműsítésre és iránymutatásra van 
szükség a platformok szakmai gondossága 
és kötelezettségei tekintetében; úgy véli, 
hogy amennyiben a hirdetők és közvetítők 
székhelye harmadik országban található, ki 
kell jelölniük egy, az Unióban székhellyel 
rendelkező jogi képviselőt, aki felelősségre 
vonható a reklámok tartalmáért annak 

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának és 
elszámoltathatóságának megteremtésére 
irányuló erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy 
további egyértelműsítésre és 
iránymutatásra van szükség a platformok 
szakmai gondossága és kötelezettségei 
tekintetében; úgy véli, hogy amennyiben a 
hirdetők és közvetítők székhelye harmadik 
országban található, ki kell jelölniük egy, 
az Unióban székhellyel rendelkező jogi 



AM\1204049HU.docx 23/64 PE650.618v01-00

HU

érdekében, hogy hamis vagy félrevezető 
reklámok esetén a fogyasztók 
jogorvoslattal élhessenek;

képviselőt, aki felelősségre vonható a 
reklámok tartalmáért annak érdekében, 
hogy például hamis vagy félrevezető 
reklámok esetén a fogyasztók 
jogorvoslattal élhessenek;

Or. en

Módosítás 31
Dita Charanzová

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy további 
egyértelműsítésre és iránymutatásra van 
szükség a platformok szakmai gondossága 
és kötelezettségei tekintetében; úgy véli, 
hogy amennyiben a hirdetők és közvetítők 
székhelye harmadik országban található, ki 
kell jelölniük egy, az Unióban székhellyel 
rendelkező jogi képviselőt, aki felelősségre 
vonható a reklámok tartalmáért annak 
érdekében, hogy hamis vagy félrevezető 
reklámok esetén a fogyasztók 
jogorvoslattal élhessenek;

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy további 
egyértelműsítésre és iránymutatásra van 
szükség a platformok szakmai gondossága 
és kötelezettségei tekintetében; úgy véli, 
hogy amennyiben a hirdetők és 
reklámközvetítők székhelye harmadik 
országban található, ki kell jelölniük egy, 
az Unióban székhellyel rendelkező jogi 
képviselőt, aki felelősségre vonható a 
reklámok tartalmáért annak érdekében, 
hogy hamis vagy félrevezető reklámok 
esetén a fogyasztók jogorvoslattal 
élhessenek;

Or. en

Módosítás 32
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 

2. üdvözli az online hirdetések 
átláthatóságának megteremtésére irányuló 
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erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy további 
egyértelműsítésre és iránymutatásra van 
szükség a platformok szakmai gondossága 
és kötelezettségei tekintetében; úgy véli, 
hogy amennyiben a hirdetők és közvetítők 
székhelye harmadik országban található, ki 
kell jelölniük egy, az Unióban székhellyel 
rendelkező jogi képviselőt, aki felelősségre 
vonható a reklámok tartalmáért annak 
érdekében, hogy hamis vagy félrevezető 
reklámok esetén a fogyasztók 
jogorvoslattal élhessenek;

erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy további 
egyértelműsítésre és iránymutatásra van 
szükség a platformok szakmai gondossága 
és kötelezettségei tekintetében; úgy véli, 
hogy amennyiben a közvetítők székhelye 
harmadik országban található, ki kell 
jelölniük egy, az Unióban székhellyel 
rendelkező jogi képviselőt, aki felelősségre 
vonható az általuk értékesített termékekért 
annak érdekében, hogy hamis vagy 
félrevezető reklámok esetén a fogyasztók 
jogorvoslattal élhessenek;

Or. en

Módosítás 33
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a platformoknak 
lehetővé kell tenniük a fogyasztók 
számára, hogy könnyen panaszt tegyenek 
az ezeken a platformokon megjelenő, 
harmadik felektől származó hamis vagy 
félrevezető hirdetésekről;

Or. fr

Módosítás 34
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. azon a véleményen van, hogy azon 
Unióban működő jogi képviselők 
listájának, akik a hirdetések tartalmáért 



AM\1204049HU.docx 25/64 PE650.618v01-00

HU

felelősségre vonhatók, könnyen 
elérhetőnek kell lennie a platform 
weboldalán;

Or. fr

Módosítás 35
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza, 
milyen szankciókat vagy egyéb 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
reklámközvetítőkre és platformokra, ha 
tudatosan fogadnak el hamis vagy 
félrevezető reklámokat; úgy véli, hogy az 
online platformoknak aktívan nyomon kell 
követniük a weboldalaikon megjelenő 
hirdetéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy ne hamis vagy félrevezető 
hirdetésekből származzon a bevételük, 
többek között „véleményvezérek” olyan 
marketingtartalmaiból, amelyen nincs 
feltüntetve, hogy szponzoráltak; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
hirdetések, valamint a politikai vagy egyéb 
jellegű hirdetések formája és funkciója 
eltérő, ezért azokra eltérő 
iránymutatásoknak és szabályoknak kell 
vonatkozniuk;

3. úgy véli, hogy a platformoknak 
valamennyi szponzorált hirdetést minden 
fogyasztó számára láthatóan meg kell 
jelölniük; kéri a Bizottságot, hogy 
tisztázza, milyen szankciókat vagy egyéb 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
reklámközvetítőkre és platformokra, ha 
tudatosan fogadnak el hamis vagy 
félrevezető reklámokat; úgy véli, hogy az 
online platformoknak intézkedéseket kell 
tenniük annak biztosítása érdekében, hogy 
ne származzon bevételük a honlapjukon 
megjelenő hamis vagy félrevezető 
hirdetésekből, többek között 
„véleményvezérek” olyan 
marketingtartalmaiból, amelyen nincs 
feltüntetve, hogy szponzoráltak; 
hangsúlyozza, hogy az átláthatósági 
követelményeknek ki kell terjedniük arra 
is, hogy kötelező legyen közzétenni, ki 
fizeti a hirdetést, beleértve a közvetlen és 
közvetett kifizetéseket is vagy bármilyen 
más olyan hozzájárulást, amelyet a 
szolgáltató kapott, valamint a fogyasztók 
kéretlen online kommunikációval 
szembeni védelmére is; hangsúlyozza, 
hogy a kereskedelmi termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó hirdetések, 
valamint a politikai vagy egyéb jellegű 
hirdetések formája és funkciója eltérő, 
ezért azokra eltérő iránymutatásoknak és 
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szabályoknak kell vonatkozniuk;

Or. en

Módosítás 36
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza, 
milyen szankciókat vagy egyéb 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
reklámközvetítőkre és platformokra, ha 
tudatosan fogadnak el hamis vagy 
félrevezető reklámokat; úgy véli, hogy az 
online platformoknak aktívan nyomon kell 
követniük a weboldalaikon megjelenő 
hirdetéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy ne hamis vagy félrevezető 
hirdetésekből származzon a bevételük, 
többek között „véleményvezérek” olyan 
marketingtartalmaiból, amelyen nincs 
feltüntetve, hogy szponzoráltak; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
hirdetések, valamint a politikai vagy egyéb 
jellegű hirdetések formája és funkciója 
eltérő, ezért azokra eltérő 
iránymutatásoknak és szabályoknak kell 
vonatkozniuk;

3. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza és 
tegye közzé, hogy az uniós és nemzeti 
jogszabályoknak, nevezetesen az (EU) 
2019/2161 irányelvvel és a megtévesztő és 
összehasonlító reklámról szóló 
2006/114/EK irányelvvel módosított, a 
belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól szóló 2005/29/EK 
irányelvnek megfelelően milyen 
szankciókat vagy egyéb korlátozásokat 
alkalmaz a reklámközvetítőkre és 
platformokra, ha tudatosan fogadnak el 
hamis vagy félrevezető reklámokat; 
elismeri, hogy a platformok nehezen 
észlelik a megtévesztő hirdetéseket, és úgy 
véli, hogy az online platformokat 
ösztönözni kell arra, hogy aktívan 
kövessék nyomon és távolítsák el a 
weboldalaikon megjelenő megtévesztő 
hirdetéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy ne hamis vagy félrevezető 
hirdetésekből származzon a bevételük, 
többek között „véleményvezérek” olyan 
marketingtartalmaiból, amelyen nincs 
feltüntetve, hogy szponzoráltak; emlékeztet 
azonban arra, hogy ennek összhangban 
kell lennie az általános nyomon követés 
hiányának elvével; hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelmi termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó hirdetések, 
valamint a politikai vagy egyéb jellegű 
hirdetések formája és funkciója eltérő, 
ezért azokra eltérő iránymutatásoknak és 



AM\1204049HU.docx 27/64 PE650.618v01-00

HU

szabályoknak kell vonatkozniuk;

Or. en

Módosítás 37
Marcel Kolaja
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza, 
milyen szankciókat vagy egyéb 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
reklámközvetítőkre és platformokra, ha 
tudatosan fogadnak el hamis vagy 
félrevezető reklámokat; úgy véli, hogy az 
online platformoknak aktívan nyomon 
kell követniük a weboldalaikon megjelenő 
hirdetéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy ne hamis vagy félrevezető 
hirdetésekből származzon a bevételük, 
többek között „véleményvezérek” olyan 
marketingtartalmaiból, amelyen nincs 
feltüntetve, hogy szponzoráltak; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
hirdetések, valamint a politikai vagy egyéb 
jellegű hirdetések formája és funkciója 
eltérő, ezért azokra eltérő 
iránymutatásoknak és szabályoknak kell 
vonatkozniuk;

3. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza, 
milyen szankciókat vagy egyéb 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
reklámközvetítőkre, ha tudatosan fogadnak 
el hamis vagy félrevezető reklámokat; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
hirdetések, valamint a politikai jellegű 
hirdetések vagy a közérdekű közlemények 
formája és funkciója eltérő, ezért azokra 
eltérő iránymutatásoknak és szabályoknak 
kell vonatkozniuk;

Or. en

Módosítás 38
Marco Zullo

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza, 
milyen szankciókat vagy egyéb 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
reklámközvetítőkre és platformokra, ha 
tudatosan fogadnak el hamis vagy 
félrevezető reklámokat; úgy véli, hogy az 
online platformoknak aktívan nyomon kell 
követniük a weboldalaikon megjelenő 
hirdetéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy ne hamis vagy félrevezető 
hirdetésekből származzon a bevételük, 
többek között „véleményvezérek” olyan 
marketingtartalmaiból, amelyen nincs 
feltüntetve, hogy szponzoráltak; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
hirdetések, valamint a politikai vagy egyéb 
jellegű hirdetések formája és funkciója 
eltérő, ezért azokra eltérő 
iránymutatásoknak és szabályoknak kell 
vonatkozniuk;

3. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza, 
milyen szankciókat vagy egyéb 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
reklámközvetítőkre és platformokra, ha 
tudatosan fogadnak el hamis vagy 
félrevezető reklámokat; úgy véli, hogy az 
online platformoknak aktívan nyomon kell 
követniük a weboldalaikon megjelenő 
hirdetéseket és a hamis véleményeket 
annak biztosítása érdekében, hogy ne 
hamis vagy félrevezető hirdetésekből 
származzon a bevételük, többek között 
„véleményvezérek” olyan 
marketingtartalmaiból, amelyen nincs 
feltüntetve, hogy szponzoráltak; úgy véli, 
hogy a platformoknak meg kell védeniük 
a fogyasztókat a kéretlen kereskedelmi 
kommunikációtól is; hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelmi termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó hirdetések, 
valamint a politikai vagy egyéb jellegű 
hirdetések formája és funkciója eltérő, 
ezért azokra eltérő iránymutatásoknak és 
szabályoknak kell vonatkozniuk;

Or. it

Módosítás 39
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza, 
milyen szankciókat vagy egyéb 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
reklámközvetítőkre és platformokra, ha 
tudatosan fogadnak el hamis vagy 
félrevezető reklámokat; úgy véli, hogy az 
online platformoknak aktívan nyomon 
kell követniük a weboldalaikon megjelenő 

3. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza, 
milyen szankciókat vagy egyéb 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
reklámközvetítőkre és platformokra, ha 
tudatosan fogadnak el hamis vagy 
félrevezető reklámokat; hangsúlyozza az 
azzal kapcsolatos közös egyetértés 
fontosságát, hogy mi számít hamis vagy 
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hirdetéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy ne hamis vagy félrevezető 
hirdetésekből származzon a bevételük, 
többek között „véleményvezérek” olyan 
marketingtartalmaiból, amelyen nincs 
feltüntetve, hogy szponzoráltak; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
hirdetések, valamint a politikai vagy egyéb 
jellegű hirdetések formája és funkciója 
eltérő, ezért azokra eltérő 
iránymutatásoknak és szabályoknak kell 
vonatkozniuk;

félrevezető hirdetésnek; hangsúlyozza, 
hogy a kereskedelmi termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó hirdetések, 
valamint a politikai vagy egyéb jellegű 
hirdetések formája és funkciója eltérő, 
ezért azokra eltérő iránymutatásoknak és 
szabályoknak kell vonatkozniuk;

Or. en

Módosítás 40
Dita Charanzová

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza, 
milyen szankciókat vagy egyéb 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
reklámközvetítőkre és platformokra, ha 
tudatosan fogadnak el hamis vagy 
félrevezető reklámokat; úgy véli, hogy az 
online platformoknak aktívan nyomon kell 
követniük a weboldalaikon megjelenő 
hirdetéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy ne hamis vagy félrevezető 
hirdetésekből származzon a bevételük, 
többek között „véleményvezérek” olyan 
marketingtartalmaiból, amelyen nincs 
feltüntetve, hogy szponzoráltak; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
hirdetések, valamint a politikai vagy egyéb 
jellegű hirdetések formája és funkciója 
eltérő, ezért azokra eltérő 
iránymutatásoknak és szabályoknak kell 
vonatkozniuk;

3. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza, 
milyen szankciókat vagy egyéb 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
reklámközvetítőkre és platformokra, ha 
tudatosan fogadnak el hamis vagy 
félrevezető reklámokat; úgy véli, hogy az 
online platformoknak önkéntes 
intézkedésekkel nyomon kell követniük a 
weboldalaikon megjelenő hirdetéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy ne 
hamis vagy félrevezető hirdetésekből 
származzon a bevételük, többek között 
„véleményvezérek” olyan 
marketingtartalmaiból, amelyen nincs 
feltüntetve, hogy szponzoráltak; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
hirdetések, valamint a politikai vagy egyéb 
jellegű hirdetések formája és funkciója 
eltérő, ezért azokra eltérő 
iránymutatásoknak és szabályoknak kell 
vonatkozniuk;
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Or. en

Módosítás 41
Karen Melchior

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza, 
milyen szankciókat vagy egyéb 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
reklámközvetítőkre és platformokra, ha 
tudatosan fogadnak el hamis vagy 
félrevezető reklámokat; úgy véli, hogy az 
online platformoknak aktívan nyomon kell 
követniük a weboldalaikon megjelenő 
hirdetéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy ne hamis vagy félrevezető 
hirdetésekből származzon a bevételük, 
többek között „véleményvezérek” olyan 
marketingtartalmaiból, amelyen nincs 
feltüntetve, hogy szponzoráltak; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
hirdetések, valamint a politikai vagy egyéb 
jellegű hirdetések formája és funkciója 
eltérő, ezért azokra eltérő 
iránymutatásoknak és szabályoknak kell 
vonatkozniuk;

3. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza, 
milyen szankciókat vagy egyéb 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
reklámközvetítőkre és platformokra, ha 
tudatosan fogadnak el hamis vagy 
félrevezető reklámokat; úgy véli, hogy az 
online platformoknak aktívan nyomon kell 
követniük a weboldalaikon megjelenő 
hirdetéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy ne hamis vagy félrevezető 
hirdetésekből származzon a bevételük, 
többek között „véleményvezérek” olyan 
marketingtartalmaiból, amelyen nincs 
feltüntetve, hogy szponzoráltak; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
hirdetések, valamint a politikai vagy egyéb 
jellegű hirdetések formája és funkciója 
eltérő, ezért azokra eltérő, de kiegészítő 
jellegű szabályoknak kell vonatkozniuk;

Or. en

Módosítás 42
Marco Campomenosi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza, 
milyen szankciókat vagy egyéb 
korlátozásokat kell alkalmazni a 

3. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza, 
milyen szankciókat vagy egyéb 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
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reklámközvetítőkre és platformokra, ha 
tudatosan fogadnak el hamis vagy 
félrevezető reklámokat; úgy véli, hogy az 
online platformoknak aktívan nyomon kell 
követniük a weboldalaikon megjelenő 
hirdetéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy ne hamis vagy félrevezető 
hirdetésekből származzon a bevételük, 
többek között „véleményvezérek” olyan 
marketingtartalmaiból, amelyen nincs 
feltüntetve, hogy szponzoráltak; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
hirdetések, valamint a politikai vagy egyéb 
jellegű hirdetések formája és funkciója 
eltérő, ezért azokra eltérő 
iránymutatásoknak és szabályoknak kell 
vonatkozniuk;

reklámközvetítőkre és platformokra, ha 
hamis vagy félrevezető reklámokat 
fogadnak el; úgy véli, hogy az online 
platformoknak aktívan nyomon kell 
követniük a weboldalaikon megjelenő 
hirdetéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy ne hamis vagy félrevezető 
hirdetésekből származzon a bevételük, 
többek között „véleményvezérek” olyan 
marketingtartalmaiból, amelyen nincs 
feltüntetve, hogy szponzoráltak; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
hirdetések, valamint a politikai vagy egyéb 
jellegű hirdetések formája és funkciója 
eltérő, ezért azokra eltérő 
iránymutatásoknak és szabályoknak kell 
vonatkozniuk;

Or. it

Módosítás 43
Marcel Kolaja
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a 
videómegosztó platformok és a közösségi 
média képesek felerősíteni az illegális 
tartalmakat; felszólítja a cégeket, hogy az 
ajánlási algoritmusokat tegyék 
átláthatóvá, hogy a felhasználók és a 
kutatók a megmagyarázhatóság, 
méltányosság és felelősség elvének 
tiszteletben tartása mellett belátást 
nyerjenek ezekbe a folyamatokba, 
különösen a felhasznált adatokat, az 
algoritmus célját, a megszemélyesítést, az 
eredményeit és a potenciális veszélyeit 
illetően; hangsúlyozza, hogy garantálni és 
megfelelő érvényesíteni kell a 
felhasználók arra irányuló jogát, hogy 
visszautasíthassák az ajánlott és személyre 
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szabott szolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás 44
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az e-kereskedelemről 
szóló irányelvben és a kereskedelmi 
kommunikáció és a digitális hirdetések 
átláthatóságával kapcsolatos 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló 2005/29/EK 
irányelvben meghatározott meglévő 
kötelezettségek közötti összhang 
megerősítésének szükségességét;

Or. en

Módosítás 45
Marco Zullo

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy az úgynevezett 
„chatbotok” használatával kapcsolatos 
egyértelműség hiánya a leginkább 
kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek 
bizonyos csoportjai számára zavart 
okozhat;

Or. it
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Módosítás 46
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza az algoritmusok 
átláthatóságának fontosságát a 
fogyasztóvédelem szempontjából, 
nevezetesen a hirdetések és 
tartalommoderálás területén végzett 
automatizált döntéshozatal 
megmagyarázhatóságának és 
ellenőrizhetőségének biztosítása által;

Or. en

Módosítás 47
Marco Zullo

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
kötelezővé a weboldalak és a közösségi 
média számára, hogy világosan és 
egyértelműen közöljék, ha a felhasználói 
felületek az emberi beszélgetést szimuláló 
mesterségesintelligencia-algoritmusokkal 
rendelkeznek;

Or. it

Módosítás 48
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini
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Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
lépéseket a tagállamok nemzeti 
szabályainak növekvő különbségei és 
széttöredezettsége ellen, valamint 
javasoljon konkrét jogszabályi 
intézkedéseket, beleértve a bejelentési-
cselekvési mechanizmusokat, amelyeken 
keresztül a felhasználók értesíthetik az 
online közvetítőket potenciálisan illegális 
online tartalmakról vagy viselkedésekről; 
úgy véli, hogy az ilyen intézkedések 
garantálnák a felhasználók és fogyasztók 
magas szintű védelmét, ugyanakkor a 
fogyasztóknak az online gazdaságba vetett 
bizalmát is elősegítenék;

Or. en

Módosítás 49
Marco Zullo

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. sürgeti a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg a véleményvezérek arra való 
kötelezésének lehetőségét, hogy a posztok 
elején egyértelmű, érthető és látható 
módon közöljék, ha közvetlenül vagy 
közvetetten fizetséget, illetve ingyenes 
vagy kedvezményes termékeket kaptak az 
adott posztért;

Or. it

Módosítás 50
Marco Zullo
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Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. felhívja a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő azokat a technológiákat, 
amelyek védik a felhasználók magánéletét 
a reklámokban, különös tekintettel a 
legkiszolgáltatottabb kategóriákba tartozó 
személyekre;

Or. it

Módosítás 51
Alex Agius Saliba

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. a korábbi lépésekre emlékeztetve 
kéri a Bizottságot, hogy folytassa a 
végfelhasználói licencszerződések (EULA) 
gyakorlatának felülvizsgálatát, és keressen 
módot a fogyasztók fokozottabb és 
egyszerűbb bevonására, többek között a 
záradékok elfogadásának terén; 
megjegyzi, hogy a végfelhasználói 
licencszerződéseket a felhasználók gyakran 
azok elolvasása nélkül fogadják el; 
megjegyzi továbbá, hogy amennyiben a 
végfelhasználói licencszerződés lehetővé 
teszi a felhasználók számára, hogy egyes 
záradékokat ne fogadjanak el, a platformok 
megkövetelhetik a felhasználóktól, hogy 
ezt minden használat alkalmával újra 
megerősítsék;

4. a korábbi lépésekre emlékeztetve 
kéri a Bizottságot, hogy folytassa a 
végfelhasználói licencszerződések (EULA) 
gyakorlatának felülvizsgálatát, és keressen 
módot arra, hogy méltányosabbak 
legyenek, és megfeleljenek az uniós 
jogszabályoknak a fogyasztók fokozottabb 
és egyszerűbb bevonása érdekében; úgy 
véli, hogy a digitális tartalmak és digitális 
szolgáltatások használatának korlátozását 
– míg ezt a jogtulajdonosok és 
szolgáltatók közötti szerződési szabadság 
írja elő – be kell tiltani, mivel nem 
egyeztethető össze a fogyasztónak a 
digitális tartalom szolgáltatására és 
digitális szolgáltatások nyújtására 
irányuló szerződések egyes 
vonatkozásairól szóló (EU) 2019/770 
irányelvben védett észszerű elvárásaival; 
megjegyzi, hogy a végfelhasználói 
licencszerződéseket a felhasználók gyakran 
azok elolvasása nélkül fogadják el; 
megjegyzi továbbá, hogy amennyiben a 
végfelhasználói licencszerződés lehetővé 
teszi a felhasználók számára, hogy egyes 
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záradékokat ne fogadjanak el, a platformok 
megkövetelhetik a felhasználóktól, hogy 
ezt minden használat alkalmával újra 
megerősítsék;

Or. en

Módosítás 52
Karen Melchior

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. a korábbi lépésekre emlékeztetve 
kéri a Bizottságot, hogy folytassa a 
végfelhasználói licencszerződések (EULA) 
gyakorlatának felülvizsgálatát, és keressen 
módot a fogyasztók fokozottabb és 
egyszerűbb bevonására, többek között a 
záradékok elfogadásának terén; 
megjegyzi, hogy a végfelhasználói 
licencszerződéseket a felhasználók gyakran 
azok elolvasása nélkül fogadják el; 
megjegyzi továbbá, hogy amennyiben a 
végfelhasználói licencszerződés lehetővé 
teszi a felhasználók számára, hogy egyes 
záradékokat ne fogadjanak el, a platformok 
megkövetelhetik a felhasználóktól, hogy 
ezt minden használat alkalmával újra 
megerősítsék;

4. a korábbi lépésekre emlékeztetve 
kéri a Bizottságot, hogy folytassa a 
végfelhasználói licencszerződések (EULA) 
gyakorlatának felülvizsgálatát, és keressen 
módot arra, hogy megfeleljenek az uniós 
jogszabályoknak a fogyasztók fokozottabb 
és egyszerűbb bevonására; úgy véli, hogy a 
digitális tartalmak és digitális 
szolgáltatások használatának korlátozását 
– míg ezt a jogtulajdonosok és 
szolgáltatók közötti szerződési szabadság 
írja elő – be kell tiltani, mivel nem 
egyeztethető össze a fogyasztónak a 
digitális tartalom szolgáltatására és 
digitális szolgáltatások nyújtására 
irányuló szerződések egyes 
vonatkozásairól szóló (EU) 2019/770 
irányelvben védett észszerű elvárásaival; 
megjegyzi, hogy a végfelhasználói 
licencszerződéseket a felhasználók gyakran 
azok elolvasása nélkül fogadják el; 
megjegyzi továbbá, hogy amennyiben a 
végfelhasználói licencszerződés lehetővé 
teszi a felhasználók számára, hogy egyes 
záradékokat ne fogadjanak el, a platformok 
megkövetelhetik a felhasználóktól, hogy 
ezt minden használat alkalmával újra 
megerősítsék;

Or. en
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Módosítás 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Maria 
Grapini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. a korábbi lépésekre emlékeztetve 
kéri a Bizottságot, hogy folytassa a 
végfelhasználói licencszerződések (EULA) 
gyakorlatának felülvizsgálatát, és keressen 
módot a fogyasztók fokozottabb és 
egyszerűbb bevonására, többek között a 
záradékok elfogadásának terén; megjegyzi, 
hogy a végfelhasználói licencszerződéseket 
a felhasználók gyakran azok elolvasása 
nélkül fogadják el; megjegyzi továbbá, 
hogy amennyiben a végfelhasználói 
licencszerződés lehetővé teszi a 
felhasználók számára, hogy egyes 
záradékokat ne fogadjanak el, a platformok 
megkövetelhetik a felhasználóktól, hogy 
ezt minden használat alkalmával újra 
megerősítsék;

4. a korábbi lépésekre emlékeztetve 
kéri a Bizottságot, hogy folytassa a 
végfelhasználói licencszerződések (EULA) 
gyakorlatának felülvizsgálatát, és keressen 
módot a fogyasztók fokozottabb és 
egyszerűbb bevonására, többek között a 
záradékok elfogadásának terén a 
megfelelőbb előzetes tájékoztatáson 
alapuló hozzájárulás teljesülése 
érdekében; megjegyzi, hogy a 
végfelhasználói licencszerződéseket a 
felhasználók gyakran azok elolvasása 
nélkül fogadják el; megjegyzi továbbá, 
hogy amennyiben a végfelhasználói 
licencszerződés lehetővé teszi a 
felhasználók számára, hogy egyes 
záradékokat ne fogadjanak el, a platformok 
megkövetelhetik a felhasználóktól, hogy 
ezt minden használat alkalmával újra 
megerősítsék; megjegyzi, hogy a 
végfelhasználói licencszerződések 
többségét a platformok egyoldalúan 
módosíthatják a fogyasztókhoz intézett 
bármilyen értesítés nélkül, így károsítva a 
fogyasztóvédelmet, és felszólít a 
megfelelőbb fogyasztóvédelem 
kialakítására hatékony intézkedések 
révén;

Or. en

Módosítás 54
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. a korábbi lépésekre emlékeztetve 
kéri a Bizottságot, hogy folytassa a 
végfelhasználói licencszerződések (EULA) 
gyakorlatának felülvizsgálatát, és keressen 
módot a fogyasztók fokozottabb és 
egyszerűbb bevonására, többek között a 
záradékok elfogadásának terén; megjegyzi, 
hogy a végfelhasználói licencszerződéseket 
a felhasználók gyakran azok elolvasása 
nélkül fogadják el; megjegyzi továbbá, 
hogy amennyiben a végfelhasználói 
licencszerződés lehetővé teszi a 
felhasználók számára, hogy egyes 
záradékokat ne fogadjanak el, a platformok 
megkövetelhetik a felhasználóktól, hogy 
ezt minden használat alkalmával újra 
megerősítsék;

4. a korábbi lépésekre emlékeztetve 
kéri a Bizottságot, hogy folytassa a 
végfelhasználói licencszerződések (EULA) 
gyakorlatának felülvizsgálatát, és keressen 
módot a fogyasztók fokozottabb és 
egyszerűbb bevonására, többek között a 
záradékok elfogadásának terén; megjegyzi, 
hogy a fogyasztóknak eddig nincs más 
választásuk, mint elfogadni a 
végfelhasználói licencszerződések 
feltételeit; megjegyzi továbbá, hogy 
amennyiben a végfelhasználói 
licencszerződés lehetővé teszi a 
felhasználók számára, hogy egyes 
záradékokat ne fogadjanak el, a platformok 
megkövetelhetik a felhasználóktól, hogy 
ezt minden használat alkalmával újra 
megerősítsék; kéri a Bizottságot, hogy 
szolgáltasson iránymutatást a platformok 
számára arról, hogyan tájékoztassák 
megfelelőbben a fogyasztóikat a 
végfelhasználói licencszerződések 
feltételeiről, például azokkal kapcsolatos 
kulcsfontosságú információkat tartalmazó 
felugró üzenetekkel;

Or. en

Módosítás 55
Dita Charanzová

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. a korábbi lépésekre emlékeztetve 
kéri a Bizottságot, hogy folytassa a 
végfelhasználói licencszerződések (EULA) 
gyakorlatának felülvizsgálatát, és keressen 
módot a fogyasztók fokozottabb és 
egyszerűbb bevonására, többek között a 
záradékok elfogadásának terén; megjegyzi, 
hogy a végfelhasználói licencszerződéseket 

4. a korábbi lépésekre emlékeztetve 
kéri a Bizottságot, hogy folytassa a 
végfelhasználói licencszerződések (EULA) 
és felhasználói feltételek gyakorlatának 
felülvizsgálatát, és keressen módot a 
fogyasztók fokozottabb és egyszerűbb 
bevonására, többek között a záradékok 
elfogadásának terén; megjegyzi, hogy a 
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a felhasználók gyakran azok elolvasása 
nélkül fogadják el; megjegyzi továbbá, 
hogy amennyiben a végfelhasználói 
licencszerződés lehetővé teszi a 
felhasználók számára, hogy egyes 
záradékokat ne fogadjanak el, a platformok 
megkövetelhetik a felhasználóktól, hogy 
ezt minden használat alkalmával újra 
megerősítsék;

végfelhasználói licencszerződéseket és a 
felhasználói feltételeket a felhasználók 
gyakran azok elolvasása nélkül fogadják el; 
megjegyzi továbbá, hogy amennyiben a 
végfelhasználói licencszerződés és a 
felhasználói feltételek lehetővé teszik a 
felhasználók számára, hogy egyes 
záradékokat ne fogadjanak el, a 
szolgáltatók megkövetelhetik a 
felhasználóktól, hogy ezt minden használat 
alkalmával újra megerősítsék, amit 
gyakran rosszhiszeműen tesznek, hogy így 
ösztönözzenek a záradékok elfogadására;

Or. en

Módosítás 56
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. a korábbi lépésekre emlékeztetve 
kéri a Bizottságot, hogy folytassa a 
végfelhasználói licencszerződések (EULA) 
gyakorlatának felülvizsgálatát, és keressen 
módot a fogyasztók fokozottabb és 
egyszerűbb bevonására, többek között a 
záradékok elfogadásának terén; megjegyzi, 
hogy a végfelhasználói licencszerződéseket 
a felhasználók gyakran azok elolvasása 
nélkül fogadják el; megjegyzi továbbá, 
hogy amennyiben a végfelhasználói 
licencszerződés lehetővé teszi a 
felhasználók számára, hogy egyes 
záradékokat ne fogadjanak el, a platformok 
megkövetelhetik a felhasználóktól, hogy 
ezt minden használat alkalmával újra 
megerősítsék;

4. a korábbi lépésekre emlékeztetve 
kéri a Bizottságot, hogy folytassa a 
végfelhasználói licencszerződések (EULA) 
gyakorlatának felülvizsgálatát, és keressen 
módot a fogyasztók egyszerűbb 
bevonására, többek között a záradékok 
elfogadásának terén; megjegyzi, hogy a 
végfelhasználói licencszerződéseket a 
felhasználók gyakran azok elolvasása 
nélkül fogadják el; megjegyzi továbbá, 
hogy amennyiben a végfelhasználói 
licencszerződés lehetővé teszi a 
felhasználók számára, hogy egyes 
záradékokat ne fogadjanak el, a platformok 
megkövetelhetik a felhasználóktól, hogy 
ezt minden használat alkalmával újra 
megerősítsék;

Or. en
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Módosítás 57
Dita Charanzová

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a felhasználói 
feltételeknek és a végfelhasználói 
licencszerződésnek egy világosan és 
egyértelműen megfogalmazott 
összefoglalóját – beleértve a választható 
záradékok egyszerű visszautasításának 
lehetőségét – valamennyi ilyen szerződés 
elején fel kell tüntetni; úgy véli, hogy a 
Bizottságnak ki kell dolgoznia egy mintát 
a felhasználói feltételek és a 
végfelhasználói licencszerződések 
összefoglalóihoz;

Or. en

Módosítás 58
Alex Agius Saliba

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződéseknek minden esetben 
önkéntesen választhatóvá kell tenniük az 
összes adat harmadik felekkel való 
megosztását, kivéve, ha az elengedhetetlen 
a szolgáltatások működéséhez; kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
fogyasztó akkor is használhassa valamely 
csatlakoztatott eszközt minden elsődleges 
funkcióját, ha visszavonja hozzájárulását 
ahhoz, hogy a működési adatoktól eltérő 
adatait megossza az eszköz gyártójával 
vagy harmadik felekkel;

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződéseknek minden esetben 
önkéntesen választhatóvá kell tenniük az 
összes adat harmadik felekkel való 
megosztását, kivéve, ha az elengedhetetlen 
a szolgáltatások működéséhez, ezáltal 
magas szintű adatvédelmet és -biztonságot 
nyújtva; javasolja, hogy bármilyen, az 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
jogorvoslat csak a piac nem megfelelő 
működésének megakadályozása, az 
általános adatvédelmi rendeletnek való 
megfelelés, valamint az adatmegosztással 
szembeni tiltakozáshoz való jog 
fogyasztóknak való biztosítása céljából 
legyen alkalmazható, továbbá hogy a 
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fogyasztók rendelkezzenek a személyes 
információik áramlásának irányítását 
segítő és jogorvoslatokhoz való 
hozzáférést biztosító technikai 
megoldásokkal; kéri a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a fogyasztó akkor is 
használhassa valamely csatlakoztatott 
eszköz minden elsődleges funkcióját, ha 
visszavonja hozzájárulását ahhoz, hogy a 
működési adatoktól eltérő adatait megossza 
az eszköz gyártójával vagy harmadik 
felekkel;

Or. en

Módosítás 59
Karen Melchior

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződéseknek minden esetben 
önkéntesen választhatóvá kell tenniük az 
összes adat harmadik felekkel való 
megosztását, kivéve, ha az elengedhetetlen 
a szolgáltatások működéséhez; kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
fogyasztó akkor is használhassa valamely 
csatlakoztatott eszközt minden elsődleges 
funkcióját, ha visszavonja hozzájárulását 
ahhoz, hogy a működési adatoktól eltérő 
adatait megossza az eszköz gyártójával 
vagy harmadik felekkel;

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződéseknek minden esetben 
önkéntesen választhatóvá kell tenniük az 
összes adat harmadik felekkel való 
megosztását, kivéve, ha az elengedhetetlen 
a szolgáltatások működéséhez, ezáltal 
magas szintű adatvédelmet és -biztonságot 
nyújtva; javasolja, hogy bármilyen, az 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
jogorvoslat csak a piac nem megfelelő 
működésének megakadályozása, az 
általános adatvédelmi rendeletnek való 
megfelelés, valamint az adatmegosztással 
szembeni tiltakozáshoz való jog 
fogyasztóknak való biztosítása céljából 
legyen alkalmazható, továbbá hogy a 
fogyasztók rendelkezzenek a személyes 
információik áramlásának irányítását 
segítő és jogorvoslatokhoz való 
hozzáférést biztosító technikai 
megoldásokkal; kéri a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a fogyasztó akkor is 
használhassa valamely csatlakoztatott 
eszköz minden elsődleges funkcióját, ha 
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visszavonja hozzájárulását ahhoz, hogy a 
működési adatoktól eltérő adatait megossza 
az eszköz gyártójával vagy harmadik 
felekkel;

Or. en

Módosítás 60
Marcel Kolaja
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződéseknek minden esetben 
önkéntesen választhatóvá kell tenniük az 
összes adat harmadik felekkel való 
megosztását, kivéve, ha az elengedhetetlen 
a szolgáltatások működéséhez; kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
fogyasztó akkor is használhassa valamely 
csatlakoztatott eszközt minden elsődleges 
funkcióját, ha visszavonja hozzájárulását 
ahhoz, hogy a működési adatoktól eltérő 
adatait megossza az eszköz gyártójával 
vagy harmadik felekkel;

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződéseknek minden esetben a 
felhasználó hozzájárulására kell 
alapozniuk bármilyen adat harmadik 
felekkel való megosztását; kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
fogyasztó akkor is használhassa valamely 
csatlakoztatott eszköz minden elsődleges 
funkcióját, ha visszavonja hozzájárulását 
ahhoz, hogy a működési adatoktól eltérő 
adatait megossza az eszköz gyártójával 
vagy harmadik felekkel; olyan 
végrehajtási mechanizmusok 
kialakítására szólít fel, amelyek az adatok 
benyújtása során biztosítják a fogyasztók 
előzetes tájékoztatáson alapuló 
hozzájárulásra való jogának és választási 
szabadságának nyomon követését;

Or. en

Módosítás 61
Marco Campomenosi

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződéseknek minden esetben 
önkéntesen választhatóvá kell tenniük az 
összes adat harmadik felekkel való 
megosztását, kivéve, ha az elengedhetetlen 
a szolgáltatások működéséhez; kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
fogyasztó akkor is használhassa valamely 
csatlakoztatott eszközt minden elsődleges 
funkcióját, ha visszavonja hozzájárulását 
ahhoz, hogy a működési adatoktól eltérő 
adatait megossza az eszköz gyártójával 
vagy harmadik felekkel;

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződéseknek minden esetben 
önkéntesen választhatóvá kell tenniük az 
összes adat harmadik felekkel való 
megosztását, valamint hogy a szóban 
forgó megosztás esetén a szolgáltatások 
működése érdekében a végfelhasználót 
egyértelműen, azonnal és átlátható 
módon, megfelelően tájékoztatni kell; kéri 
a Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
fogyasztó akkor is használhassa valamely 
csatlakoztatott eszközt minden elsődleges 
funkcióját, ha visszavonja hozzájárulását 
ahhoz, hogy a működési adatoktól eltérő 
adatait megossza az eszköz gyártójával 
vagy harmadik felekkel;

Or. it

Módosítás 62
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződéseknek minden esetben 
önkéntesen választhatóvá kell tenniük az 
összes adat harmadik felekkel való 
megosztását, kivéve, ha az elengedhetetlen 
a szolgáltatások működéséhez; kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
fogyasztó akkor is használhassa valamely 
csatlakoztatott eszközt minden elsődleges 
funkcióját, ha visszavonja hozzájárulását 
ahhoz, hogy a működési adatoktól eltérő 
adatait megossza az eszköz gyártójával 
vagy harmadik felekkel;

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződések feltételei értelmében a 
fogyasztóknak szabadon el kell tudniuk 
dönteni, hogy hozzájárulnak-e az adataik 
egy részének vagy egészének harmadik 
felekkel való megosztásához, kivéve, ha az 
adatmegosztás jogszerűsége jogilag 
megalapozott; kéri a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a fogyasztó akkor is 
használhassa valamely csatlakoztatott 
eszköz minden elsődleges funkcióját, ha 
nem adja meg vagy visszavonja 
hozzájárulását ahhoz, hogy a működési 
adatoktól eltérő adatait megossza az eszköz 
gyártójával vagy harmadik felekkel;
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Or. en

Módosítás 63
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződéseknek minden esetben 
önkéntesen választhatóvá kell tenniük az 
összes adat harmadik felekkel való 
megosztását, kivéve, ha az elengedhetetlen 
a szolgáltatások működéséhez; kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
fogyasztó akkor is használhassa valamely 
csatlakoztatott eszközt minden elsődleges 
funkcióját, ha visszavonja hozzájárulását 
ahhoz, hogy a működési adatoktól eltérő 
adatait megossza az eszköz gyártójával 
vagy harmadik felekkel;

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződéseknek minden esetben 
önkéntesen választhatóvá kell tenniük az 
összes adat harmadik felekkel való 
megosztását, kivéve, ha az elengedhetetlen 
a szolgáltatások működéséhez; kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy – 
amennyiben indokolt – a fogyasztó akkor 
is használhassa valamely csatlakoztatott 
eszköz minden elsődleges funkcióját, ha 
visszavonja hozzájárulását ahhoz, hogy a 
működési adatoktól eltérő adatait megossza 
az eszköz gyártójával vagy harmadik 
felekkel;

Or. en

Módosítás 64
Dita Charanzová

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződéseknek minden esetben 
önkéntesen választhatóvá kell tenniük az 
összes adat harmadik felekkel való 
megosztását, kivéve, ha az elengedhetetlen 
a szolgáltatások működéséhez; kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
fogyasztó akkor is használhassa valamely 
csatlakoztatott eszközt minden elsődleges 
funkcióját, ha visszavonja hozzájárulását 

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződéseknek és a felhasználói 
feltételeknek minden esetben önkéntesen 
választhatóvá kell tenniük az összes adat 
harmadik felekkel való megosztását, 
kivéve, ha az elengedhetetlen a 
szolgáltatások működéséhez; kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
fogyasztó akkor is használhassa valamely 
csatlakoztatott eszköz minden elsődleges 
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ahhoz, hogy a működési adatoktól eltérő 
adatait megossza az eszköz gyártójával 
vagy harmadik felekkel;

funkcióját, ha visszavonja hozzájárulását 
ahhoz, hogy a működési adatoktól eltérő 
adatait megossza az eszköz gyártójával 
vagy harmadik felekkel;

Or. en

Módosítás 65
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződéseknek minden esetben 
önkéntesen választhatóvá kell tenniük az 
összes adat harmadik felekkel való 
megosztását, kivéve, ha az elengedhetetlen 
a szolgáltatások működéséhez; kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
fogyasztó akkor is használhassa valamely 
csatlakoztatott eszközt minden elsődleges 
funkcióját, ha visszavonja hozzájárulását 
ahhoz, hogy a működési adatoktól eltérő 
adatait megossza az eszköz gyártójával 
vagy harmadik felekkel;

5. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
szerinti szerződéseknek minden esetben 
önkéntesen választhatóvá kell tenniük az 
összes adat harmadik felekkel való 
megosztását, kivéve, ha az elengedhetetlen 
a szolgáltatások működéséhez; kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
fogyasztó akkor is használhassa valamely 
csatlakoztatott eszköz minden elsődleges 
funkcióját, ha visszavonja hozzájárulását 
ahhoz, hogy a működési adatoktól eltérő 
adatait megossza az eszköz gyártójával 
vagy harmadik felekkel; ismételten 
hangsúlyozza a végfelhasználói 
licencszerződések átláthatóságának 
szükségességét az adatok harmadik 
felekkel való megosztásának lehetőségével 
és hatályával kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 66
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jövőbeli 
jogszabályba foglalja bele a „digitális 
kapuőrök” interoperabilitási 
kötelezettségét annak érdekében, hogy a 
kkv-k ismét egyenlő versenyfeltételek 
mellett működjenek, bővítve ezáltal a 
fogyasztók választási lehetőségeit és 
nagyobb mértékű sokszínűséget biztosítva 
az online közegben;

Or. en

Módosítás 67
Marcel Kolaja
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy még nem 
valósult meg az (EU) 2019/770 irányelv és 
az (EU) 2019/771 irányelv megfelelő 
átültetése és végrehajtása; kéri a 
Bizottságot, hogy a további intézkedések 
meghozatala előtt ezt vegye figyelembe;

6. hangsúlyozza, hogy még nem 
valósult meg az (EU) 2019/770 irányelv és 
az (EU) 2019/771 irányelv megfelelő 
átültetése és végrehajtása;

Or. en

Módosítás 68
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy még nem 
valósult meg az (EU) 2019/770 irányelv és 
az (EU) 2019/771 irányelv megfelelő 

6. hangsúlyozza, hogy még nem 
valósult meg az (EU) 2019/2161 irányelv, 
az (EU) 2019/770 irányelv és az (EU) 
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átültetése és végrehajtása; kéri a 
Bizottságot, hogy a további intézkedések 
meghozatala előtt ezt vegye figyelembe;

2019/771 irányelv megfelelő átültetése és 
végrehajtása; kéri a Bizottságot, hogy a 
további intézkedések meghozatala előtt ezt 
vegye figyelembe;

Or. en

Módosítás 69
Karen Melchior

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy még nem 
valósult meg az (EU) 2019/770 irányelv és 
az (EU) 2019/771 irányelv megfelelő 
átültetése és végrehajtása; kéri a 
Bizottságot, hogy a további intézkedések 
meghozatala előtt ezt vegye figyelembe;

6. hangsúlyozza, hogy még nem 
valósult meg az (EU) 2019/770 irányelv és 
az (EU) 2019/771 irányelv megfelelő 
átültetése és végrehajtása; kéri a 
Bizottságot, hogy a további intézkedések 
meghozatala során ezt vegye figyelembe;

Or. en

Módosítás 70
Alex Agius Saliba

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy még nem 
valósult meg az (EU) 2019/770 irányelv és 
az (EU) 2019/771 irányelv megfelelő 
átültetése és végrehajtása; kéri a 
Bizottságot, hogy a további intézkedések 
meghozatala előtt ezt vegye figyelembe;

6. hangsúlyozza, hogy még nem 
valósult meg az (EU) 2019/770 irányelv és 
az (EU) 2019/771 irányelv megfelelő 
átültetése és végrehajtása; kéri a 
Bizottságot, hogy a további intézkedések 
meghozatala során ezt vegye figyelembe;

Or. en

Módosítás 71
Marco Campomenosi
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. tudomásul veszi a megosztott 
könyvelési technológiákon alapuló 
„intelligens szerződések” terjedését; kéri a 
Bizottságot, hogy elemezze, hogy az 
„intelligens szerződések” bizonyos 
vonatkozásait egyértelműbbé kell-e tenni, 
és hogy szükség van-e iránymutatásra a 
vállalkozások és a fogyasztók 
jogbiztonságának biztosítása érdekében; 
különösen arra kéri a Bizottságot, hogy 
törekedjen annak biztosítására, hogy a 
fogyasztókkal kötött ilyen típusú 
szerződések az egész Unióban érvényesek 
és kötelező erejűek legyenek; továbbá 
annak biztosítására, hogy megfeleljenek a 
fogyasztóvédelmi jog normáinak, például a 
2011/83/EU irányelv4 szerinti elállási 
jognak; valamint, hogy alkalmazásukra ne 
vonatkozzanak nemzeti akadályok, például 
közjegyzői okiratba foglalási 
követelmények;

7. tudomásul veszi a megosztott 
könyvelési technológiákon alapuló 
„intelligens szerződések” terjedését; kéri a 
Bizottságot, hogy elemezze, hogy az 
„intelligens szerződések” bizonyos 
vonatkozásait egyértelműbbé kell-e tenni – 
többek között tegyen javaslatot az 
„intelligens szerződés” és a „DLT 
technológia” fogalmának egyértelmű 
meghatározására –, és hogy szükség van-e 
iránymutatásra a vállalkozások és a 
fogyasztók jogbiztonságának biztosítása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy ezeknek az 
iránymutatásoknak figyelembe kell 
venniük az egyes tagállamok sajátos 
jogalkotási sajátosságait és ipari 
szerkezetét; különösen arra kéri a 
Bizottságot, hogy törekedjen annak 
biztosítására, hogy a fogyasztókkal kötött 
ilyen típusú szerződések az egész Unióban 
érvényesek és kötelező erejűek legyenek; 
továbbá annak biztosítására, hogy 
megfeleljenek a fogyasztóvédelmi jog 
normáinak, például a 2011/83/EU irányelv4 
szerinti elállási jognak; valamint, hogy 
alkalmazásukra ne vonatkozzanak nemzeti 
akadályok, például közjegyzői okiratba 
foglalási követelmények;

__________________ __________________
4 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 304., 
2011.11.22., 64. o.).

4 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 304., 
2011.11.22., 64. o.).

Or. it
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Módosítás 72
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. tudomásul veszi a megosztott 
könyvelési technológiákon alapuló 
„intelligens szerződések” terjedését; kéri a 
Bizottságot, hogy elemezze, hogy az 
„intelligens szerződések” bizonyos 
vonatkozásait egyértelműbbé kell-e tenni, 
és hogy szükség van-e iránymutatásra a 
vállalkozások és a fogyasztók 
jogbiztonságának biztosítása érdekében; 
különösen arra kéri a Bizottságot, hogy 
törekedjen annak biztosítására, hogy a 
fogyasztókkal kötött ilyen típusú 
szerződések az egész Unióban érvényesek 
és kötelező erejűek legyenek; továbbá 
annak biztosítására, hogy megfeleljenek a 
fogyasztóvédelmi jog normáinak, például 
a 2011/83/EU irányelv4 szerinti elállási 
jognak; valamint, hogy alkalmazásukra 
ne vonatkozzanak nemzeti akadályok, 
például közjegyzői okiratba foglalási 
követelmények;

7. tudomásul veszi a világos 
jogalappal nem rendelkező megosztott 
könyvelési technológiákon alapuló 
„intelligens szerződések” terjedését; kéri a 
Bizottságot, hogy értékelje a megosztott 
könyvelési technológiák, és különösen az 
úgynevezett intelligens szerződések 
fejlesztését és használatát, nevezetesen a 
határokon átnyúló helyzetekben 
alkalmazott intelligens szerződések 
jogszerűségét és végrehajtását, és nyújtson 
be javaslatot az ezeket szabályozó jogi 
keretre a vállalkozások és a fogyasztók 
jogbiztonságának biztosítása érdekében; 
különösen arra kéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül a 2011/83/EU irányelvről4 
(fogyasztók jogairól szóló irányelv) szóló 
iránymutatását annak tisztázása 
érdekében, hogy az intelligens 
szerződéseket beleszámítja-e a 3. cikk (2) 
bekezdésének l) pontjában meghatározott 
kivételbe, és amennyiben igen, akkor mely 
körülmények között, illetve az elállási jog 
tisztázása érdekében; iránymutatást kér a 
határokon átnyúló tranzakciókkal és a 
közjegyzői okiratba foglalási 
követelmények meglévő szabályaival 
kapcsolatban;

__________________ __________________
4 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
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kívül helyezéséről (HL L 304., 
2011.11.22., 64. o.).

kívül helyezéséről (HL L 304., 
2011.11.22., 64. o.).

Or. en

Módosítás 73
Marcel Kolaja
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. tudomásul veszi a megosztott 
könyvelési technológiákon alapuló 
„intelligens szerződések” terjedését; kéri a 
Bizottságot, hogy elemezze, hogy az 
„intelligens szerződések” bizonyos 
vonatkozásait egyértelműbbé kell-e tenni, 
és hogy szükség van-e iránymutatásra a 
vállalkozások és a fogyasztók 
jogbiztonságának biztosítása érdekében; 
különösen arra kéri a Bizottságot, hogy 
törekedjen annak biztosítására, hogy a 
fogyasztókkal kötött ilyen típusú 
szerződések az egész Unióban érvényesek 
és kötelező erejűek legyenek; továbbá 
annak biztosítására, hogy megfeleljenek a 
fogyasztóvédelmi jog normáinak, például a 
2011/83/EU irányelv4 szerinti elállási 
jognak; valamint, hogy alkalmazásukra ne 
vonatkozzanak nemzeti akadályok, 
például közjegyzői okiratba foglalási 
követelmények;

7. tudomásul veszi a például 
megosztott könyvelési technológiákon 
alapuló „intelligens szerződések” 
terjedését; kéri a Bizottságot, hogy 
elemezze, hogy az „intelligens 
szerződések” bizonyos vonatkozásait 
egyértelműbbé kell-e tenni, és hogy 
szükség van-e iránymutatásra a 
vállalkozások és a fogyasztók 
jogbiztonságának biztosítása érdekében; 
különösen arra kéri a Bizottságot, hogy 
törekedjen annak biztosítására, hogy az 
ilyen típusú szerződések megfeleljenek a 
fogyasztóvédelmi jog normáinak, például a 
2011/83/EU irányelv4 szerinti elállási 
jognak;

__________________ __________________
4 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 304., 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 304., 
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2011.11.22., 64. o.). 2011.11.22., 64. o.).

Or. en

Módosítás 74
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. tudomásul veszi a megosztott 
könyvelési technológiákon alapuló 
„intelligens szerződések” terjedését; kéri a 
Bizottságot, hogy elemezze, hogy az 
„intelligens szerződések” bizonyos 
vonatkozásait egyértelműbbé kell-e tenni, 
és hogy szükség van-e iránymutatásra a 
vállalkozások és a fogyasztók 
jogbiztonságának biztosítása érdekében; 
különösen arra kéri a Bizottságot, hogy 
törekedjen annak biztosítására, hogy a 
fogyasztókkal kötött ilyen típusú 
szerződések az egész Unióban érvényesek 
és kötelező erejűek legyenek; továbbá 
annak biztosítására, hogy megfeleljenek a 
fogyasztóvédelmi jog normáinak, például a 
2011/83/EU irányelv4 szerinti elállási 
jognak; valamint, hogy alkalmazásukra ne 
vonatkozzanak nemzeti akadályok, például 
közjegyzői okiratba foglalási 
követelmények;

7. tudomásul veszi a megosztott 
könyvelési technológiákon alapuló 
„intelligens szerződések” terjedését; kéri a 
Bizottságot, hogy elemezze, hogy az 
„intelligens szerződések” bizonyos 
tisztázandó vonatkozásait, és biztosítson 
iránymutatást róluk a vállalkozások és a 
fogyasztók jogbiztonságának biztosítása 
érdekében; különösen arra kéri a 
Bizottságot, hogy törekedjen annak 
biztosítására, hogy a fogyasztókkal kötött 
ilyen típusú szerződések az egész Unióban 
érvényesek és kötelező erejűek legyenek; 
továbbá annak biztosítására, hogy 
megfeleljenek a fogyasztóvédelmi jog 
normáinak, például a 2011/83/EU irányelv4 
szerinti elállási jognak; valamint, hogy az 
intelligens szerződések alkalmazására ne 
vonatkozzanak nemzeti akadályok 
fogyasztói szerződésként való érvényességi 
követelményük szempontjából;

__________________ __________________
4 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 304., 
2011.11.22., 64. o.).

4 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 304., 
2011.11.22., 64. o.).
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Or. en

Módosítás 75
Karen Melchior

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. tudomásul veszi a megosztott 
könyvelési technológiákon alapuló 
„intelligens szerződések” terjedését; kéri a 
Bizottságot, hogy elemezze, hogy az 
„intelligens szerződések” bizonyos 
vonatkozásait egyértelműbbé kell-e tenni, 
és hogy szükség van-e iránymutatásra a 
vállalkozások és a fogyasztók 
jogbiztonságának biztosítása érdekében; 
különösen arra kéri a Bizottságot, hogy 
törekedjen annak biztosítására, hogy a 
fogyasztókkal kötött ilyen típusú 
szerződések az egész Unióban érvényesek 
és kötelező erejűek legyenek; továbbá 
annak biztosítására, hogy megfeleljenek a 
fogyasztóvédelmi jog normáinak, például a 
2011/83/EU irányelv4 szerinti elállási 
jognak; valamint, hogy alkalmazásukra ne 
vonatkozzanak nemzeti akadályok, például 
közjegyzői okiratba foglalási 
követelmények;

7. tudomásul veszi a megosztott 
könyvelési technológiákon alapuló 
„intelligens szerződések” terjedését; kéri a 
Bizottságot, hogy elemezze, hogy az 
„intelligens szerződések” bizonyos 
vonatkozásait egyértelműbbé kell-e tenni, 
és hogy szükség van-e iránymutatásra a 
vállalkozások és a fogyasztók 
jogbiztonságának biztosítása érdekében; 
különösen arra kéri a Bizottságot, hogy 
törekedjen annak biztosítására, hogy a 
fogyasztókkal kötött ilyen típusú 
szerződések megfeleljenek a 
fogyasztóvédelmi jog normáinak, például a 
2011/83/EU irányelv4 szerinti elállási 
jognak; valamint, hogy alkalmazásukra ne 
vonatkozzanak nemzeti akadályok, például 
közjegyzői okiratba foglalási 
követelmények;

__________________ __________________
4 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 304., 
2011.11.22., 64. o.).

4 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 304., 
2011.11.22., 64. o.).

Or. en
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Módosítás 76
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli jogalkotási javaslatnak 
törekednie kell az online platformok által 
nyújtott digitális szolgáltatások előtt álló 
jelenlegi akadályok felszámolására és az 
esetleges új akadályok elhárítására; 
hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
platformokra vonatkozó új uniós 
kötelezettségeknek arányosaknak és 
egyértelműeknek kell lenniük a 
szükségtelen szabályozási terhek és 
korlátozások elkerülése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy meg kell akadályozni, 
hogy a tagállamok az uniós jogszabályok 
esetében túlszabályozási gyakorlatokat 
alkalmazzanak.

törölve

Or. en

Módosítás 77
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli jogalkotási javaslatnak törekednie 
kell az online platformok által nyújtott 
digitális szolgáltatások előtt álló jelenlegi 
akadályok felszámolására és az esetleges 
új akadályok elhárítására; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a platformokra 
vonatkozó új uniós kötelezettségeknek 
arányosaknak és egyértelműeknek kell 
lenniük a szükségtelen szabályozási terhek 

8. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli jogalkotási javaslatnak törekednie 
kell az online platformok által nyújtott 
digitális szolgáltatások és innováció előtt 
álló esetleges új indokolatlan akadályok 
elhárítására a fogyasztóvédelem 
erősítésével, a fenntartható és intelligens 
növekedés megvalósításával, a 
technológiai és összeköttetési kihívások 
kezelésével, valamint annak biztosításával 
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és korlátozások elkerülése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy meg kell akadályozni, 
hogy a tagállamok az uniós jogszabályok 
esetében túlszabályozási gyakorlatokat 
alkalmazzanak.

párhuzamosan, hogy az egységes piac 
méltányos és biztonságos legyen mindenki 
számára; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy 
a platformokra vonatkozó új uniós 
kötelezettségeknek arányosaknak és 
egyértelműeknek kell lenniük a 
szükségtelen szabályozási terhek és 
korlátozások elkerülése érdekében, a cégek 
(kkv-kat beleértve) számára egyenlő 
versenyfeltételeket, a fogyasztóknak pedig 
magas szintű védelmét biztosítva, valamint 
a polgáraink egészségét, biztonságát és 
jóllétét védelmezve; hangsúlyozza egy, az 
Unió-szerte nyújtott digitális 
szolgáltatásokhoz kialakított harmonizált 
szabályozási keret fontosságát és előnyeit 
a digitális egységes piaccal 
összefüggésben, valamint hangsúlyozza 
egy olyan központi szabályozó hatóság 
létrehozásának szükségességét, amely a 
felügyeletért és a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak való 
megfelelésért felel, illetve kiegészítő 
hatáskörrel rendelkezik a határokon 
átnyúló problémák kezelésére, de 
vizsgálati és végrehajtási hatáskört is 
magáénak tudhat.

Or. en

Módosítás 78
Jordi Cañas

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli jogalkotási javaslatnak törekednie 
kell az online platformok által nyújtott 
digitális szolgáltatások előtt álló jelenlegi 
akadályok felszámolására és az esetleges új 
akadályok elhárítására; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a platformokra 
vonatkozó új uniós kötelezettségeknek 
arányosaknak és egyértelműeknek kell 

8. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli jogalkotási javaslatnak törekednie 
kell az online platformok által nyújtott 
digitális szolgáltatások előtt álló jelenlegi 
akadályok felszámolására és az esetleges új 
akadályok elhárítására; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a platformokra 
vonatkozó új uniós kötelezettségeknek 
arányosaknak és egyértelműeknek kell 
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lenniük a szükségtelen szabályozási terhek 
és korlátozások elkerülése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy meg kell akadályozni, 
hogy a tagállamok az uniós jogszabályok 
esetében túlszabályozási gyakorlatokat 
alkalmazzanak.

lenniük a szükségtelen szabályozási terhek 
és korlátozások elkerülése érdekében; 
hangsúlyozza ebben a tekintetben egy 
kiegyensúlyozott uniós megközelítés 
kialakításának fontosságát, aminek végső 
célja az online platformok felelősségteljes 
és megkülönböztetésmentes 
magatartásának biztosítása az uniós 
értékekkel és az alapvető jogokkal 
összhangban; hangsúlyozza, hogy meg 
kell akadályozni, hogy a tagállamok az 
uniós jogszabályok esetében 
túlszabályozási gyakorlatokat 
alkalmazzanak.

Or. en

Módosítás 79
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli jogalkotási javaslatnak törekednie 
kell az online platformok által nyújtott 
digitális szolgáltatások előtt álló jelenlegi 
akadályok felszámolására és az esetleges új 
akadályok elhárítására; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a platformokra 
vonatkozó új uniós kötelezettségeknek 
arányosaknak és egyértelműeknek kell 
lenniük a szükségtelen szabályozási terhek 
és korlátozások elkerülése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy meg kell akadályozni, 
hogy a tagállamok az uniós jogszabályok 
esetében túlszabályozási gyakorlatokat 
alkalmazzanak.

8. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli jogalkotási javaslatnak törekednie 
kell az online platformok által nyújtott 
digitális szolgáltatások előtt álló jelenlegi 
akadályok felszámolására és az esetleges új 
indokolatlan akadályok elhárítására, 
valamint egy olyan online környezet 
kialakítását kell elősegítenie, amely 
mentes az uniós fogyasztókra és az Unió 
gazdaságára káros illegális tartalmaktól; 
hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
platformokra vonatkozó új uniós 
kötelezettségeknek arányosaknak és 
egyértelműeknek kell lenniük a 
szükségtelen szabályozási terhek és 
korlátozások elkerülése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy meg kell akadályozni, 
hogy a tagállamok az uniós jogszabályok 
esetében túlszabályozási gyakorlatokat 
alkalmazzanak.
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Or. en

Módosítás 80
Marcel Kolaja
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli jogalkotási javaslatnak törekednie 
kell az online platformok által nyújtott 
digitális szolgáltatások előtt álló jelenlegi 
akadályok felszámolására és az esetleges új 
akadályok elhárítására; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a platformokra 
vonatkozó új uniós kötelezettségeknek 
arányosaknak és egyértelműeknek kell 
lenniük a szükségtelen szabályozási terhek 
és korlátozások elkerülése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy meg kell akadályozni, 
hogy a tagállamok az uniós jogszabályok 
esetében túlszabályozási gyakorlatokat 
alkalmazzanak.

8. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli jogalkotási javaslatnak törekednie 
kell az online platformok által nyújtott 
digitális szolgáltatások előtt álló jelenlegi 
akadályok felszámolására és az esetleges új 
akadályok, kényszerkötődések és a verseny 
csökkenésének elhárítására; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a platformokra 
vonatkozó új uniós kötelezettségeknek a 
közérdeket kell a középpontba állítaniuk, 
valamint arányosaknak és 
egyértelműeknek kell lenniük a 
szükségtelen szabályozási terhek és 
korlátozások elkerülése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy meg kell akadályozni, 
hogy a tagállamok az uniós jogszabályok 
esetében túlszabályozási gyakorlatokat 
alkalmazzanak.

Or. en

Módosítás 81
Karen Melchior

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli jogalkotási javaslatnak törekednie 
kell az online platformok által nyújtott 
digitális szolgáltatások előtt álló jelenlegi 
akadályok felszámolására és az esetleges új 

8. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli jogalkotási javaslatnak törekednie 
kell az online platformok által nyújtott 
digitális szolgáltatások előtt álló jelenlegi 
akadályok felszámolására és az esetleges új 
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akadályok elhárítására; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a platformokra 
vonatkozó új uniós kötelezettségeknek 
arányosaknak és egyértelműeknek kell 
lenniük a szükségtelen szabályozási terhek 
és korlátozások elkerülése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy meg kell akadályozni, 
hogy a tagállamok az uniós jogszabályok 
esetében túlszabályozási gyakorlatokat 
alkalmazzanak.

akadályok elhárítására; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a platformokra 
vonatkozó új uniós kötelezettségeknek 
arányosaknak és egyértelműeknek kell 
lenniük a szükségtelen szabályozási terhek 
és korlátozások elkerülése érdekében, 
valamint a fogyasztóvédelem és a 
termékbiztonság céljait kell követniük; 
hangsúlyozza, hogy meg kell akadályozni, 
hogy a tagállamok az uniós jogszabályok 
esetében túlszabályozási gyakorlatokat 
alkalmazzanak.

Or. en

Módosítás 82
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli jogalkotási javaslatnak törekednie 
kell az online platformok által nyújtott 
digitális szolgáltatások előtt álló jelenlegi 
akadályok felszámolására és az esetleges új 
akadályok elhárítására; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a platformokra 
vonatkozó új uniós kötelezettségeknek 
arányosaknak és egyértelműeknek kell 
lenniük a szükségtelen szabályozási terhek 
és korlátozások elkerülése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy meg kell akadályozni, 
hogy a tagállamok az uniós jogszabályok 
esetében túlszabályozási gyakorlatokat 
alkalmazzanak.

8. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli jogalkotási javaslatnak tényeken 
kell alapulnia és törekednie kell az online 
platformok által nyújtott digitális 
szolgáltatások előtt álló jelenlegi 
akadályok felszámolására és az esetleges új 
akadályok elhárítására; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a platformokra 
vonatkozó új uniós kötelezettségeknek 
arányosaknak és egyértelműeknek kell 
lenniük a szükségtelen szabályozási terhek 
és korlátozások elkerülése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy meg kell akadályozni, 
hogy a tagállamok az uniós jogszabályok 
esetében túlszabályozási gyakorlatokat 
alkalmazzanak.

Or. en

Módosítás 83
Jordi Cañas
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Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy bármilyen 
jövőbeli, az online tevékenykedő 
kereskedelmi szervezeteket érintő új 
kereskedelmi és polgári jogi szabályokat 
kiigazító jogalkotási javaslatnak fel kell 
vennie a harcot a digitális hirdetések 
versenyellenes felhasználásával, és egy 
egyenlő versenyfeltételeket biztosító piacot 
kell lehetővé tennie; hangsúlyozza, hogy 
egy ilyen keretrendszer kialakítása 
elengedhetetlen az innováció növelése és 
az uniós kkv-k és az induló innovatív 
vállalkozások növekedésének támogatása 
szempontjából, hogy hasznot húzhassanak 
a digitális egységes piacból;

Or. en

Módosítás 84
Marcel Kolaja
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. üdvözli a Bizottság megállapodását 
a megosztásalapú gazdasági 
platformokkal, aminek köszönhetően az 
Eurostat első lépésként kulcsfontosságú 
adatokat hozhat nyilvánosságra az 
idegenforgalmi szálláshelyekről; kéri a 
Bizottságot, hogy az adatvédelmi 
szabályoknak megfelelően további, 
megosztásalapú gazdasági platformokra 
érvényes információszolgáltatási 
kötelezettségeket vezessen be, mivel ez 
elengedhetetlen a helyi hatóságok 
számára a megfizethető lakhatás 
hozzáférhetőségének biztosítása 
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érdekében;

Or. en

Módosítás 85
Dita Charanzová

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a 910/2014/EU rendeletet1a (eIDAS-
rendelet) a virtuális azonosító 
technológiák fejlődésének, beleértve az 
azonosító alkalmazások használatának 
fényében, annak biztosítása érdekében, 
hogy amikor a fogyasztók vásárolnak vagy 
termékekért és szolgáltatásokért fizetnek, 
a virtuális azonosítót ugyanúgy tudják 
használni, mint egy kézzel fogható 
kártyát;
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 910/2014/EU rendelete (2014. július 
23.) a belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 
73. o.).

Or. en

Módosítás 86
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. úgy véli, hogy bármilyen, a 
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tartalommoderáláshoz normákat és 
eljárásokat meghatározó rendeletnek az 
online platformok által végzett bármilyen 
fajta tartalommoderálás esetén 
alkalmazandónak kell lennie (legyen az 
önkéntes alapú vagy az illetékes 
hatóságok kérésére történő), valamint a 
tartalmak illetékes hatóságok általi 
ellenőrzése vagy blokkolása esetén is.

Or. en

Módosítás 87
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. úgy véli, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló 
jogszabálycsomagnak i. kifejezetten 
foglalkoznia kell a jelenlegi jogszabály 
hiányosságaival az online szolgáltatóknak 
dolgozó személyek jogai és szociális 
védelme terén, függetlenül attól, hogy 
hivatalosan foglalkoztatottak-e, valamint 
ii. a szolgáltatók megfelelősége érdekében 
különböző mechanizmusokat kell 
kialakítania;

Or. en

Módosítás 88
Dita Charanzová

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. kéri a Bizottságot, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomag 
részeként mérlegeljék több javaslat 
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bemutatását, többek között a digitális 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 
szerződéses jogokról, ahogy az a 
mellékletben található ajánlásokban 
megtalálható;

Or. en

Módosítás 89
Dita Charanzová

Véleménytervezet
Melléklet (új)

Véleménytervezet Módosítás

MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA 
IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ:
A KÉRT JAVASLATOK TARTALMÁRA 
VONATKOZÓ RÉSZLETES 
AJÁNLÁSOK 
A. A DIGITÁLIS 
SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ 
JOGSZABÁLY KÉRT 
JAVASLATAINAK ALAPELVEI ÉS 
CÉLKITŰZÉSEI
A digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabálycsomagnak tartalmaznia kell a 
következőket:
  egy olyan átfogó jogalkotási javaslat, 
amely felülvizsgálja az e-kereskedelemről 
szóló irányelvet azzal a céllal, hogy javítsa 
a belső piac működését és a digitális 
szolgáltatások szabad mozgását;
  egy olyan, a nagy platformok előzetes 
szabályozásáról szóló, az átláthatóságot 
erősítő jogalkotási javaslat, amely az (EU) 
2019/1150 rendeletre1a (a platformok és az 
üzleti felhasználók közötti kapcsolatról 
szóló rendelet) épül;
  szerződéses jogokkal kapcsolatos 
javaslatok a digitális szolgáltatások 
nyújtásával összefüggésben, a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályt 
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kiegészítve, egy csomag részeként, az e 
mellékletben kitűzött ajánlásokon 
alapulva, a fogyasztóvédelem területén 
nemrég elfogadott jogi eszközök 
átültetésének és végrehajtásának alapos 
elemzését követően.
B. AJÁNLÁSOK
1. ajánlás: Rendeltetés
A javaslatoknak a digitális szolgáltatások 
vonatkozásában online működő 
kereskedelmi szervezetekre alkalmazandó 
polgári és kereskedelmi jogi szabályok 
megerősítését kell célul kitűzniük, 
beleértve a megosztott könyvelési 
technológiák és különösen az intelligens 
szerződések polgári és kereskedelmi jogi 
szempontjait.
A javaslatoknak érthetőbbé kell tenniük a 
licencszerződéseket és a felhasználói 
feltételeket, valamint valós lehetőséget kell 
biztosítaniuk az egyéneknek arra, hogy 
bizonyos záradékokat visszautasítsanak, 
vagy hogy egyéni feltételekről 
tárgyaljanak.
2. ajánlás: Hatály
A szerződéses jogokkal kapcsolatos 
javaslatoknak kizárólag a polgári és 
kereskedelmi jogi szempontokra szabad 
koncentrálnia, és nem befolyásolhatja az 
e-kereskedelemről szóló irányelvet. A 
javaslatok nem sérthetik a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
2005/29/EK irányelvben meghatározott, 
hirdetésekkel kapcsolatos szabályokat.
3. ajánlás: Általános elvek
Az átláthatóság elve
Bármilyen felhasználói feltételnek vagy a 
használathoz köthető egyéb záradéknak 
könnyen hozzáférhetőnek és könnyen 
érthetőnek kell lennie, valamint világos és 
egyértelmű megfogalmazást kell 
használni, többek között a végfelhasználói 
licencszerződéseknél is. A javaslatnak 
létre kell hoznia egy mintát a felhasználói 
feltételek vagy a végfelhasználói 
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licencszerződések összefoglalójához, 
amely az ilyen szerződések elején jelenne 
meg.
A méltányosság elve
Bármilyen olyan felhasználói feltételnek 
vagy a használathoz köthető egyéb 
záradéknak, amely nem elengedhetetlen a 
digitális szolgáltatás megvalósulásához, 
vagy nincs jogszabály által előírva, 
módosíthatónak vagy eltávolíthatónak kell 
lennie, mielőtt a végfelhasználó elfogadná 
(visszautasítás lehetősége).
A vállalkozások egyaránt korlátozhatnak 
bizonyos szolgáltatásokat, ha egy egyén 
úgy dönt, hogy visszautasít egyes 
feltételeket, viszont nem utasíthatják el 
teljesen a hozzáférést, és nem 
korlátozhatják az adott digitális 
szolgáltatás vagy egy digitális 
szolgáltatáshoz kötött vagy valamilyen 
más formában ahhoz köthető fizikai 
termék alapvető elemeit.
A jogbiztonság elve
Egyértelműen meg kell határozni, hogy 
minden esetben, amikor egyebek közt a 
felhasználói feltételek, a végfelhasználói 
licencszerződések és az intelligens 
szerződések jogi értelemben szerződésként 
meghatározhatók, akkor a fogyasztók 
jogairól szóló irányelvben meghatározott 
összes kapcsolódó rendelkezés 
alkalmazandó.
A javaslatnak annak tisztázását kell célul 
kitűznie, hogy a végfelhasználó 
egyértelmű hozzájárulásának tekinthető-e 
a felhasználói feltételek puszta 
elfogadása, illetve a digitális szolgáltatás 
puszta használata annak bizonyítéka 
nélkül, hogy a végfelhasználó elolvasta-e 
ezeket a felhasználói feltételeket vagy a 
használattal kapcsolatos egyéb 
záradékokat.
Szankciók
A tagállamoknak meg kell határozniuk a 
szerződéses jogok szabályainak 
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megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókat, és minden szükséges 
intézkedést meg kell tenniük 
végrehajtásuk érdekében. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak 
és visszatartó erejűnek kell lenniük.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2019/1150 rendelete (2019. június 
20.) az online közvetítő szolgáltatások 
üzleti felhasználói tekintetében 
alkalmazandó tisztességes és átlátható 
feltételek előmozdításáról (HL L 186., 
2019.7.11., 57. o.).
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