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Módosítás 592
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ajánlórendszerek Ajánlórendszerek és reputációs rendszerek

Or. en

Módosítás 593
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az ajánlórendszereket használó 
online platformok látható módon 
feltüntetik a szolgáltatás igénybe vevői 
számára, hogy a platform 
ajánlórendszereket használ.

Or. en

Módosítás 594
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az online platformok biztosítják, 
hogy a szolgáltatás igénybe vevője 
számára alapértelmezés szerint aktivált 
opció nem alapul az (EU) 2016/679 
rendelet 4. cikke (4) bekezdésének 
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értelmében vett profilalkotáson.

Or. en

Indokolás

Az emberek magánélethez való jogát az (EU) 2016/679 rendeletben meghatározott elvekkel 
összhangban biztosítani kell, ezért az ajánlórendszerek nem alapulhatnak alapértelmezés 
szerinti profilalkotáson.

Módosítás 595
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az ajánlórendszereket használó 
online óriásplatformok a szerződési 
feltételeikben – egyértelműen, 
hozzáférhetően és könnyen érthetően – 
meghatározzák az ajánlórendszerükben 
használt fő paramétereket, és a az ilyen 
főbb paraméterek módosítására vagy 
befolyásolására esetlegesen rendelkezésre 
álló alternatívákat bocsátanak a 
szolgáltatás igénybe vevőjének 
rendelkezésére, köztük legalább egy olyan 
alternatívát, amely nem az (EU) 2016/679 
rendelet 4. cikke (4) bekezdésének 
értelmében vett profilalkotáson alapul. A 
paraméterek magukba foglalják legalább 
a következőket:
a) az ajánlórendszerek által használt 
kritériumok, többek között modellcsalád, 
bemeneti adatok, teljesítménymérők és 
modellvizsgálati módszerek,
b) az ajánlások naplózása és az ajánlások 
alapjául szolgáló kritériumok, ezek 
kölcsönös interakcióira is kitérve,
c) a szolgáltatás igénybe vevője által 
könnyen hozzáférhető, tömör, összegző 
formátumban történő tájékoztatás arról, 
hogy a tartalom honnan származik, 
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valamint annak indokolása, hogy miért 
ajánlották a számára éppen ezt a 
tartalmat,
d) annak lehetővé tétele, hogy a 
szolgáltatás igénybe vevői 
megtekinthessék azon profilt vagy 
profilokat, amelyek felhasználásával a 
felhasználók által létrehozott tartalmat a a 
szolgáltatás igénybe vevői számára 
feldolgozták. Ezen információk alapján a 
szolgáltatás igénybe vevői számára 
lehetővé kell tenni a profilok helyesbítését 
vagy törlését. 

Or. en

Módosítás 596
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az online platformok által a 
szolgáltatásaik igénybe vevői számára 
használt ajánlórendszer nem alapulhat 
profilalkotáson, kivéve, ha a szolgáltatás 
igénybe vevője ehhez önkéntes, kifejezett, 
tájékozott és egyértelmű beleegyezését 
adta. Az ajánlórendszereket használó 
online óriásplatformok a szerződési 
feltételeikben – egyértelműen, 
hozzáférhetően és könnyen érthetően – 
meghatározzák az ajánlórendszerükben 
használt fő paramétereket, valamint a 
szolgáltatás igénybe vevője számára 1) az 
ilyen főbb paraméterek módosítására vagy 
befolyásolására esetlegesen rendelkezésre 
álló alternatívákat, köztük legalább egy 
olyan alternatívát, amely nem az (EU) 
2016/679 rendelet 4. cikke (4) 
bekezdésének értelmében vett 
profilalkotáson alapul, vagy 2) minden 
információt megtekinthetnek manipulálás 
nélkül.
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Or. en

Módosítás 597
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az ajánlórendszereket használó 
online platformok a szerződési 
feltételeikben – egyértelmű, hozzáférhető 
és könnyen érthető módon – 
meghatározzák az ajánlórendszerükben 
használt fő paramétereket, valamint a 
szolgáltatás igénybe vevője számára az 
ilyen főbb paraméterek módosítására vagy 
befolyásolására esetlegesen rendelkezésre 
álló alternatívákat. Az óriásptalformoknak 
tartalmazniuk kell legalább egy olyan 
alternatívát, amely nem az (EU) 2016/679 
rendelet 4. cikke (4) bekezdésének 
értelmében vett profilalkotáson alapul, 
valamint naplót kell vezetniük az 
ajánlórendszerben eszközölt valamennyi 
jelentős változtatásról.

Or. en

Indokolás

Arányossági rendelkezés

Módosítás 598
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

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

(1) Az ajánlórendszereket használó 
online platformok külön bontásban 
megadják az ajánlórendszerek szerepére 
és működésére vonatkozó információkat, 
továbbá – az átlagos felhasználók számára 
egyértelműen, hozzáférhetően, tömören és 
könnyen érthetően – meghatározzák az 
ajánlórendszerükben használt fő 
paramétereket, valamint ellenőrzési 
lehetőséget kínálnak a szolgáltatás 
igénybe vevője számára annak érdekében, 
hogy felhasználóbarát módon módosítsa, 
testre szabja vagy befolyásolja a számára 
rendelkezésre bocsátott paramétereket, 
amelyeket adott esetben alapvető 
természetes kritériumok, például idő, az 
érdeklődésre számot tartó témák stb. 
alapján tettek közzé.

Or. en

Indokolás

Ezeknek a kötelezettségeknek nem csak a virtuális kapcsolattartó pontokra, hanem az online 
platformokra is vonatkozniuk kell.

Az európai adatvédelmi biztos határozottan javasolja annak előírását, hogy az 
ajánlórendszerek szerepére és működésére vonatkozó információkat külön bontásban, 
könnyen hozzáférhető, valamint az átlagos felhasználók számára egyértelmű és tömör módon 
jelenítsék meg.

Módosítás 599
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlórendszereket használó 
online óriásplatformok a szerződési 
feltételeikben – egyértelműen, 
hozzáférhetően és könnyen érthetően – 
meghatározzák az ajánlórendszerükben 
használt fő paramétereket, valamint a 
szolgáltatás igénybe vevője számára az 
ilyen főbb paraméterek módosítására vagy 

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

módosítására vagy befolyásolására 
esetlegesen rendelkezésre álló 
alternatívákat, köztük legalább egy olyan 
alternatívát, amely nem az (EU) 2016/679 
rendelet 4. cikke (4) bekezdésének 
értelmében vett profilalkotáson alapul.

Or. en

Módosítás 600
Maria Spyraki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E paramétereknek mindig tisztességesnek 
és megkülönböztetésmentesnek kell 
lenniük.

Or. en

Módosítás 601
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Karen Melchior

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
paraméterek tartalmazzák legalább a 
következőket:
a) az ajánlórendszer automatizált-e, és ha 
igen, akkor az ajánlórendszerért felelős 
természetes vagy jogi személy azonosítása 
(amennyiben e személy nem a 
platformszolgáltató);
b) világos tájékoztatás az ajánlórendszer 
által használt kritériumokról;
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c) az ajánlott információhoz vezető 
valamennyi kritérium relevanciája és 
súlyozása;
e) milyen célokra optimalizálták a 
vonatkozó rendszert;
d) adott esetben annak magyarázata, hogy 
a szolgáltatás igénybe vevőinek 
magatartása milyen szerepet játszik az 
adott rendszer kimeneti eredményeinek 
meghatározásában.

Or. en

Módosítás 602
Adam Jarubas, Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 603
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdés értelmében több 
alternatíva áll rendelkezésre, az online 
óriásplatformok könnyen hozzáférhető 
lehetőséget kínálnak az online 
interfészükön arra, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője kiválassza és bármikor 
módosítsa az előnyben részesített 

(2) Ha az (1) bekezdés értelmében több 
alternatíva áll rendelkezésre, az online 
óriásplatformok könnyen hozzáférhető 
lehetőséget kínálnak az online 
interfészükön arra, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője kiválassza és bármikor 
módosítsa az előnyben részesített 
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alternatívát minden olyan ajánlórendszer 
vonatkozásában, amely meghatározza a 
megjelenített információk relatív 
sorrendjét.

alternatívát minden olyan ajánlórendszer 
vonatkozásában, amely meghatározza a 
megjelenített információk relatív 
sorrendjét, beleértve az ajánlórendszeren 
belüli algoritmikus kiválasztás teljes 
kikapcsolását szolgáló, műszakilag 
megoldható opciót. Az óriásplatformok az 
(EU) 2016/679 rendelet 25. cikke 
értelmében vett beépített és 
alapértelmezett adatvédelem minimális 
biztosítékaként az ajánlórendszerben való 
részvétel tekintetében önkéntes 
mechanizmusokat hoznak létre.

Or. en

Módosítás 604
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdés értelmében több 
alternatíva áll rendelkezésre, az online 
óriásplatformok könnyen hozzáférhető 
lehetőséget kínálnak az online 
interfészükön arra, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője kiválassza és bármikor 
módosítsa az előnyben részesített 
alternatívát minden olyan ajánlórendszer 
vonatkozásában, amely meghatározza a 
megjelenített információk relatív 
sorrendjét.

(2) Ha az (1) bekezdés értelmében több 
alternatíva áll rendelkezésre, az online 
óriásplatformok könnyen hozzáférhető és 
felhasználóbarát lehetőséget kínálnak az 
online interfészükön arra, hogy a 
szolgáltatás igénybe vevője kiválassza és 
bármikor módosítsa az előnyben részesített 
alternatívát minden olyan ajánlórendszer 
vonatkozásában, amely meghatározza a 
megjelenített információk relatív 
sorrendjét.

Or. en

Módosítás 605
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(2) Ha az (1) bekezdés értelmében több 
alternatíva áll rendelkezésre, az online 
óriásplatformok könnyen hozzáférhető 
lehetőséget kínálnak az online 
interfészükön arra, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője kiválassza és bármikor 
módosítsa az előnyben részesített 
alternatívát minden olyan ajánlórendszer 
vonatkozásában, amely meghatározza a 
megjelenített információk relatív 
sorrendjét.

(2) Ha az (1) bekezdés értelmében több 
alternatíva áll rendelkezésre, az online 
platformok könnyen hozzáférhető 
lehetőséget kínálnak az online 
interfészükön arra, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője kiválassza és bármikor 
módosítsa az előnyben részesített 
alternatívát minden olyan ajánlórendszer 
vonatkozásában, amely meghatározza a 
megjelenített információk relatív 
sorrendjét.

Or. en

Indokolás

A szöveg kiigazítása a megelőző változtatásokkal összhangban. 

Módosítás 606
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szolgáltatás azon igénybe vevői 
számára, akik úgy döntenek, hogy részt 
vesznek az ajánlórendszerekben, lehetővé 
kell tenni, hogy: 
a) ajánlásaikból kizárjanak bizonyos 
tartalmat,
b) ajánlásaikból kizárjanak bizonyos 
tartalomforrásokat,
c) könnyen visszavonhassák az önkéntes 
részvételre vonatkozó döntésüket, és 
ezáltal megszüntessék részvételüket az 
ajánlórendszerben,
d) kérhessék profiljaik törlését,
e) hozzáférhessenek a szolgáltatáshoz 
abban az esetben is, ha a 
tartalomajánlások felhasználását 
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megtagadják (annak biztosítása 
érdekében, hogy az ajánlórendszerben 
való részvételük értelmet nyerjen). A 
szolgáltatás igénybe vevői számára 
lehetővé kell tenni, hogy ezt könnyen, 
ingyenesen és bármikor megtehessék.

Or. en

Módosítás 607
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ajánlórendszerekben csak olyan 
adatok használhatók fel, amelyek 
felhasználásához a felhasználó 
önkéntesen és egyértelműen hozzájárult. 
A hozzájárulás megtagadására vonatkozó 
információt a szolgáltatás igénybe vevői 
számára meg kell jeleníteni, éspedig 
éppoly könnyen látható és nem 
időigényesebb módon, mint a hozzájárulás 
megadása esetében. A felhasználói 
profilalkotáshoz való hozzájárulás nem 
szabható az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás óriásplatformok 
általi nyújtásának feltételéül.

Or. en

Indokolás

Megfelelő biztosítékok beépítése.

Módosítás 608
Eva Kaili

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

(2a) Az óriásplatformok lehetővé teszik 
a felhasználók számára, hogy harmadik 
fél szolgáltatók ajánlórendszereit 
válasszák, amennyiben ilyenek 
rendelkezésre állnak. E harmadik felek 
számára hozzáférést kell biztosítani az 
óriásplatform rendelkezésére álló vagy a 
szolgáltatás során a saját 
ajánlórendszereiben általa felhasznált 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverelemekhez.

Or. en

Módosítás 609
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A reputációs rendszereket 
használó online platformok szerződési 
feltételeikben világos, hozzáférhető és 
könnyen érthető módon meghatározzák 
azokat a fő paramétereket, amelyeken 
keresztül az információkat összegyűjtik, 
feldolgozzák és felhasználói értékelésként 
közzéteszik. 

Or. en

Módosítás 610
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az online platformok az online 
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felhasználói felület kialakításakor 
biztosítják, hogy a szolgáltatás igénybe 
vevői megtévesztésének vagy 
manipulálásának kockázata ne állhasson 
fenn.

Or. en

Indokolás

Manipulatív gyakorlatokat, például „sötét foltok” alkalmazását nem szabad megengedni.

Módosítás 611
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A reputációs rendszerek 
megfelelnek továbbá a következő 
kritériumoknak is:
a) a felhasználói értékeléseknek a 
felhasználók valós tapasztalatain kell 
alapulniuk, és fel kell tüntetni azok 
keletkezési időpontját; 
b) a felhasználói értékeléseket 
indokolatlan késedelem nélkül közzé kell 
tenni;
c) az alapértelmezés szerint rendelkezésre 
bocsátott felhasználói értékelések 
sorrendje vagy egymáshoz viszonyított 
láthatósága („relatív prominencia”) nem 
lehet félrevezető;
d) ha a platform tudomást szerez arról, 
hogy a felhasználói értékelés szerzője 
bármely előnyhöz jutott azért, mert az 
értékelésnek sajátosan pozitív vagy 
negatív tartalmat adott, akkor biztosítania 
kell, hogy az ilyen felhasználói értékelés a 
szolgáltatásában ne kerülhessen 
közzétételre;
e) felhasználói értékelés elutasítása vagy 
visszavonása esetén a szerzőt indokolatlan 
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késedelem nélkül tájékoztatni kell az 
indokokról;
f) ha a reputációs rendszer csak 
meghatározott ideig jelenít meg 
felhasználói értékeléseket, akkor ennek az 
időszaknak az időtartamát fel kell tüntetni 
a platform felhasználói számára. Ezen 
időtartamnak észszerűnek kell lennie, de 
12 hónapnál nem lehet rövidebb;
g) a platform üzemeltetőjének ingyenes 
mechanizmusokkal lehetővé kell tennie, 
hogy a platform felhasználói bejelentést 
tegyenek a visszaélésről vagy válaszokat 
helyezhessenek el, és azokat az adott 
felhasználói értékeléssel együtt, 
indokolatlan késedelem nélkül közzé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 612
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Óriásplatformok csak akkor 
korlátozhatják ideiglenesen harmadik fél 
hozzáférését az ajánlórendszerekhez, ha a 
harmadik fél szolgáltató bizonyítható 
visszaélést követett el, vagy ha ezt 
technikai problémák – például súlyos 
biztonsági sebezhetőség – elhárításának 
azonnali szükségessége indokolja.

Or. en

Módosítás 613
Patrizia Toia

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

(2c) A platformnak biztosítania kell, 
hogy a felhasználói értékelések a 
platform-felhasználói szerződés 
megszűnésekor átvihetők legyenek egy 
másik platformüzemeltető reputációs 
rendszerébe. 
Az átláthatóság érdekében előzetesen 
tájékoztatást kell adni mindazon 
folyamatokról, technikai 
követelményekről, határidőkről és 
díjakról, amelyek abban az esetben 
alkalmazandók, ha a platformhasználó a 
felhasználói értékeléseket egy másik 
platformüzemeltető reputációs 
rendszerébe kívánja áthelyezni.
A más platformról áthozott felhasználói 
értékelések megjelenítésekor a végső 
platformüzemeltetőnek (ha módja van rá) 
fel kell tüntetnie e felhasználói értékelések 
eredetét.

Or. en

Módosítás 614
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az óriásplatformokon lehetővé kell 
tenni harmadik felek számára, hogy 
alternatív ajánlórendszereket bocsássanak 
rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 615Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, 
Morten Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola 
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Beer

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online hirdetések további átláthatósága Az online hirdetések és a mélykamuk 
további átláthatósága

Or. en

Módosítás 616
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az online interfészükön 
hirdetéseket megjelenítő online 
óriásplatformok a felhasználói program 
interfészen keresztül a szolgáltatás 
legalább 5000 igénybe vevője által 
megtekintett hirdetések esetében 
összeállítják és közzéteszik a (2) 
bekezdésben említett információkat 
tartalmazó adattárat egy évig azt követően, 
hogy az adott hirdetés utoljára jelent meg 
az online interfészükön. Biztosítják, hogy 
az adattár ne tartalmazza a szolgáltatás 
olyan igénybe vevőinek személyes adatait, 
akik számára a hirdetés megjelenítésre 
került vagy kerülhetett volna.

Or. en

Módosítás 617
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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



PE695.034v01-00 18/75 AM\1234907HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a hirdetést fizető természetes vagy 
jogi személy;

Or. en

Módosítás 618
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kiadások összegére vonatkozó 
adatok; 

Or. en

Indokolás

A kutatás szempontjából kulcsfontosságú információ. 

Módosítás 619
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hogy a szolgáltatást igénybe vevők 
egy vagy több meghatározott csoportját 
kifejezetten kizárták-e a reklámok 
célcsoportjából.

Or. en
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Indokolás

A kizárási kritériumok legalább annyira relevánsak lehetnek, mint a befogadás kritériumai. A 
módosítás összhangban áll az európai adatvédelmi biztos jelentésével.

Módosítás 620
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szolgáltatás összes elért igénybe 
vevőjének száma, és adott esetben a 
hirdetés által konkrétan megcélzott 
igénybe vevők egy vagy több csoportjának 
összesített száma.

e) a szolgáltatás összes elért igénybe 
vevőjének száma,

Or. en

Módosítás 621
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) hogy a szolgáltatást igénybe vevők 
egy vagy több meghatározott csoportját 
kizárták-e a reklámok célcsoportjából.

Or. en

Módosítás 622
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Martin Hojsík

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

(2a) Ha óriásplatformok fizetett 
hirdetések elhelyezését teszik lehetővé 
online interfészükön, akkor a szolgáltatás 
vevőjével vagy annak képviselőjével kötött 
szerződésbe záradékot kell belefoglalniuk, 
amelynek értelmében a platform 
garantálja, hogy a hirdetéshez nem 
kapcsolódik olyan tartalom, amely 
összeegyeztethetetlen a platform 
feltételeivel vagy a reklámok által 
megcélzott felhasználók lakóhelye szerinti 
tagállam jogával. Bármely ezzel ellentétes 
kikötés érvénytelen és semmis.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy az óriásplatformok által megjelenített 
hirdetésekhez csatolt tartalom jogszerű legyen, és megfeleljen a vonatkozó szerződéses 
feltételeknek.

Módosítás 623
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Testület megbízható 
bejelentőkkel és minősített kutatókkal 
közösen iránymutatásokat tesz közzé 
arról, hogy miként kell megszervezni a 
könyvtárak hozzáadását.

Or. en

Módosítás 624
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az online interfészeiken 
hirdetéseket megjelenítő óriásplatformok 
saját költségükre és a hirdetők kérésére 
biztosítják független ellenőrzések 
elvégzését, amelyeket a 28. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak megfelelő szervezetek 
folytatnak le. Ezen ellenőrzések a 
platformok és a hirdetők közötti 
megállapodásban rögzített tisztességes és 
arányos feltételeken alapulnak, azokat 
észszerű gyakorisággal folytatják le, és 
magukban foglalják a következőket:
a) mennyiségi és minőségi értékelés 
végzése olyan esetekben, amikor a 
hirdetés jogellenes vagy a platformok 
szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen tartalomhoz 
kapcsolódik; 
b) szolgáltatásaik átvilágítása a jogellenes 
tevékenységek finanszírozására történő 
csalárd felhasználás feltárása érdekében;
c) eszközeik hatékonyságának értékelése a 
márkabiztonság szempontjából. Az 
ellenőrzésről készítendő jelentésnek 
véleményt kell tartalmaznia a platformok 
eszközeinek a márkabiztonság 
tekintetében nyújtott teljesítményéről.
Ha e vélemény kedvezőtlen, akkor a 
jelentés operatív ajánlásokat tesz a 
platform számára a megfelelés eléréséhez 
vezető konkrét intézkedésekre 
vonatkozóan. A platformok kérésre a 
hirdetők rendelkezésére bocsátják az 
ellenőrzés eredményeit. 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy az óriásplatformok által megjelenített 
hirdetésekhez csatolt tartalom jogszerű legyen és megfeleljen a vonatkozó szerződéses 
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feltételeknek.

Módosítás 625
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az óriásplatformoknak a 
hitelességet nélkülöző videókat (a 
„mélykamukat”) az internethasználó 
számára jól látható módon a hitelességet 
nélkülöző videókként kell feltüntetniük.

Or. en

Módosítás 626
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online óriásplatformok 
hozzáférést biztosítanak a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátor vagy a 
Bizottságnak – azok indokolt kérésére és a 
kérésben meghatározott észszerű határidőn 
belül – az e rendeletnek való megfelelés 
nyomon követéséhez és értékeléséhez 
szükséges adatokhoz. A digitális 
szolgáltatási koordinátor és Bizottság csak 
ebből a célból használja az adatokat.

(1) Az online óriásplatformok 
hozzáférést biztosítanak a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátor vagy a 
Bizottságnak – azok indokolt kérésére és a 
kérésben meghatározott észszerű határidőn 
belül – az e rendeletnek való megfelelés 
nyomon követéséhez és értékeléséhez 
szükséges, valamint a kockázatenyhítés 
érdekében hozott intézkedések 
hatékonyságának ellenőrzésére alkalmas 
adatokhoz. A digitális szolgáltatási 
koordinátor és Bizottság csak ebből a 
célból használja az adatokat.

Or. en
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Módosítás 627
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Carlo 
Calenda, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor vagy a Bizottság 
indokolt kérésére az online óriásplatform – 
a kérésben meghatározott észszerű 
határidőn belül – biztosítja az olyan 
ellenőrzött kutatók adatokhoz való 
hozzáférését, akik megfelelnek az ezen 
cikk (4) bekezdésében szereplő 
követelményeknek, kizárólag olyan 
kutatások céljára, amelyek hozzájárulnak a 
rendszerszintű kockázatok azonosításához 
és megértéséhez a 26. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően.

(2) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor vagy a Bizottság 
indokolt kérésére az online óriásplatform – 
a kérésben meghatározott észszerű 
határidőn belül – információkat nyújt és 
biztosítja az olyan ellenőrzött kutatók 
adatokhoz való hozzáférését, akik 
megfelelnek az ezen cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek, olyan 
közérdekű kutatások megkönnyítése és 
lefolytatása céljára, amelyek hozzájárulnak 
a rendszerszintű kockázatok 
azonosításához és megértéséhez a 26. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően, lehetővé 
téve a kockázatenyhítés érdekében a 27. 
cikk (1) bekezdésének megfelelően hozott 
intézkedések hatékonyságának és 
arányosságának ellenőrzését.

Or. en

Indokolás

A közérdekből végzett tudományos kutatás elősegítése érdekében meg kell könnyíteni a 
hozzáférést az online óriásplatformokról származó adatokhoz és információkhoz.

Módosítás 628
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor vagy a Bizottság 

(2) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor vagy a Bizottság 
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indokolt kérésére az online óriásplatform – 
a kérésben meghatározott észszerű 
határidőn belül – biztosítja az olyan 
ellenőrzött kutatók adatokhoz való 
hozzáférését, akik megfelelnek az ezen 
cikk (4) bekezdésében szereplő 
követelményeknek, kizárólag olyan 
kutatások céljára, amelyek hozzájárulnak a 
rendszerszintű kockázatok azonosításához 
és megértéséhez a 26. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően.

indokolt kérésére az online óriásplatform – 
a kérésben meghatározott észszerű 
határidőn belül – hozzáférést biztosít az 
adatokhoz az ezen cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek megfelelő 
ellenőrzött kutatók, valamint valamely 
tagállam jogával összhangban, 
szabályosan alapított és ellenőrzött 
nonprofit testületek, szervezetek vagy 
egyesületek számára, kizárólag olyan 
kutatások céljára, amelyek hozzájárulnak a 
rendszerszintű kockázatok azonosításához 
és megértéséhez a 26. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően.

Or. en

Módosítás 629
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor vagy a Bizottság 
indokolt kérésére az online óriásplatform – 
a kérésben meghatározott észszerű 
határidőn belül – biztosítja az olyan 
ellenőrzött kutatók adatokhoz való 
hozzáférését, akik megfelelnek az ezen 
cikk (4) bekezdésében szereplő 
követelményeknek, kizárólag olyan 
kutatások céljára, amelyek hozzájárulnak a 
rendszerszintű kockázatok azonosításához 
és megértéséhez a 26. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően.

(2) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor vagy a Bizottság 
indokolt kérésére az online óriásplatform – 
a kérésben meghatározott észszerű 
határidőn belül – biztosítja az olyan 
ellenőrzött, közérdekű kutatást folytató 
kutatók, civil társadalmi képviselők és 
újságírók adatokhoz való hozzáférését, 
akik megfelelnek az ezen cikk (4) 
bekezdésében szereplő követelményeknek, 
kizárólag olyan kutatások céljára, amelyek 
hozzájárulnak a rendszerszintű kockázatok 
azonosításához és megértéséhez a 26. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően.

Or. en

Módosítás 630
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az online óriásplatformok 
hozzáférést biztosítanak az (1) és (2) 
bekezdés értelmében vett adatokhoz az 
online adatbázisokban vagy adott esetben a 
felhasználói program interfészeken.

(3) Az online óriásplatformok 
hozzáférést biztosítanak az (1) és (2) 
bekezdés értelmében vett adatokhoz az 
online adatbázisokban vagy adott esetben a 
felhasználói program interfészeken. Ezek 
között személyes adatok csak akkor 
szerepelhetnek, ha a nyilvánosság 
számára jogszerűen hozzáférhetők.

Or. en

Indokolás

Biztosíték beépítése.

Módosítás 631
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az óriásplatformok biztosítják 
valamely üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén 
keletkezett adatok tényleges 
hordozhatóságát, és biztosítják azokat az 
eszközöket (különösen a végfelhasználók 
részére), amelyek megkönnyítik az adatok 
hordozhatóságának az (EU) 2016/679 
rendelettel összhangban történő 
gyakorlását, többek között folyamatos és 
valós idejű hozzáférést biztosítva;

Or. en
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Indokolás

A módosítás az adatok hordozhatóságára vonatkozó intézkedések, valamint a „folyamatos és 
valós idejű hozzáférés” tekintetében összhangot teremt a digitális piacokról szóló jogszabály 
6. cikke (1) bekezdésének h) pontjával.

Módosítás 632
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az óriásplatformok az üzleti 
felhasználók – vagy az általuk 
felhatalmazott harmadik felek – számára 
ingyenesen tényleges, kiváló minőségű, 
folyamatos és valós idejű hozzáférést 
biztosítanak az összesített vagy nem 
személyes összesített azon adatokhoz, 
amelyeket a fő platformszolgáltatásoknak 
a szóban forgó üzleti felhasználók – és az 
ezen üzleti felhasználók által nyújtott 
termékekkel és szolgáltatásokkal 
kapcsolatba kerülő végfelhasználók – 
általi használatának összefüggésében 
adnak meg vagy keletkeznek, és biztosítja 
ezen adatok használatát; az 
óriásplatformok a személyes adatok 
esetében csak akkor biztosítanak 
hozzáférést és használatot – az 
elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelvveél maradéktalan összhangban –
, ha az közvetlenül a végfelhasználó általi 
használattal van összefüggésben a 
vonatkozó üzleti felhasználó által a 
vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül kínált 
termékek vagy szolgáltatások tekintetében, 
és ha a végfelhasználó az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében vett hozzájárulásával 
beleegyezik az adatmegosztásba; a 
tájékoztatásra és a hozzájárulás 
megadásának lehetőségére szolgáló 



AM\1234907HU.docx 27/75 PE695.034v01-00

HU

funkcióknak a lehető legnagyobb 
mértékben felhasználóbarát jellegűnek 
kell lenniük.

Or. en

Indokolás

Összhang teremtése a digitális piacokról szóló jogszabály 6. cikke (1) bekezdésének g) 
pontjával, figyelembe véve az üzleti felhasználók szempontjait.

Módosítás 633
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az ellenőrzött kutatók számára 
megadott adatokat a lehető legrészletesebb 
bontásban kell megadni, kivéve, ha a 
kutató másként igényli.

Or. en

Módosítás 634
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ellenőrzött státusz 
megszerzéséhez a kutatók kapcsolatban 
állnak tudományos intézményekkel, nem 
vezetik őket kereskedelmi érdekek, igazolt 
szakértelemmel rendelkeznek a vizsgált 
kockázatok vagy a kapcsolódó kutatási 
módszertanok terén, továbbá elkötelezték 

(4) Az ellenőrzött státusz 
megszerzéséhez a kutatók kapcsolatban 
állnak közérdeket képviselő tudományos 
intézményekkel, civil társadalmi 
szervezetekkel vagy agytrösztökkel, nem 
vezetik őket kereskedelmi érdekek, 
nyilvánosságra hozzák a kutatást 
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magukat az egyes kérésekhez kapcsolódó 
adatvédelmi és titoktartási követelmények 
betartása mellett, és képesek arra.

finanszírozó alapokat, igazolt 
szakértelemmel rendelkeznek a vizsgált 
kockázatok vagy a kapcsolódó kutatási 
módszertanok terén, továbbá elkötelezték 
magukat az egyes kérésekhez kapcsolódó 
adatvédelmi és titoktartási követelmények 
betartása mellett, és képesek arra. 

Or. en

Indokolás

A komoly hatalommal rendelkező szereplők elszámoltathatóságának biztosítása 
szempontjából a tudományos kutatás értékes szerepet játszik. Nem szabad, hogy nagy hatalmú 
szereplők az átláthatóság és az elszámoltathatóság elkerülése érdekében visszaéljenek az 
adatvédelemmel.

Módosítás 635
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ellenőrzött státusz 
megszerzéséhez a kutatók kapcsolatban 
állnak tudományos intézményekkel, nem 
vezetik őket kereskedelmi érdekek, igazolt 
szakértelemmel rendelkeznek a vizsgált 
kockázatok vagy a kapcsolódó kutatási 
módszertanok terén, továbbá elkötelezték 
magukat az egyes kérésekhez kapcsolódó 
adatvédelmi és titoktartási követelmények 
betartása mellett, és képesek arra.

(4) Az ellenőrzött státusz 
megszerzéséhez a platformok csak azt 
követelhetik meg, hogy a kutatók 
kapcsolatban álljanak tudományos 
intézményekkel, ne vezessék őket 
kereskedelmi érdekek, igazolt 
szakértelemmel rendelkezzenek a vizsgált 
kockázatok vagy a kapcsolódó kutatási 
módszertanok terén, továbbá kötelezzék el 
magukat az egyes kérésekhez kapcsolódó 
adatvédelmi és titoktartási követelmények 
betartása mellett, és képesek legyenek arra.

Or. en

Módosítás 636
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ellenőrzött státusz 
megszerzéséhez az szükséges, hogy a 
szóban forgó testületet, szervezetet vagy 
egyesületet valamely tagállam jogával 
összhangban, szabályosan alapították, 
alapszabályában rögzített közérdekű 
célokat követ, valamint a fogyasztók és az 
alapvető jogok és szabadságok 
védelmében folytatott tevékenysége 
kiterjed a személyes adatok védelmére, a 
véleménynyilvánítás és a 
véleménynyilvánítás szabadságára, az 
információhoz való hozzáférésre, a 
fogyasztóvédelemre, az egyenlő 
bánásmódhoz való jogra és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmára.

Or. en

Módosítás 637
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság – a Testülettel 
folytatott konzultációt követően – 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyek meghatározzák, hogy az 
online óriásplatformok milyen jogi és 
technikai feltételek mellett oszthatják meg 
az (1) és (2) bekezdés értelmében vett 
adatokat, és ezek az adatok milyen célokra 
használhatók. Ezek a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok meghatározzák, hogy 
az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően 
milyen feltételek mellett oszthatók meg az 
adatok az ellenőrzött kutatókkal, 
figyelembe véve az online óriásplatformok 
és a szolgáltatások érintett igénybe 
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vevőinek jogait és érdekeit, beleértve a 
bizalmas információk, különösen az üzleti 
titkok védelmét és a szolgáltatások 
biztonságának fenntartását.

vevőinek jogait és érdekeit, beleértve a 
bizalmas információk, különösen az üzleti 
titkok védelmét és a szolgáltatások 
biztonságának fenntartását.

Or. en

Módosítás 638
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az e rendszer keretében végzett 
kutatásnak mindig a nyílt hozzáférés 
elvein kell alapulnia, és a szolgáltatott 
adatok megfelelő felhasználásával 
kapcsolatos magas szintű átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
szabványosított adatkészleteket kell 
használnia.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság biztosítása.

Módosítás 639
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Amikor az adatokhoz hozzáféréssel 
rendelkező, ellenőrzött kutatók a 
kutatásuk befejezését követően közzéteszik 
megállapításaikat, személyes adatokat 
nem hozhatnak nyilvánosságra.
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Or. en

Indokolás

Biztosíték beépítése.

Módosítás 640
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
A véleménynyilvánítás szabadságáért 

felelős vezető 
(1) Az óriásplatformok egy vagy több 
vezetőt jelölnek ki, akik a 
véleménynyilvánítás szabadságáért 
felelősek. E vezetők folyamatosan 
értékelik, hogy az óriásplatformról 
eltávolított tartalom valóban jogellenes-e.
(2) A véleménynyilvánítás szabadságáért 
felelős vezető a kellő szakmai képesítéssel, 
ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik 
annak megítéléséhez, hogy a tartalom 
megfelel-e az alkalmazandó 
jogszabályoknak, avagy jogellenesnek 
tekintendő-e.
(3) A véleménynyilvánítás szabadságáért 
felelős vezető feladatai a következők:
a) Rendszeresen (de szükség esetén egyedi 
jelleggel is) értékeli, hogy a törölt tartalom 
valóban jogellenes-e, avagy mégis a 
törvény által szabott határokon belül 
marad.
b) Ha az adott tartalom a 
véleménynyilvánítás szabadságáért felelős 
vezető megállapítása szerint mégsem volt 
jogellenes (tehát az eltávolítása nem volt 
szükséges), akkor erről értesíti az illetékes 
szervezeti egységeket, amelyek eljárnak a 
tartalom visszahelyezése érdekében. Ezt 
követően a véleménynyilvánítás 
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szabadságáért felelős vezető hozzáférhető 
jelentést készít arról, hogy a tartalom 
miért nem tekintendő jogellenesnek, és 
következésképpen miért nem lett volna 
szabad eltávolítani. Az óriásplatform e 
jelentést az erre szolgáló weboldalán a 
lehető legrövidebb időn belül közzéteszi.
c) Ha egy óriásplatformon információ 
kiszivárogtatására kerül sor, akkor a 
véleménynyilvánítás szabadságáért felelős 
vezető nyilvános ajánlást tehet arra 
vonatkozóan, hogy a kiszivárogtatott 
információt nyilvánvalóan jogellenes 
tartalomnak kell-e tekinteni (tehát a 
tartalmat el kell távolítani a platformról), 
avagy a szóban forgó tartalom a nyilvános 
vita érdekét szolgálja (tehát a 
véleménynyilvánítás szabadságának 
védelme alatt áll). A véleménynyilvánítás 
szabadságáért felelős vezető a lehető 
leghamarabb nyilvánosságra hozza 
ajánlását. 
(4) Semmilyen körülmények között sem 
lehetséges, hogy a véleménynyilvánítás 
szabadságáért felelős vezető a 
jelentésének vagy ajánlásának közzététele 
előtt jóváhagyásért kelljen folyamodnia az 
óriásplatform bármely szervéhez. 
Biztosítani kell, hogy a 
véleménynyilvánítás szabadságáért felelős 
vezető a feladatait teljesen függetlenül 
lássa el.
(5) A véleménynyilvánítás szabadságáért 
felelős vezetőnek elegendő személyzettel 
kell rendelkeznie. Az óriásplatformok 
személyi állományának legalább 0,5%-át 
a véleménynyilvánítás szabadságáért 
felelős vezető hivatalában kell 
foglalkoztatni.
(6) Az online óriásplatformok kivételben 
részesülhetnek az (5) bekezdésben 
meghatározott követelmény alól. E kivétel 
feltétele, hogy az online óriásplatform 
kérelmet nyújtson be a digitális 
szolgáltatási koordinátorhoz. A digitális 
szolgáltatási koordinátor akkor ad helyt e 
kérelemnek, ha a 17. és 18. cikk alapján 
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hozott határozatok az esetek 90%-ában az 
online óriásplatform javára szólnak.

Or. en

Módosítás 641
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A jelentések tartalommoderálást 
tartalmaznak mind a szolgáltatás nyújtása 
szerinti tagállamok szerinti bontásban, 
mind pedig az egész Unió 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 642
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A jelentéseket az Unió 
tagállamainak hivatalos nyelvein 
közzéteszik.

Or. en

Módosítás 643
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

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

(3) Ha az online óriásplatform úgy ítéli 
meg, hogy a (2) bekezdés értelmében vett 
információk közzététele a platform vagy a 
szolgáltatást igénybe vevők bizalmas 
információinak nyilvánosságra hozatalával 
járhat, nagymértékben veszélyeztethetné a 
szolgáltatás biztonságát, veszélyeztethetné 
a közbiztonságot vagy káros lehetne a 
szolgáltatást igénybe vevőkre, a platform 
eltávolíthatja az ilyen információkat a 
jelentésekből. Ebben az esetben a platform 
továbbítja a teljes jelentéseket a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak és a Bizottságnak, és 
mellékeli annak indokolását, miért 
távolította el az adott információkat a 
nyilvános jelentésekből. A digitális 
szolgáltatási koordinátor köteles 
közzétenni, hogy fenntartja-e a platform 
döntését, és döntését indokolnia kell. E 
döntést az illetékes igazságügyi szervnek 
felül kell vizsgálnia. Ha nem merül fel 
kétely, akkor az üzleti titoktartás 
önmagában nem szolgáltathat arra 
indokot, hogy az online óriásplatform a 
releváns információkat ne hozza 
nyilvánosságra.

Or. en

Módosítás 644
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az online óriásplatform úgy ítéli 
meg, hogy a (2) bekezdés értelmében vett 
információk közzététele a platform vagy a 
szolgáltatást igénybe vevők bizalmas 
információinak nyilvánosságra hozatalával 
járhat, nagymértékben veszélyeztethetné a 

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

szolgáltatás biztonságát, veszélyeztethetné 
a közbiztonságot vagy káros lehetne a 
szolgáltatást igénybe vevőkre, a platform 
eltávolíthatja az ilyen információkat a 
jelentésekből. Jeleznie kell azonban, hogy 
a jelentésből információkat töröltek, 
valamint meg kell adnia a törölt 
információk körét, és hogy azokat milyen 
okból távolították el a jelentésből.

Or. en

Módosítás 645
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. cikk
Kölcsönös átjárhatóság

(1) Az online óriásplatformoknak 
átjárhatóvá kell tenniük szolgáltatásaik fő 
funkcióit más online platformokkal, 
lehetővé téve a platformok közötti 
kommunikációt. E kötelezettség nem 
korlátozhatja, akadályozhatja vagy 
késleltetheti a biztonsági kérdések 
megoldásával kapcsolatos képességüket, 
és összhangban kell állnia minden egyéb 
kötelezettségükkel, különösen az alapvető 
jogok és a magánélet védelme 
tekintetében. Az online platformok a 
platformközi információcsere céljából 
szerzett információkat más célból nem 
kezelhetik.
(2) Az online óriásplatformok nyilvánosan 
dokumentálják az általuk rendelkezésre 
bocsátott valamennyi 
alkalmazásprogramozási interfészt, és 
folyamatosan frissítik azokat.
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(3) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el, amelyekben 
meghatározza az (1) és (2) bekezdésben 
előírt kötelezettségek jellegét és hatályát, 
figyelembe véve nemcsak a különféle 
online óriásszolgáltatók olykor rendkívül 
egyedi sajátosságait, hanem a piac egészét 
is.

Or. en

Indokolás

A piac megfelelő működésének biztosítása.

Módosítás 646
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. cikk
Az algoritmus elszámoltathatósága

Az online óriásplatform titoktartási 
feltétel mellett megad a Bizottság és az 
érdekelt tagállamok számára minden 
olyan információt, amely annak 
ellenőrzéséhez szükséges, hogy az 
alkalmazott algoritmusok miként 
befolyásolják a társadalmi és politikai 
vitát, és milyen hatást gyakorolnak az 
alapvető jogokra. A Bizottság és az 
érdekelt tagállamok külső kutatóktól 
tanácsot kérhetnek. Az ellenőrzés 
elvégzéséhez szükséges információk 
továbbra is bizalmasak maradnak, az 
ellenőrzés eredményét azonban 
közzéteszik.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az algoritmusok kialakítása ne jelentsen kockázatot sem 
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magánszemélyek, sem a társadalom számára.

Módosítás 647
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság támogatja és 
előmozdítja az európai és nemzetközi 
szabványosítási testületek által 
meghatározott önkéntes ipari szabványok 
kidolgozását és végrehajtását legalább az 
alábbiak tekintetében:

(1) A Bizottság támogatja és 
előmozdítja az európai és nemzetközi 
szabványosítási testületek által – több 
érdekelt felet tömörítő, átlátható és 
befogadó jellegű folyamat alapján – 
meghatározott ipari szabványok 
kidolgozását és végrehajtását legalább az 
alábbiak tekintetében:

Or. en

Módosítás 648
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság támogatja a 
szabványok frissítését a technológiai 
fejlemények és a szolgáltatás érintett 
igénybe vevői által tanúsított magatartás 
alapján.

(2) A Bizottság támogatja a 
szabványok frissítését a technológiai 
fejlemények és a szolgáltatás érintett 
igénybe vevői által tanúsított magatartás 
alapján. A Bizottság támogatja az 
átjárhatóságra vonatkozó műszaki 
szabványok európai szintű kidolgozását. 

Or. en

Módosítás 649
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Bizottság annak 
érdekében, hogy megkönnyítse a nemzeti 
és globális környezetvédelmi politika 
végrehajtását, lehetővé tegye a 
magánszemélyek számára megalapozott 
döntések meghozatalát és javítsa a 
versenyt, támogatja és előmozdítja az 
online óriásplatformok szolgáltatásainak 
környezeti hatásairól szóló jelentéstételre 
vonatkozó szabványok kidolgozását és 
végrehajtását.

Or. en

Indokolás

A piac megfelelő működésének biztosítása szabványosítás révén.

Módosítás 650
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
35. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. cikk törölve
Magatartási kódexek

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

Indokolás

Nem ellenezzük a magatartási kódexek elképzelését, de a Bizottságnak e cikkben javasolt, a 
magatartási kódexek kidolgozásába és előmozdításába való bevonása már szinte jogalkotási 
hatáskört biztosítana a számára. A Bizottság e cikket az összes demokratikus biztosíték 
megkerülésére használhatná fel.

Módosítás 651
Jessica Stegrud, Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. cikk törölve
Magatartási kódexek

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

Or. en

Módosítás 652
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

A jogellenes tartalmak kezelése nem magatartási kódexek tárgya, hanem törvények hatálya 
alá tartozik.

Módosítás 653
Maria Spyraki

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 654
Maria Spyraki

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 655
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A magatartási kódexeknek 
tartalmazniuk kell a „beépített 
méltányosság” kötelezettségét.  E 
kötelezettség biztosítja, hogy a digitális 
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platformok a fogyasztók szabad és 
tájékozott döntéshozatalát előmozdító 
távoli kialakítású architektúrát 
válasszanak, és előírja számukra 
alternatív megközelítések kipróbálását és 
tesztelését. A platformok kötelesek 
biztosítani az információk és a választási 
lehetőségek világosságát és könnyű 
megtalálását, és ezeket tisztességes módon 
meg kell ismertetniük a felhasználókkal, 
lehetővé téve az önálló vélemény 
kialakítását és a döntés azonnali 
meghozatalát, valamint tiszteletben kell 
tartaniuk a felhasználók döntését, és 
lehetőséget kell biztosítaniuk a számukra 
annak megváltoztatására is.

Or. en

Módosítás 656
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. cikk törölve
Az online hirdetésekre vonatkozó 

magatartási kódexek
(1) A Bizottság előmozdítja és elősegíti az 
olyan uniós szintű magatartási kódexek 
kidolgozását az online platformok és 
egyéb releváns szolgáltatók, például az 
online hirdetési közvetítő szolgáltatók 
vagy a szolgáltatások igénybe vevőit 
képviselő szervezetek és a civil társadalmi 
szervezetek vagy a releváns hatóságok 
között, amelyek a 24. és 30. cikkben 
szereplő követelményeken túlmenően 
hozzájárulnak az online hirdetések 
további átláthatóságához.
(2) A Bizottság biztosítani kívánja, hogy a 
magatartási kódexek hatékonyan 
biztosítsák az információátvitelt, teljes 
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mértékben tiszteletben tartva valamennyi 
érintett fél jogait és érdekeit, továbbá 
biztosítsák a versenyképes, átlátható és 
tisztességes online hirdetési környezetet az 
uniós és a nemzeti jognak megfelelően, 
különös tekintettel a versenyről és a 
személyes adatok védelméről szóló jogra. 
A Bizottság biztosítani kívánja, hogy a 
magatartási kódexek kitérjenek legalább 
az alábbiakra:
a) az online hirdetési közvetítők 
információinak továbbítása a szolgáltatás 
igénybe vevői felé, figyelembe véve a 24. 
cikk b) és c) pontjában meghatározott 
követelményeket;
b) az online hirdetési közvetítők 
információinak továbbítása az 
adattárakba a 30. cikknek megfelelően.
(3) A Bizottság előmozdítja a magatartási 
kódexek kidolgozását az e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapját követő egy 
éven belül, illetve az ilyen kódexek 
alkalmazását legkésőbb hat hónappal ezt 
követően.

Or. en

Indokolás

Nem ellenezzük a magatartási kódexek elképzelését, de a Bizottságnak e cikkben javasolt, a 
magatartási kódexek kidolgozásába és előmozdításába való bevonása már szinte jogalkotási 
hatáskört biztosítana a számára. A Bizottság e cikket az összes demokratikus biztosíték 
megkerülésére használhatná fel.

Módosítás 657
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a felhasználható adatok különböző 
típusai
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Or. en

Indokolás

Az átláthatóság biztosítása.

Módosítás 658
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság előmozdítja a 
magatartási kódexek kidolgozását az e 
rendelet alkalmazásának kezdőnapját 
követő egy éven belül, illetve az ilyen 
kódexek alkalmazását legkésőbb hat 
hónappal ezt követően.

(3) A Bizottság előmozdítja a 
magatartási kódexek kidolgozását az e 
rendelet alkalmazásának kezdőnapját 
követő egy éven belül, illetve az ilyen 
kódexek alkalmazását legkésőbb hat 
hónappal ezt követően. A kódexeknek 
egyértelmű és pontos fogyasztóvédelmi és 
emberi jogi célkitűzéseket, valamint 
hatékony és visszatartó erejű szankciókat 
kell tartalmazniuk, és alkalmazásukat 
átlátható szabályok alá kell rendelni. A 
magatartási kódexek hatékonyságát 
rendszeresen értékelni kell, és mérlegelni 
kell a különböző jogi lehetőségeket.

Or. en

Módosítás 659
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en
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Indokolás

Elképzelhetetlen, hogy ilyen válságprotokollokat alkalmazzunk a hagyományos médiára. Ha 
ugyanezt a logikát a hagyományos médiára alkalmaznánk, akkor a Bizottság 
válságprotokollokat dolgozna ki a médiaorgánumokkal arra vonatkozóan, hogy miként fedjék 
le a válságot. A híradók kormányzati szankciókról szóló üzenet közzétételével kezdődnének, az 
újságok címlapján pedig a kormány által engedélyezett üzenet jelenne meg. Ezért ezt a 
közösségi média számára nem tehetjük kötelezővé. Ez független attól, hogy bármely szervezet 
vásárolhat hirdetéseket üzenetének terjesztésére.

Módosítás 660
Jessica Stegrud, Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 661
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Testület ajánlhatja a 
Bizottságnak, hogy kezdeményezze – a (2), 
(3) és (4) bekezdésnek megfelelően – 
válságkezelési protokollok kidolgozását 
olyan válsághelyzetekben, amelyek 
szigorúan a közbiztonságot vagy 
közegészségügyet érintő rendkívüli 
körülményekre korlátozódnak. A 
válságprotokollok kidolgozása, 
végrehajtása és ellenőrzése a Bizottság 
feladata, és e tárgyban évente jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek.

Or. en
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Indokolás

Jogi egyértelműséget teremtve a feladatok tekintetében.

Módosítás 662
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Minden válságprotokollt az 
Európai Parlament ellenőrzése alá kell 
vonni, és bevezetésük előtt a 
Parlamentnek jóvá kell hagynia azokat. 

Or. en

Indokolás

A demokratikus ellenőrzés biztosítása.

Módosítás 663
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37a. cikk
Elszámoltathatóság és átláthatóság

(1) A Bizottság a magatartási kódexek és a 
válságprotokollok kidolgozásának vagy 
felülvizsgálatának kezdeményezése vagy 
megkönnyítése előtt:
a) megvizsgálja, hogy indokolt-e 
jogalkotási javaslatot előterjeszteni;
b) közzéteszi javaslatai tartalmát;
c) felkéri az Európai Parlamentet, a 
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Tanácsot, az Alapjogi Ügynökséget, a 
nyilvánosságot és adott esetben az európai 
adatvédelmi biztost, hogy nyilvánítsanak 
véleményt, és megfontolásaikat nyilvános 
konzultációs eljárás során tegyék közzé;
d) alapjogi hatásvizsgálatot végez és 
közzéteszi megállapításait;
(2) A Bizottság lehetővé teszi az érintett 
szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek 
védelmében fellépő nem kormányzati 
szervezetek, az Európai Parlament, a 
Tanács és az Alapjogi Ügynökség 
képviselői számára, hogy részt vegyenek a 
szövegezési folyamatban és hozzáférjenek 
a szakterületükbe tartozó valamennyi 
dokumentumhoz. A Bizottság a nonprofit 
résztvevőknek ellentételezést ajánl fel. 
(3) A Bizottság közzéteszi a magatartási 
kódexeket, a válságprotokollokat és azok 
részes feleit, és naprakészen tartja az 
információkat.

Or. en

Indokolás

A megfelelő eljárás és az átláthatóság biztosítása.

Módosítás 664
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az egyik illetékes 
hatóságot kijelölik a digitális szolgáltatási 
koordinátoruknak. A digitális szolgáltatási 
koordinátor lát el valamennyi feladatot a 
rendeletnek abban a tagállamban való 
alkalmazásával és érvényesítésével 
kapcsolatban, kivéve, ha az érintett 
tagállam más illetékes hatóságokra bízott 
egyes konkrét feladatokat vagy ágazatokat. 

(2) A tagállamok az egyik illetékes 
hatóságot – amely az adatvédelem, a 
fogyasztóvédelem vagy a felhasználók 
által létrehozott tartalmak szabályozása 
terén releváns szakértelemmel rendelkezik 
– kijelölik digitális szolgáltatási 
koordinátoruknak.  A digitális szolgáltatási 
koordinátor felelős a rendeletnek abban a 
tagállamban való alkalmazásáért és 
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Minden esetben a digitális szolgáltatási 
koordinátor feladata, hogy biztosítsa a 
nemzeti szintű koordinációt ezekben az 
ügyekben, illetve hozzájáruljon e rendelet 
hatékony és következetes uniós 
alkalmazásához és érvényesítéséhez.

érvényesítéséért, kivéve, ha az érintett 
tagállam más illetékes hatóságokra bízott 
egyes konkrét feladatokat vagy ágazatokat. 
Az (EU) 2016/679 rendelet alapján kijelölt 
felügyelő hatóságok feladata különösen 
az e rendeletben meghatározott 
adatkezelési intézkedések alkalmazása és 
végrehajtása.  Minden esetben a digitális 
szolgáltatási koordinátor feladata, hogy 
biztosítsa a nemzeti szintű koordinációt az 
e rendelettel kapcsolatos ügyekben, illetve 
hozzájáruljon e rendelet hatékony és 
következetes uniós alkalmazásához és 
érvényesítéséhez.

Or. en

Módosítás 665
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a digitális szolgáltatási 
koordinátorok együttműködnek egymással, 
más nemzeti illetékes hatóságokkal, a 
Testülettel és a Bizottsággal, de ez nem 
érinti a tagállamok arra vonatkozó 
lehetőségét, hogy rendszeresen eszmét 
cseréljenek más hatóságokkal, ha ez 
szükséges az ilyen további hatóságok, 
illetve a digitális szolgáltatási koordinátor 
feladatainak ellátásához.

Ennek érdekében a digitális szolgáltatási 
koordinátorok együttműködnek egymással, 
más nemzeti illetékes hatóságokkal, a 
Testülettel és a Bizottsággal, de ez nem 
érinti a tagállamok arra vonatkozó 
lehetőségét, hogy rendszeresen eszmét 
cseréljenek más hatóságokkal, ha ez 
szükséges az ilyen további hatóságok, 
illetve a digitális szolgáltatási koordinátor 
feladatainak ellátásához, ideértve a 
határokon átnyúló információcserét, 
valamint az aktuális intézkedések és 
vizsgálatok lefolytatása során egymás 
számára nyújtandó segítséget is.

Or. en

Módosítás 666
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Testületnek nyilvánosan hozzáférhető 
jegyzéket kell készítenie, rendszeresen 
frissítenie és nyomon követnie, amelyben 
szerepel minden nemzeti digitális 
koordinátor és a tagállamok által elismert 
megfelelő szakértelemmel rendelkező 
illetékes nemzeti hatóság.

Or. en

Módosítás 667
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok közzéteszik a digitális 
szolgáltatási koordinátornak kijelölt 
illetékes hatóságuk nevét és a 
kapcsolattartási információkat, valamint 
tájékoztatják ezekről a Bizottságot és a 
Testületet.

A tagállamok közzéteszik a digitális 
szolgáltatási koordinátornak kijelölt 
illetékes hatóságuk nevét és a 
kapcsolattartási információkat, valamint 
tájékoztatják ezekről a Bizottságot és a 
Testületet. Az Európai Bizottságnak 
iránymutatást kell nyújtania a tagállamok 
számára, következetes megközelítést 
biztosítva abban a tekintetben, hogy a 
nemzeti, helyi és regionális 
önkormányzatoknak miként kell a 
kapcsolataikat kialakítaniuk digitális 
szolgáltatási koordinátoraikkal.

Or. en

Módosítás 668
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok közzéteszik a digitális 
szolgáltatási koordinátornak kijelölt 
illetékes hatóságuk nevét és a 
kapcsolattartási információkat, valamint 
tájékoztatják ezekről a Bizottságot és a 
Testületet.

A tagállamok közzéteszik a digitális 
szolgáltatási koordinátornak kijelölt 
illetékes hatóságuk nevét és a 
kapcsolattartási információkat, valamint 
tájékoztatják ezekről a Bizottságot és a 
Testületet. A Bizottság emellett közzéteszi 
és frissíti az egyes tagállamokban működő 
digitális szolgáltatási koordinátorok nevét 
és elérhetőségét tartalmazó jegyzéket;

Or. en

Módosítás 669
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok a digitális 
koordinátor(ok) közreműködésével 
egyértelmű jogalapot biztosítanak az 
együttműködéshez az érintett nemzeti 
hatóságok között, amelyek mindegyike 
saját hatáskörében jár el. A digitális 
koordinátornak az együttműködésben 
részt vevő valamennyi illetékes hatóságot 
tartalmazó jegyzéket kell közzétennie, meg 
kell határoznia az együttműködés 
feltételeit és az együttműködésre 
vonatkozóan egyértelmű határidőket is 
tartalmazó iránymutatásokat kell 
elfogadnia. Ezen illetékes hatóságokat fel 
kell venni a Testület által a 38. cikk (2) 
bekezdésében leírtak szerint vezetett, 
nyilvánosan hozzáférhető jegyzékbe.

Or. en

Módosítás 670
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Gianna Gancia, Elena Lizzi

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
digitális szolgáltatási koordinátoruk 
pártatlanul, átláthatóan és időben lássa el 
az e rendelet értelmében vett feladatait. A 
tagállamok biztosítják, hogy a digitális 
szolgáltatási koordinátoruk megfelelő 
technikai, pénzügyi és 
humánerőforrásokkal rendelkezzen 
feladatai ellátása céljából. Ezek az 
erőforrások magukban foglalhatják a 
képzéshez való hozzáférést és a 
szolgáltatóval folytatott rendszeres 
információcserét az üzleti modell 
sajátosságainak megértése érdekében, de 
nem kell erre korlátozódniuk.

Or. en

Módosítás 671
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
digitális szolgáltatási koordinátoruk 
pártatlanul, függetlenül, átláthatóan és 
időben lássa el az e rendelet értelmében 
vett feladatait. A tagállamok biztosítják, 
hogy a digitális szolgáltatási koordinátoruk 
minden szükséges technikai, pénzügyi és 
humánerőforrásokkal (a készség- és 
képességépítést is ideértve), valamint a 
kellő infrastruktúrával rendelkezzen 
feladatai ellátásához.

Or. en
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Módosítás 672
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
digitális szolgáltatási koordinátoruk 
pártatlanul, függetlenül, átláthatóan és 
időben lássa el az e rendelet értelmében 
vett feladatait. A tagállamok biztosítják, 
hogy a digitális szolgáltatási koordinátoruk 
a megfelelő technikai, pénzügyi és 
humánerőforrásokkal rendelkezzen 
feladatai ellátásához (ideértve a készség- 
és képességépítést, valamint az 
infrastruktúrát).

Or. en

Módosítás 673
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelettel összhangban rájuk 
ruházott feladatok elvégzése és hatáskörök 
gyakorlása során a digitális szolgáltatási 
koordinátorok teljesen függetlenül járnak 
el. Bármilyen – közvetlen vagy közvetett – 
külső befolyástól mentesen járnak el, és 
nem kérnek vagy fogadnak el utasítást 
egyetlen más hatóságtól vagy magánféltől 
sem.

(2) Az e rendelettel összhangban rájuk 
ruházott feladatok elvégzése és hatáskörök 
gyakorlása során a digitális szolgáltatási 
koordinátorok teljesen függetlenül járnak 
el. Bármilyen – közvetlen vagy közvetett – 
külső befolyástól mentesen járnak el, és 
nem fogadnak el utasítást egyetlen más 
hatóságtól vagy magánféltől sem. A 
digitális szolgáltatási koordinátorok 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
információt kérjenek valamely hatóságtól 
vagy magánféltől, amennyiben azt 
szükségesnek tartják szerepük és 
hatáskörük betöltéséhez, megőrizve 
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eközben függetlenségüket és 
semlegességüket.

Or. en

Módosítás 674
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) hatáskör a jogsértés 
beszüntetésének elrendelésére és adott 
esetben a jogsértéssel arányos és a 
jogsértés hatékony megszüntetéséhez 
szükséges jogorvoslat elrendelésére; A 
digitális szolgáltatási koordinátorok és az 
e rendeletben előírt felügyelethez 
szükséges szakértelemmel rendelkező 
nemzeti hatóságok hatáskört kapnak arra, 
hogy elrendeljék az ajánlórendszerek 
telepítésének megtiltását legalább addig, 
amíg az alapvető jogok tiszteletben tartása 
nem biztosított és az online felhasználók 
fogyasztói és alapvető jogai megfelelő 
védelemben nem részesülnek;

Or. en

Módosítás 675
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) hatáskör a nyílt tartalmat ajánló 
rendszerek telepítésére vonatkozó tilalom 
elrendelésére legalább addig, amíg a 
megfelelés nem biztosított, és a 
felhasználók alapvető jogai megfelelő 
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védelemben nem részesülnek.

Or. en

Módosítás 676
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ideiglenes korlátozás nem 
korlátozza indokolatlanul a jogszerű 
információkhoz való hozzáférést a 
szolgáltatás igénybe vevői számára, 
tekintettel a szolgáltatás érintett igénybe 
vevőinek számára, és arra, hogy léteznek-
e megfelelő és könnyen hozzáférhető 
alternatívák.

b) az ideiglenes korlátozás nem 
korlátozza a jogszerű információkhoz való 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 677
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1), (2) és (3) bekezdésben felsorolt 
hatáskörök gyakorlása az alkalmazandó 
nemzeti jogban meghatározott megfelelő 
óvintézkedésekkel társuljon a Chartának, 
valamint az uniós jog általános 
alapelveinek megfelelően. Mindenekelőtt 
az ilyen intézkedésekre a magánélet 
tiszteletben tartásához való jognak és a 
védelemhez való jognak megfelelően kerül 
sor, ideértve a meghallgatáshoz való jogot 
és az iratbetekintés jogát, illetve a 
valamennyi érintett felet megillető 
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1), (2) és (3) bekezdésben felsorolt 
hatáskörök gyakorlása az alkalmazandó 
nemzeti jogban meghatározott megfelelő 
óvintézkedésekkel társuljon a Chartának, 
valamint az uniós jog általános 
alapelveinek megfelelően. Mindenekelőtt 
az ilyen intézkedésekre a magánélet 
tiszteletben tartásához való jognak és a 
védelemhez való jognak megfelelően kerül 
sor, ideértve a meghallgatáshoz való jogot 
és az iratbetekintés jogát, illetve a 
valamennyi érintett felet megillető 
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
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mellett. mellett. A végrehajtás fokának 
arányosnak kell lennie a közvetítő 
szolgáltató piaci erejének fokával.

Or. en

Módosítás 678
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1), (2) és (3) bekezdésben felsorolt 
hatáskörök gyakorlása az alkalmazandó 
nemzeti jogban meghatározott megfelelő 
óvintézkedésekkel társuljon a Chartának, 
valamint az uniós jog általános 
alapelveinek megfelelően. Mindenekelőtt 
az ilyen intézkedésekre a magánélet 
tiszteletben tartásához való jognak és a 
védelemhez való jognak megfelelően kerül 
sor, ideértve a meghallgatáshoz való jogot 
és az iratbetekintés jogát, illetve a 
valamennyi érintett felet megillető 
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
mellett.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1), (2) és (3) bekezdésben felsorolt 
hatáskörök gyakorlása az alkalmazandó 
nemzeti jogban meghatározott 
legmagasabb szintű óvintézkedésekkel 
társuljon a Chartának, valamint az uniós 
jog általános alapelveinek maradéktalanul 
megfelelően. Mindenekelőtt az ilyen 
intézkedésekre a magánélet tiszteletben 
tartásához való jognak és a védelemhez 
való jognak megfelelően kerül sor, ideértve 
a meghallgatáshoz való jogot és az 
iratbetekintés jogát, illetve a valamennyi 
érintett felet megillető hatékony bírósági 
jogorvoslathoz való jog mellett.

Or. en

Módosítás 679
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megállapítják a 
rendelet joghatóságuk alatt álló közvetítő 
szolgáltatók általi megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 

(1) A Bizottság megállapítja a rendelet 
joghatóságuk alatt álló közvetítő 
szolgáltatók általi megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
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szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést ezek 41. cikknek 
megfelelő végrehajtására.

szabályokat.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez szükséges rendelkezés.

Módosítás 680
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szankciók hatékonyak, arányosak 
és visszatartó erejűek. A tagállamok e 
szabályokról és intézkedésekről 
tájékoztatják a Bizottságot, és 
haladéktalanul tájékoztatják az ezeket 
érintő minden későbbi módosításról.

(2) A szankciók hatékonyak, arányosak 
és visszatartó erejűek.

Or. en

Indokolás

A jogi következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 681
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendeletben előírt kötelezettségeknek való 
meg nem felelés esetén kirótt szankciók 

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

maximális összege ne haladja meg az 
érintett közvetítő szolgáltató éves 
jövedelmének vagy globális árbevételének 
6 %-át. A helytelen, hiányos vagy 
félrevezető tájékoztatás, a válaszadás 
elmulasztása vagy a helytelen, hiányos 
vagy félrevezető információk 
helyesbítésének elmulasztása, illetve a 
helyszíni vizsgálat elutasítása esetén kirótt 
szankció nem haladja meg az érintett 
szolgáltató éves jövedelmének vagy 
globális árbevételének 1 %-át.

Or. en

Módosítás 682
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az egyenlő versenyfeltételek biztosítása.
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Módosítás 683
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kényszerítő bírság az érintett határozatban 
meghatározott nappal kezdődő maximális 
napi összege ne haladja meg az érintett 
közvetítő szolgáltató előző pénzügyi évi 
napi átlagos árbevételének 5 %-át. A 
Bizottság a 69. cikkel összhangban és a 
Testülettel folytatott konzultációt követően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, konkrét módszertant határozva 
meg a kényszerítő bírság kiszámításához. 
A módszertan meghatározza különösen a 
nemzeti szinten kiszabandó szankciók 
kiszámításának kritériumait és 
paramétereit.

Or. en

Módosítás 684
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 685
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az egyenlő versenyfeltételek biztosítása.

Módosítás 686
Robert Roos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a közvetítő 
szolgáltatók kkv-nak minősülnek, úgy a 
fent említett százalékok mindegyikét el 
kell osztani hárommal.

Or. en

Módosítás 687
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A szolgáltatás igénybe vevői panaszt 
nyújthatnak be a közvetítő szolgáltatók 
ellen e rendelet feltételezett megsértése 
esetén a digitális szolgáltatási 
koordinátornak abban a tagállamban, ahol 
a szolgáltatás igénybe vevője lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkezik. A digitális 
szolgáltatási koordinátor kivizsgálja a 
panaszt, és adott esetben továbbítja a 
székhely szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak. Ha a panasz a tagállam 
egy másik illetékes hatóságának 
hatáskörébe tartozik, a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, a panaszt 
kézhez vevő koordinátor továbbítja ennek a 
hatóságnak.

A szolgáltatás igénybe vevői, valamint 
más, jogos érdekkel rendelkező, mind a 
szakértelem, mind pedig a függetlenség 
tekintetében a releváns kritériumoknak 
megfelelő, bármely online 
tárhelyszolgáltatóról vagy platformról 
származó felek panaszt nyújthatnak be a 
közvetítő szolgáltatók ellen e rendelet 
feltételezett megsértése esetén a digitális 
szolgáltatási koordinátornak abban a 
tagállamban, ahol a szolgáltatás igénybe 
vevője lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkezik. A digitális szolgáltatási 
koordinátor kivizsgálja a panaszt, és adott 
esetben továbbítja a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátornak. Ha a 
panasz a tagállam egy másik illetékes 
hatóságának hatáskörébe tartozik, a 
digitális szolgáltatásokkal foglalkozó, a 
panaszt kézhez vevő koordinátor továbbítja 
ennek a hatóságnak.

Or. en

Módosítás 688
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szolgáltatás igénybe vevői panaszt 
nyújthatnak be a közvetítő szolgáltatók 
ellen e rendelet feltételezett megsértése 
esetén a digitális szolgáltatási 
koordinátornak abban a tagállamban, ahol 
a szolgáltatás igénybe vevője lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkezik. A digitális 
szolgáltatási koordinátor kivizsgálja a 
panaszt, és adott esetben továbbítja a 
székhely szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak. Ha a panasz a tagállam 
egy másik illetékes hatóságának 
hatáskörébe tartozik, a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, a panaszt 
kézhez vevő koordinátor továbbítja ennek a 

A szolgáltatás igénybe vevői panaszt 
nyújthatnak be a közvetítő szolgáltatók 
ellen e rendelet feltételezett megsértése 
esetén a digitális szolgáltatási 
koordinátornak abban a tagállamban, ahol 
a szolgáltatás igénybe vevője lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkezik. A digitális 
szolgáltatási koordinátor kivizsgálja a 
panaszt, és adott esetben továbbítja a 
székhely szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak. Ha a panasz a tagállam 
egy másik illetékes hatóságának 
hatáskörébe tartozik, a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, a panaszt 
kézhez vevő koordinátor továbbítja ennek a 
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hatóságnak. hatóságnak. A panaszokat a lehető 
legteljesebben nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 689
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létrejön a Digitális Szolgáltatások 
Európai Testülete (a továbbiakban: 
Testület), amely a digitális szolgáltatási 
koordinátorok független, a közvetítő 
szolgáltatók felügyeletével foglalkozó 
tanácsadó csoportja.

(1) Létrejön a Digitális Szolgáltatások 
Európai Testülete (a továbbiakban: 
Testület), amely a digitális szolgáltatási 
koordinátorok független, a közvetítő 
szolgáltatók felügyeletével foglalkozó 
tanácsadó és szabályozó csoportja.

Or. en

Módosítás 690
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) közös döntéshozatali folyamat 
létrehozásának elősegítése annak 
érdekében, hogy a további intézkedések 
tekintetében a független nemzeti 
szabályozók között kölcsönös 
megállapodás születhessen.

Or. en

Módosítás 691
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak nyomon követése, hogy az 
online platformok megfelelnek-e az 
érdemi átláthatóságra vonatkozó 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 692
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) az alapvető jogokra vonatkozó 
ellenőrzés lefolytatása annak biztosítása 
érdekében, hogy a platformok 
megfeleljenek a digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabály által létrehozott 
átláthatósági biztosítékoknak;

Or. en

Módosítás 693
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) az alapvető jogokra vonatkozó 
ellenőrzés lefolytatása a platformok 
tartalomajánló rendszereivel, a 
reklámozással és a mikrotargetálással, 
valamint a tartalommoderálással 
összefüggésben;

Or. en
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Módosítás 694
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ce) az adatokhoz való hozzáférés lehetővé 
tétele és felügyelete közérdekű kutatás 
esetében. Segítségnyújtás egyének (vagy 
kisebb online platformok) számára azon 
joguk gyakorlásához, hogy tartalmuk 
valamely óriásplatformról történő 
eltávolítása esetén fellépjenek e döntéssel 
szemben.

Or. en

Módosítás 695
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Testület elnöki tisztét a tagjain 
belül rotációs alapon megválasztott elnök 
tölti be. Nem engedhető meg, hogy a 
Testület elnöke az adott tagállamban 
egyidejűleg bármely nemzeti szabályozó 
hivatalt is vezessen. Az elnök 
megbízatásának időtartamát legfeljebb 
három évre kell korlátozni, amely 
legfeljebb egy alkalommal megújítható.  
Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottságának meg 
kell hallgatnia a jelölteket, és szavazással 
kell kijelölnie az elnököt. A Testület 
elnöke hívja össze az üléseket és készíti el 
a napirendet a Testület e rendelet 
értelmében vett feladatainak és az eljárási 
szabályzatának megfelelően.
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Or. en

Módosítás 696
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A testület elnöki tisztét egy 
független hatóság tölti be, amelynek 
munkáját titkárság segíti. A hatóság hívja 
össze az üléseket és készíti el a napirendet 
a Testület e rendelet értelmében vett 
feladatainak és az eljárási szabályzatának 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 697
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) véleményeket, ajánlásokat vagy 
tanácsokat fogalmaz meg a digitális 
szolgáltatási koordinátorok felé e 
rendeletnek megfelelően;

c) a digitális szolgáltatási koordinátor 
kérésére nem kötelező jogi erejű 
véleményeket és ajánlásokat bocsát ki 
(amelyeket előzőleg az összes érdekelt 
féllel megvitat), útmutatást adva a 
problémamegoldáshoz és e rendelet 
következetes végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 698
Eva Kaili

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

ea) saját kezdeményezésű vélemények 
kibocsátása;

Or. en

Módosítás 699
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) saját kezdeményezésű vélemények 
kibocsátása;

Or. en

Módosítás 700
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) vélemények kibocsátása a 
Bizottság által hozott intézkedésektől 
eltérő kérdésekben.

Or. en

Módosítás 701
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

eb) vélemények kibocsátása a 
Bizottság által hozott intézkedésektől 
eltérő kérdésekben, hozzájárulva e 
rendelet megfelelő alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 702
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen szakasz értelmében 
ráruházott feladatok ellátása érdekében a 
Bizottság egyszerű kérelemmel vagy 
határozati úton észszerű határidőn belül 
információkat kérhet az olyan érintett 
online óriásplatformoktól, illetve a 
kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységükkel összefüggő 
célokból eljáró más személyektől, akiknek 
észszerűen tudomásuk lehet a jogsértéssel 
vagy adott esetben a feltételezett 
jogsértéssel kapcsolatos információkról, 
beleértve a 28. cikkben és az 50. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéseket végző 
szervezeteket.

(1) Az ezen szakasz értelmében 
ráruházott feladatok ellátása érdekében a 
Bizottság egyszerű kérelemmel vagy 
határozati úton észszerű határidőn belül 
információkat kérhet az olyan érintett 
online óriásplatformoktól, illetve a 
kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységükkel összefüggő 
célokból eljáró más személyektől, akiknek 
észszerűen tudomásuk lehet a jogsértéssel 
vagy adott esetben a feltételezett 
jogsértéssel kapcsolatos információkról, 
beleértve a 28. cikkben és az 50. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéseket végző 
szervezeteket. E folyamatban és az 
ellenőrzések lefolytatásában részt vehet 
olyan testület, szervezet vagy egyesület, 
amelyet valamely tagállam jogával 
összhangban, szabályosan alapítottak, 
alapszabályában rögzített közérdekű 
célokat követ, valamint a szolgáltatást 
igénybe vevő személyek alapvető jogainak 
és szabadságainak védelmében folytatott 
tevékenysége kiterjed a személyes adatok 
védelmére, a véleménynyilvánítás és a 
véleménynyilvánítás szabadságára, az 
információhoz való hozzáférésre, a 
fogyasztóvédelemre, az egyenlő 
bánásmódhoz való jogra és a hátrányos 
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megkülönböztetés tilalmára.

Or. en

Módosítás 703
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság meg nem felelési 
határozatot fogad el és az 59. cikknek 
megfelelően jár el, ha megállapítja, hogy 
az érintett online óriásplatform nem felel 
meg az alábbiak közül egynek vagy 
többnek:

Or. en

Módosítás 704
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 705
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Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 706
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 707
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat



AM\1234907HU.docx 71/75 PE695.034v01-00

HU

64 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közzéteszi az 55. cikk 
(1) bekezdése, az 56. cikk (1) bekezdése, 
valamint az 58., 59. és 60. cikk értelmében 
hozott határozatokat. A közzététel során 
megadja a felek nevét és a határozat fő 
tartalmát, ideértve a kiszabott szankciókat.

(1) A Bizottság közzéteszi az 55. cikk 
(1) bekezdése, az 56. cikk (1) bekezdése, 
valamint az 58., 59. és 60. cikk értelmében 
hozott határozatokat. E közzététel során 
megadja a felek nevét, a határozat 
tartalmát, valamint a határozat alapját 
képező minden dokumentumot vagy más 
információforrást, ideértve a kiszabott 
szankciókat.

Or. en

Módosítás 708
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat 
a 70. cikk szerinti tanácsadó-bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni. Az (1) 
bekezdés szerinti bármilyen intézkedés 
elfogadása előtt a Bizottság közzéteszi 
annak tervezetét, és minden érdekelt felet 
felszólít arra, hogy az abban 
meghatározott, legalább egy hónapos 
határidőn belül véleményezzék azt.

(2) Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat 
a 70. cikk szerinti vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni. Az (1) bekezdés 
szerinti bármilyen intézkedés elfogadása 
előtt a Bizottság közzéteszi annak 
tervezetét, és minden érdekelt felet felszólít 
arra, hogy az abban meghatározott, 
legalább egy hónapos határidőn belül 
véleményezzék azt.

Or. en

Módosítás 709
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi (3) A Bizottság végrehajtási jogi 
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aktusokat fogad el, amelyekben 
meghatározza az információmegosztási 
rendszer működésére, illetve a más 
releváns rendszerekkel való 
interoperabilitásra vonatkozó gyakorlati és 
operatív előírásokat. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 70. cikk szerinti 
tanácsadó-bizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

aktusokat fogad el, amelyekben 
meghatározza az információmegosztási 
rendszer működésére, illetve a más 
releváns rendszerekkel való 
interoperabilitásra vonatkozó gyakorlati és 
operatív előírásokat. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 70. cikk szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 710
Robert Roos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az információmegosztási 
rendszerben tárolt információ az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 15. 
cikkének és az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 42. cikkének hatálya alá 
tartozik.  Ez a rendelkezés nem érinti az 
1049/2001/EK rendeletet.

Or. en

Módosítás 711
Robert Roos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) megfelelő jogi szakértelemmel kell 
rendelkeznie a szólásszabadsággal és 
annak korlátozásaival kapcsolatos 
jogszabályok, többek között az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának 
alkalmazandó ítélkezési gyakorlata 
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tekintetében;

Or. en

Módosítás 712
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 23., 25. és 31. cikkben említett 
felhatalmazás a Bizottságot [e rendelet 
várható elfogadása]-tól/től kezdve 
határozatlan időre illeti meg.

(2) A 23., 25. és 31. cikkben említett 
felhatalmazás a Bizottságot [e rendelet 
várható elfogadása]-tól/től kezdve 
határozatlan időre illeti meg. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottság 
gondoskodik a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időben történő és megfelelő 
továbbításáról.

Or. en

Módosítás 713
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb öt évvel e rendelet 
hatálybalépését követően, majd ötévente a 
Bizottság értékeli ezt a rendeletet, és 
jelentést készít róla az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az 
Európai Gazdasági és Szociális 

(1) Legkésőbb öt évvel e rendelet 
hatálybalépését követően, majd kétévente a 
Bizottság értékeli ezt a rendeletet, és 
jelentést készít róla az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az 
Európai Gazdasági és Szociális 
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Bizottságnak. Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 714
Robert Roos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az értékelés során különös 
figyelmet kell fordítani mind a kkv-k, 
mind pedig az új versenytársak helyzetére. 

Or. en

Módosítás 715
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az (1) bekezdésben 
említett értékelések során figyelembe veszi 
az Európai Parlament, a Tanács és az 
egyéb érintett szervek vagy források 
álláspontját és megállapításait.

(3) A Bizottság az (1) bekezdésben 
említett értékelések során figyelembe veszi 
az Európai Parlament, a Tanács, a Testület 
és egyéb érintett szervek vagy források 
álláspontját és megállapításait. Az 
értékelési eljárásnak a felhasználók és a 
fogyasztók véleményét is magában 
foglaló, széles körű és inkluzív 
konzultációs folyamaton kell alapulnia.  
Ezt az irányelvet a Bizottság az e 
rendeletben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokkal és végrehajtási 
jogi aktusokkal együtt értékeli, és az 
értékelés eredményét legkésőbb ...-ig 
benyújtja az Európai Parlamentnek és 
Tanácsnak.

Or. en
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Módosítás 716
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a rendeletet [dátum – három 
hónappal a hatálybalépését követően]-tól/-
től kell alkalmazni.

(2) Ezt a rendeletet [dátum – kilenc 
hónappal a hatálybalépését követően]-tól/-
től kell alkalmazni.

Or. en


