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RÖVID INDOKOLÁS

1. Háttérinformációk

A digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) a digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabályhoz (DSA) hasonlóan egy nagyobb jogszabálycsomag részét képezi, amely a 
Bizottság „Európa digitális jövőjének alakítása” elnevezésű stratégiájának jogi keretét teremti 
meg. Szélesebb körű jogalkotási egység egyik összetevőjéről van tehát szó, ezért azt a többi 
vonatkozó jogalkotási szöveggel összevetve kell meghatározni, elkerülve a végrehajtást 
esetleg akadályozó bármely átfedést.

2. Alapelvek

A digitális piacokról szóló jogszabály célja a belső piac megfelelő működésének biztosítása 
versenyképes és tisztességes piacok előmozdítása révén. A konkrét célok ebből az általános 
célkitűzésből erednek, amelynek hatékony megvalósítása csak a piaci hiányosságok kezelése 
és megoldása, versenyképes digitális piacok biztosítása, az innovációt elősegítő 
ökoszisztémák kiépítése, a fogyasztók számára szabad és tájékozott választási lehetőség 
kínálása, a kapuőrök nem megfelelő gyakorlatai által okozott torzulások nyomon követése és 
orvoslása, valamint az alkalmazandó jogi keret biztonságának és koherenciájának 
megerősítése révén érhető el, megoltalmazva ezáltal a belső piac szerkezetét.

E célkitűzéseket szem előtt tartva – és mivel a digitális piacokról szóló jogszabály egészére 
vonatkozó vélemény kibocsátása az ITRE bizottság hatáskörébe tartozik – az előadó 
figyelembe vette a versenydimenzió komplementaritását, amire tekintettel e jogszabálynak 
világos, pragmatikus és könnyen alkalmazható, egyenlő versenyfeltételeket biztosító 
eszköznek kell lennie, ugyanakkor azonban az európai társadalom második digitalizációs 
hullámának egyik pilléreként magában kell foglalnia a a digitális jövőre vonatkozó uniós 
stratégia elveit és közös értékeit is.

3. Elképzelések

A digitális szolgáltatások általában (és az online platformok különösen) egyre komolyabb 
szerepet töltenek be a gazdaságban, ezért döntő fontosságúak a belső piac zökkenőmentes 
működésének és egyensúlyának meghatározásában, a szolgáltatók és a fogyasztók közötti 
átlátható és tisztességes kapcsolat létrehozásában, az új üzleti lehetőségeket kínáló környezet 
kiépítésében (különösen a kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások számára), az 
innováció számára ihletet adó és kedvező légkör megteremtésében, valamint a határokon 
átnyúló kereskedelmi kapcsolatok előmozdításában.

Az Európai Bizottság javaslatot tett a digitális piacokról szóló jogszabályra, és e javaslatot ő 
maga „geopolitikainak” minősítette. Az előadó véleménye szerint a geopolitikai dimenzió 
kettős értelemmel bír. 

A jogszabály a sikeres végrehajtása esetén a belső piacot is megerősíti, ugyanakkor az Unió 
külső versenyképességét is növeli.

A digitális piacokra vonatkozó, a polgároknak nyújtott szolgáltatások és az üzleti feltételek 
javítására irányuló európai megközelítés a közös európai elvek és értékek szellemében 
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kiegyensúlyozottabbá és átláthatóbbá teszi a globális digitális piacot is, és ezáltal erősíti az 
Európai Unió geopolitikai súlyát, valamint méltányosabb és fenntarthatóbb globalizáció 
kibontakoztatását segíti elő.

4. Általános megközelítés

Az e jelentésben javasolt módosítások a fent ismertetett elveket és elképzeléseket tükrözik. 

4.1 – Az előadó véleménye szerint az alapvető platformszolgáltatások meghatározásakor a 
digitális piacokról szóló jogszabályban figyelembe kell venni „a tárgyak internete” 
fejlődésének hatásait. 

4.2 – Az előadó véleménye szerint nem szabad megengedni, hogy a kapuőrök a szolgáltatások 
vagy szoftveralkalmazások közötti mozgást akadályozó szerződéses szabályokkal vagy 
technikai gyakorlatokkal korlátozhassák a felhasználók szabad választását.

4.3 – Az előadó véleménye szerint a kapuőrökre vonatkozó szabályok nem veszélyeztethetik 
Európa digitális környezetének sokszínűségét, és nem károsíthatják azt a gazdasági 
ökoszisztémát, amelyben a kkv-k kulcsszerepet játszanak a jólét megteremtésében, az 
innovációban, a foglalkoztatásban és a regionális fejlesztésben.

4.4 – Az előadó a tisztességtelen gyakorlatok visszaszorítása és a versenynek a platformokon 
történő megnyitása érdekében javasolja a jogszabályok megerősítését, kiegyensúlyozott 
versenyfeltételek mellett lehetőségeket kínálva ezáltal az alkalmazásfejlesztők és a kisebb 
platformok számára is.

4.5 – Az előadó véleménye szerint az alapvető üzenetküldési és médiaszolgáltatások 
tekintetében is magas szintű interoperabilitási normákat kell biztosítani (nem csak a 
kiegészítő szolgáltatások esetében, amint azt a Bizottság javasolja).

4.6 – Az előadó a piaci koncentrációhoz vagy monopolhelyzet kialakulásához vezető vagy 
abban közrejátszó visszaélésszerű gyakorlatok megelőzése érdekében javasolja az adatok 
hordozhatóságának nyomon követését, valamint a vállalatok által tárolt adatokhoz való 
hozzáféréshez és azok továbbításához való jog átvilágítását.

4.7 – Az előadó hangsúlyt fektet a célzott reklámok elleni küzdelem feltételeinek 
megteremtésére és a vásárlói szokások fogyasztói profilok létrehozása céljából történő 
lekövetésének tilalmára.

4.8 – Az előadó javasolja a kapuőrökre vonatkozó kötelezettségek teljesítésének átlátható és 
rendszeres ellenőrzését.

4.9 – Az előadó javasolja, hogy a kapuőrök kötelesek legyenek tartózkodni olyan magatartási 
mintáktól, amelyek felhasználók függőségéhez vagy önkényes kategorizálásához vezetnek.

4.10 – Az előadó véleménye szerint a szabályozásnak konstruktív párbeszéden kell alapulnia 
és el kell kerülnie a szabályozói hatáskör széttöredezettségét, ugyanakkor nem szabad 
akadályoznia a különböző európai és nemzeti szintű szervek kapacitásainak és hatásköreinek 
kombinált kihasználását.
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális szolgáltatások és ezeken 
belül különösen az online platformok egyre 
fontosabb szerepet játszanak a 
gazdaságban – főként a belső piacon –, 
mivel új üzleti lehetőségeket biztosítanak 
az Unión belül, és elősegítik a határokon 
átnyúló kereskedelmet.

(1) A digitális szolgáltatások és ezeken 
belül különösen az online platformok egyre 
fontosabb szerepet játszanak a 
gazdaságban – főként a belső piacon –, 
mivel új üzleti lehetőségeket biztosítanak – 
főként kkv-k és induló vállalkozások 
számára – az Unión belül, és elősegítik a 
határokon átnyúló kereskedelmet.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A digitális technológiák – közöttük 
a mesterséges intelligencia, a 
blokkláncok, a robotika, a közösségi 
finanszírozás és a közösségimédia-
platformok, a digitális 3D nyomtatás, a 
nagy adathalmazok, a felhőalapú és a 
mobil eszközök – új vállalkozói 
kezdeményezések létrehozását teszik 
lehetővé, és új üzleti módszerekhez vezető 
lehetőségek széles skáláját teremtik meg. 
A „digitális vállalkozás” a digitalizáció és 
digitális transzformáció által átalakított 
vállalkozói folyamatokat, eredményeket és 
szolgáltatásokat jelenti;

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A polgároknak és a 
vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások 
javítására irányuló közös európai 
megközelítésnek a közös európai elvek és 
értékek szellemében tisztességesebbé kell 
tennie a globális digitális piacot.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A hálózati hatások különösen 
erősek a személyközi kommunikációs 
szolgáltatások és az online közösségi 
hálózatok alapplatform-szolgáltatásai 
esetében, és jelentősen gátolhatják az 
ilyen szolgáltatások nyújtóit innovatív 
megoldások alkalmazásában, illetve 
korlátozhatják a szolgáltatások 
végfelhasználóinak választási lehetőségeit, 
ezért a kapuőröknek átjárhatóságot kell 
biztosítaniuk, globálisan elismert, 
szabványos ágazati szolgáltatási 
funkciókat használva a közösségi hálózati 
szolgáltatások esetében, illetve a 
színvonalas innovatív termékeket és 
szolgáltatásokat elfogadható áron kínáló 
alternatív platformok létrejöttének 
előmozdítása érdekében számfüggetlen 
személyközi kommunikációs 
szolgáltatásokat bocsátva a 
végfelhasználók, az üzleti felhasználók és 
a versenytárs szolgáltatók rendelkezésére, 
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illetve külön felkérésre a számfüggetlen 
személyközi kommunikációs 
szolgáltatások potenciális nyújtói vagy 
online szociális hálózatok számára. 

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Főként az online közvetítő 
szolgáltatások, online keresőprogramok, 
operációs rendszerek, online közösségi 
hálózatok, videomegosztóplatform-
szolgáltatások, számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások, 
felhőszolgáltatások és online hirdetési 
szolgáltatások mind képesek arra, hogy 
nagy számú végfelhasználót és üzleti 
felhasználót befolyásoljanak, ami a 
tisztességtelen üzleti gyakorlatok 
kockázatát hordozza magában. Ezért 
fontos, hogy e szolgálatások szerepeljenek 
az alapvető platformszolgáltatások 
fogalommeghatározásában, és e rendelet 
hatálya alá tartozzanak. Az online 
közvetítő szolgáltatások a pénzügyi 
szolgáltatások terén is működhetnek, 
továbbá közvetíthetnek ilyen, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 
irányelvének32 II. mellékletében nem 
kimerítő jelleggel felsorolt 
szolgáltatásokat, vagy felhasználhatók 
ilyen szolgálatások nyújtására. Bizonyos 
körülmények között a végfelhasználók 
fogalmának olyan felhasználókra is ki kell 
terjednie, amelyek hagyományosan üzleti 
felhasználónak minősülnek, de egy adott 
helyzetben nem arra használják az alapvető 
platformszolgáltatásokat, hogy árukat vagy 
szolgáltatásokat kínáljanak más 
végfelhasználóknak; ilyenek például a saját 
céljaikra felhőszolgáltatást igénybe vevő 

(13) Főként az online közvetítő 
szolgáltatások, online keresőprogramok, 
operációs rendszerek – többek között 
intelligens televíziók és IPTV, digitális 
hangasszisztensek és integrált 
hangasszisztens technológiákat használó 
platformok, mobilfizetési szolgáltatások, 
webböngészők, online közösségi hálózatok, 
videomegosztóplatform-szolgáltatások, 
online video- és audiotékaszolgáltatások, 
számfüggetlen személyközi hírközlési 
szolgáltatások, adatok digitális formában 
történő létrehozását, feldolgozását, 
elérését vagy tárolását lehetővé tevő 
digitális szolgáltatások, közöttük 
felhőszolgáltatások, például olyan 
elektronikus platformok vagy felhőalapú 
tárhelyek, amelyeket a fogyasztó digitális 
tartalom vagy digitális szolgáltatás 
fogadására vagy tárolására választ ki – 
mind képesek arra, hogy nagy számú 
végfelhasználót és üzleti felhasználót 
befolyásoljanak, ami a tisztességtelen 
üzleti gyakorlatok kockázatát hordozza 
magában.. Ezért fontos, hogy e 
szolgálatások az alapvető 
platformszolgáltatások példájául 
szolgáljanak, és e rendelet hatálya alá 
tartozzanak. Ez nem érintheti a digitális 
szolgáltatások egyéb kategóriáinak e 
rendelet hatálya alá vonását. A digitális 
ágazaton belül bizonyos digitális 
szolgáltatások esetében – más 
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vállalkozások. szolgáltatásokhoz képest – gyakoribb és 
hangsúlyosabb jelenség az elégtelen 
verseny és a tisztességtelen gyakorlatok, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy más 
szolgáltatáskategóriákban nem fordulnak 
elő. Az e rendelet hatálya alá tartozó 
alapvető platformszolgáltatások ezért nem 
korlátozhatók bizonyos 
szolgáltatástípusokra. Az online közvetítő 
szolgáltatások a pénzügyi szolgáltatások 
terén is működhetnek, továbbá 
közvetíthetnek ilyen, az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelvének32 
II. mellékletében nem kimerítő jelleggel 
felsorolt szolgáltatásokat, vagy 
felhasználhatók ilyen szolgálatások 
nyújtására. Bizonyos körülmények között a 
végfelhasználók fogalmának olyan 
felhasználókra is ki kell terjednie, amelyek 
hagyományosan üzleti felhasználónak 
minősülnek, de egy adott helyzetben nem 
arra használják az alapvető 
platformszolgáltatásokat, hogy árukat vagy 
szolgáltatásokat kínáljanak más 
végfelhasználóknak; ilyenek például a saját 
céljaikra felhőszolgáltatást igénybe vevő 
vállalkozások. 

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

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

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az alapvető platformszolgáltató 
állandósult és tartós pozíciója a műveletei 
során, vagy ha a jövőben várhatóan ilyen 
pozícióra tesz szert, elsősorban akkor 
fordul elő, amikor az alapvető 
platformszolgáltató pozíciójának 
megtámadhatósága korlátozott. 
Valószínűsíthetően ez a helyzet akkor, 
amikor a szolgáltató legalább három 
tagállamban nyújtott alapvető 
platformszolgáltatást jelentős számú üzleti 
felhasználó és végfelhasználó részére 
legalább az elmúlt három évben.

(21) Az alapvető platformszolgáltató 
állandósult és tartós pozíciója a műveletei 
során, vagy ha a jövőben várhatóan ilyen 
pozícióra tesz szert, elsősorban akkor 
fordul elő, amikor az alapvető 
platformszolgáltató pozíciójának 
megtámadhatósága korlátozott. 
Valószínűsíthetően ez a helyzet akkor, 
amikor a szolgáltató alapvető 
platformszolgáltatást nyújtott jelentős 
számú üzleti felhasználó és végfelhasználó 
részére legalább az elmúlt két évben.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Ezt az értékelést csak egy piaci 
vizsgálat eredményeként lehet elvégezni, 
ugyanakkor a mennyiségi küszöbértékeket 
is figyelembe kell venni. Értékelésében a 
Bizottságnak arra kell törekednie, hogy 
megóvja és erősítse az innováció szintjét, a 
digitális termékek és szolgáltatások 
minőségét, az árak tisztességes és 
versenyképes jellegének mértékét, 
valamint hogy a minőség és a választék az 
üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
esetében kiváló legyen és az is maradjon. 
Az érintett alapvető platformszolgáltatókra 
jellemző elemek – mint például a 
szélsőséges méretgazdaságosság, az igen 
erős hálózati hatás, az a képesség, hogy a 
szóban forgó szolgáltatások 
többoldalúságának köszönhetően számos 
üzleti felhasználót lehet számos 
végfelhasználóval összekötni, a 
vevőfogvatartási hatások, a 

(25) Ezt az értékelést csak egy piaci 
vizsgálat eredményeként lehet elvégezni, 
ugyanakkor a mennyiségi küszöbértékeket 
is figyelembe kell venni. Értékelésében a 
Bizottságnak arra kell törekednie, hogy 
megóvja és erősítse az innováció szintjét, a 
digitális termékek és szolgáltatások 
minőségét, az árak tisztességes és 
versenyképes jellegének mértékét, 
valamint hogy a minőség és a választék az 
üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
esetében kiváló legyen és az is maradjon. 
Az érintett alapvető platformszolgáltatókra 
jellemző elemek – mint például a 
szélsőséges méretgazdaságosság, az igen 
erős hálózati hatás, az a képesség, hogy a 
szóban forgó szolgáltatások 
többoldalúságának köszönhetően számos 
üzleti felhasználót lehet számos 
végfelhasználóval összekötni, a 
vevőfogvatartási hatások, a 
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többkapcsolatos használat (multi-homing) 
hiánya és a függőleges irányú integráció 
vehető figyelembe. Ezen kívül az igen 
magas tőkepiaci érték, a saját tőke 
értékének a nyereséghez viszonyított igen 
magas aránya vagy az egyetlen alapvető 
platformszolgáltatás végfelhasználóitól 
származó igen jelentős forgalom a piac 
átrendeződésére vagy e szolgáltatók 
multiplikátor-hatás elérésére irányuló 
potenciáljára utalhat. A tőkepiaci érték 
mellett a magas növekedési ráta vagy a 
lassuló növekedési ráta a nyereségesség 
növekedésével együtt értelmezve azon 
dinamikus paraméterek példái, amelyek 
különösen relevánsak azon alapvető 
platformszolgáltatók azonosításához, 
amelyek pozíciója várhatóan állandósulni 
fog. A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy a rendelkezésre álló tényekből 
levont kedvezőtlen következtetésekre 
támaszkodva hozzon határozatot, 
amennyiben a szolgáltató jelentős 
mértékben akadályozza a vizsgálatot 
azáltal, hogy nem felel meg a Bizottság 
által hozott nyomozati intézkedéseknek.

többkapcsolatos használat (multi-homing) 
hiánya és a függőleges irányú integráció 
vehető figyelembe. A Bizottságnak 
figyelembe kell vennie e vonatkozások 
üzleti felhasználókra, különösen kkv-kra 
és végfelhasználókra gyakorolt hatását. 
Ezen kívül az igen magas tőkepiaci érték, a 
saját tőke értékének a nyereséghez 
viszonyított igen magas aránya vagy az 
egyetlen alapvető platformszolgáltatás 
végfelhasználóitól származó igen jelentős 
forgalom a piac átrendeződésére vagy e 
szolgáltatók multiplikátor-hatás elérésére 
irányuló potenciáljára utalhat. A tőkepiaci 
érték mellett a magas növekedési ráta vagy 
a lassuló növekedési ráta a nyereségesség 
növekedésével együtt értelmezve azon 
dinamikus paraméterek példái, amelyek 
különösen relevánsak azon alapvető 
platformszolgáltatók azonosításához, 
amelyek pozíciója várhatóan állandósulni 
fog. A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy a rendelkezésre álló tényekből 
levont kedvezőtlen következtetésekre 
támaszkodva hozzon határozatot, 
amennyiben a szolgáltató jelentős 
mértékben akadályozza a vizsgálatot 
azáltal, hogy nem felel meg a Bizottság 
által hozott nyomozati intézkedéseknek.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az alapvető platformszolgáltatások 
igen gyorsan változó és összetett 
technológiai jellege a kapuőrök státuszának 
rendszeres felülvizsgálatát igényli, 
beleértve azokat is, akik a közeljövőben 
tehetnek szert tartós és állandósult 
pozícióra a műveleteik során. Annak 
érdekében, hogy valamennyi piaci szereplő 

(30) Az alapvető platformszolgáltatások 
igen gyorsan változó és összetett 
technológiai jellege a kapuőrök státuszának 
rendszeres – nyilvános és átlátható piaci 
vizsgálat révén történő – felülvizsgálatát 
igényli, beleértve azokat is, akik a 
közeljövőben tehetnek szert tartós és 
állandósult pozícióra a műveleteik során. 
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– a kapuőröket is beleértve – rendelkezzen 
a szükséges bizonyossággal az 
alkalmazandó jogi kötelezettségeket 
illetően, meg kell határozni a rendszeres 
felülvizsgálatok határidejét. Fontos 
továbbá ezeket a felülvizsgálatokat 
rendszeres időközönként, legalább 
kétévente lefolytatni.

Annak érdekében, hogy valamennyi piaci 
szereplő – a kapuőröket is beleértve – 
rendelkezzen a szükséges bizonyossággal 
az alkalmazandó jogi kötelezettségeket 
illetően, meg kell határozni a rendszeres 
felülvizsgálatok határidejét. Fontos 
továbbá ezeket a felülvizsgálatokat 
rendszeres időközönként, legalább 
kétévente lefolytatni.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások méltányosságának 
és megtámadhatóságának érdekében 
világos és egyértelmű módon kell e 
szolgáltatások tekintetében harmonizált 
kötelezettségeket előírni. E szabályokra a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatok káros hatásaival összefüggő 
kockázatok kezelése érdekében van 
szükség, ami az érintett szolgáltatások 
terén az üzleti környezet javát, a 
felhasználók javát és végül az egész 
társadalom javát szolgálja. A digitális 
piacok gyorsan változó és dinamikus 
jellegéből, valamint a kapuőrök jelentős 
gazdasági erejéből adódóan fontos, hogy 
ezeket a kötelezettségeket ténylegesen, 
azok megkerülése nélkül alkalmazzák. E 
célból a szóban forgó kötelezettségeket az 
adott kapuőr minden gyakorlatára 
alkalmazni kell, függetlenül annak 
formájától és attól, hogy az szerződéses, 
kereskedelmi, technikai vagy bármely 
egyéb jellegű-e, amennyiben ez a gyakorlat 
megfelel az olyan típusú gyakorlatoknak, 
amelyek a jelen rendelet szerinti 
kötelezettségek valamelyikének hatálya alá 

(32) A kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások méltányosságának 
és megtámadhatóságának érdekében 
világos és egyértelmű módon kell e 
szolgáltatások tekintetében harmonizált 
kötelezettségeket előírni. E szabályokra a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatok káros hatásaival összefüggő 
kockázatok kezelése érdekében van 
szükség, ami az érintett szolgáltatások 
terén az üzleti környezet javát, a 
felhasználók javát és végül az egész 
társadalom javát szolgálja. A digitális 
piacok gyorsan változó és dinamikus 
jellegéből, valamint a kapuőrök jelentős 
gazdasági erejéből adódóan fontos, hogy 
ezeket a kötelezettségeket ténylegesen, 
azok megkerülése nélkül alkalmazzák. E 
célból a szóban forgó kötelezettségeket az 
adott kapuőr minden gyakorlatára 
alkalmazni kell, függetlenül annak 
formájától és attól, hogy az szerződéses, 
kereskedelmi, technikai vagy bármely 
egyéb jellegű-e, ideértve a terméktervezést 
vagy a végfelhasználói döntések nem 
semleges módon történő bemutatását, 
vagy a felhasználói autonómia, a 
döntéshozatal vagy a választás más módon 
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tartoznak. történő aláásását vagy gyengítését a 
felhasználói felület vagy annak egy része 
struktúráján, funkcióján vagy működési 
módján keresztül, amennyiben ez a 
gyakorlat megfelel az olyan típusú 
gyakorlatoknak, amelyek a jelen rendelet 
szerinti kötelezettségek valamelyikének 
hatálya alá tartoznak.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A méltányos kereskedelmi 
környezet megóvása és a digitális ágazat 
megtámadhatóságának fenntartása 
érdekében fontos megóvni az üzleti 
felhasználók azon jogát, hogy bármely 
érintett közigazgatási vagy más hatóságnál 
aggályokat vessenek fel a kapuőrök 
tisztességtelen magatartásával 
kapcsolatban. Előfordulhat például, hogy 
az üzleti felhasználók panaszt kívánnak 
tenni a tisztességtelen gyakorlatok 
különböző típusaival kapcsolatban, mint 
például a diszkriminatív hozzáférési 
feltételek, az üzleti felhasználók fiókjának 
indokolatlan lezárása vagy a termékek 
eltávolításának nem egyértelmű indokai. 
Ezért tiltani kell minden olyan gyakorlatot, 
amely bármely módon akadályozza az 
aggályok felvetésének vagy a 
rendelkezésre álló jogorvoslatra 
törekvésnek a lehetőségét, például a 
szerződésben vagy más írásos 
megállapodásban foglalt titoktartási 
záradékok révén. Ez nem sértheti az üzleti 
felhasználók és a kapuőrök azon jogát, 
hogy megállapodásaikban meghatározzák a 
használati feltételeket, beleértve a jogszerű 
panaszkezelési mechanizmusok 
igénybevételét, mint például az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok vagy a 
vonatkozó uniós és nemzeti joggal 
összhangban bizonyos bíróságok 
joghatóságának az igénybevétele. Mindez 
ugyanakkor azt a szerepet sem sértheti, 
amelyet a kapuőrök töltenek be az illegális 
online tartalom elleni küzdelemben.

(39) A méltányos kereskedelmi 
környezet megóvása és a digitális ágazat 
megtámadhatóságának fenntartása 
érdekében fontos megóvni az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók azon 
jogát, hogy bármely érintett közigazgatási, 
igazságügyi vagy más hatóságnál 
aggályokat vessenek fel a kapuőrök 
tisztességtelen magatartásával 
kapcsolatban. Előfordulhat például, hogy 
üzleti felhasználók vagy végfelhasználók 
panaszt kívánnak tenni a tisztességtelen 
gyakorlatok különböző típusaival 
kapcsolatban, mint például a diszkriminatív 
hozzáférési feltételek, az üzleti 
felhasználók vagy végfelhasználók 
fiókjának indokolatlan lezárása vagy a 
termékek eltávolításának nem egyértelmű 
indokai. Ezért tiltani kell minden olyan 
gyakorlatot, amely bármely módon 
akadályozza az aggályok felvetésének vagy 
a rendelkezésre álló jogorvoslatra 
törekvésnek a lehetőségét, például a 
szerződésben vagy más írásos 
megállapodásban foglalt titoktartási 
záradékok révén. Ez nem sértheti az üzleti 
felhasználók és a kapuőrök azon jogát, 
hogy megállapodásaikban meghatározzák a 
használati feltételeket, beleértve a jogszerű 
panaszkezelési mechanizmusok 
igénybevételét, mint például az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok vagy a 
vonatkozó uniós és nemzeti joggal 
összhangban bizonyos bíróságok 
joghatóságának az igénybevétele. Mindez 
ugyanakkor azt a szerepet sem sértheti, 
amelyet a kapuőrök töltenek be az illegális 
online tartalom elleni küzdelemben.

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A kapuőrök nem korlátozhatják a 
végfelhasználók szabad választását oly 
módon, hogy technikailag 
megakadályozzák a különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltást vagy az azokra történő 
előfizetést. A kapuőröknek ezért 
biztosítaniuk kell a szabad választást, 
függetlenül attól, hogy ők gyártják-e azt a 
hardvert, amellyel e szoftveralkalmazások 
vagy szolgáltatások hozzáférhetők, és nem 
támaszthatnak mesterséges technikai 
akadályokat, hogy a váltást 
ellehetetlenítsék vagy eredménytelenné 
tegyék. Egy adott termék vagy szolgáltatás 
végfelhasználók részére történő kínálása, 
akár előtelepítés révén, valamint a 
végfelhasználói kínálat javítása, például 
jobb árak vagy minőség révén, 
önmagában nem minősül a váltás 
akadályozásának.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd az 50. preambulumbekezdéshez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A kapuőr különböző eszközöket is 
használhat arra, hogy saját szolgáltatásait 
vagy termékeit részesítse előnyben saját 
alapvető platformszolgáltatásán, a 

(46) A kapuőr különböző eszközöket is 
használhat arra, hogy saját szolgáltatásait 
vagy termékeit részesítse előnyben saját 
alapvető platformszolgáltatásán, a 
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végfelhasználók által harmadik felek révén 
beszerezhető ugyanolyan vagy hasonló 
szolgáltatások kárára. Ez történhet például 
akkor, amikor a kapuőr különféle 
szoftveralkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat előzetesen telepít. A 
végfelhasználói döntés lehetővé tétele 
érdekében a kapuőrök nem 
akadályozhatják meg a végfelhasználókat 
abban, hogy az alapvető 
platformszolgáltatásukon előre telepített 
szoftveralkalmazásokat eltávolítsák, és 
ezáltal saját szoftveralkalmazásaikat 
részesítsék előnyben.

végfelhasználók által harmadik felek révén 
beszerezhető ugyanolyan vagy hasonló 
szolgáltatások kárára. Ez történhet például 
akkor, amikor a kapuőr különféle 
szoftveralkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat előzetesen telepít. A 
végfelhasználói döntés lehetővé tétele 
érdekében a kapuőrök nem 
akadályozhatják meg a végfelhasználókat 
és az üzleti felhasználókat, közöttük az 
eszközszolgáltatókat abban, hogy az 
alapvető platformszolgáltatásaikon előre 
telepített szoftveralkalmazásokat 
eltávolítsák, és ezáltal saját 
szoftveralkalmazásaikat részesítsék 
előnyben.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Azok a szabályok, amelyeket a 
kapuőrök a szoftveralkalmazások 
értékesítésére vonatkozóan meghatároznak, 
bizonyos körülmények között 
korlátozhatják a végfelhasználók azon 
képességét, hogy harmadik felek 
szoftveralkalmazásait vagy 
szoftveralkalmazás-áruházakat telepítsenek 
és ténylegesen használjanak az érintett 
kapuőr operációs rendszerein vagy 
hardverén, és korlátozzák a 
végfelhasználók azon képességét, hogy e 
szoftveralkalmazásokhoz vagy 
szoftveralkalmazás-áruházakhoz a szóban 
forgó kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásain kívül is 
hozzáférjenek. E szigorítások 
korlátozhatják a szoftveralkalmazások 
fejlesztőinek azon képességét, hogy 
alternatív értékesítési csatornákat 
használjanak, és a végfelhasználók azon 

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

használjanak, és a végfelhasználók azon 
képességét, hogy különböző értékesítési 
csatornákról válasszanak különféle 
szoftveralkalmazások közül, ezért be kell 
azokat tiltani, mert tisztességtelenek és 
korlátozhatják az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát. A megtámadhatóság 
biztosítása érdekében a kapuőrnek fel kell 
szólítania a végfelhasználót annak 
eldöntésére, hogy a letöltött alkalmazás 
vagy az alkalmazási adattár legyen-e az 
alapértelmezett. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a harmadik felek 
szoftveralkalmazásai vagy 
szoftveralkalmazás-áruházai ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását, az érintett kapuőr arányos 
műszaki vagy szerződéses intézkedéseket 
alkalmazhat e cél elérésére, ha a kapuőr 
bizonyítani tudja, hogy ezek az 
intézkedések szükségesek és indokoltak, és 
hogy nem létezik olyan, kevésbé korlátozó 
intézkedés, amely a hardver vagy operációs 
rendszer integritását tudná védeni.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Az üzleti gyakorlatok kötelező 
összekapcsolása és az önmeghatározó 
szolgáltatási feltételek hatékony eszközül 
szolgálhatnak a kapuőrök kezében egy 
egész piac monopolizálásához, és 
versenytorzuláshoz vezethet az üzleti 
felhasználók arra kényszerítése, hogy 
szoftveralkalmazások teljes csoportjáért 
fizessenek ahelyett, hogy lehetővé tennék 
a számukra annak eldöntését, hogy melyik 
szoftvert kívánják megvásárolni (még ha a 
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kapuőrök egyes szoftveralkalmazásai más 
szolgáltatókéihoz képest kevésbé 
versenyképesek is). Az üzleti gyakorlat 
kötelező összekapcsolása és a a kiegészítő 
szolgáltatásokat is magukban foglaló 
önmeghatározó szolgáltatási feltételek 
lehetővé teszik egy egész piac 
monopolizálását, szűkítik az üzleti 
felhasználók és ügyfeleik választási 
lehetőségeit és korlátozzák a versenyt a 
szoftveralkalmazások más szolgáltatói 
számára, ezért ezt meg kell tiltani.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A kapuőrök nem korlátozhatják 
vagy akadályozhatják a végfelhasználók 
szabad választását oly módon, hogy 
technikailag megakadályozzák a különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltást vagy az azokra történő 
előfizetést. Ez több szolgáltató számára 
teszi lehetővé, hogy szolgáltatásait kínálja, 
és így végső soron nagyobb választékot 
biztosít a végfelhasználók számára. A 
kapuőröknek biztosítaniuk kell a szabad 
választást, függetlenül attól, hogy ők 
gyártják-e azt a hardvert, amellyel e 
szoftveralkalmazások vagy szolgáltatások 
hozzáférhetők, és nem támaszthatnak 
mesterséges technikai akadályokat, hogy a 
váltást ellehetetlenítsék vagy 
eredménytelenné tegyék. Egy adott termék 
vagy szolgáltatás végfelhasználók részére 
történő kínálása, akár előtelepítés révén, 
valamint a végfelhasználók részére adott 
kínálat javítása, például jobb árak vagy 
minőség révén, önmagában nem tekinthető 
a váltás tiltott akadályozásának.

(50) A kapuőrök nem korlátozhatják 
vagy akadályozhatják a végfelhasználók 
szabad választását oly módon, hogy 
technikailag megakadályozzák a különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltást vagy az azokra történő 
előfizetést. Ez több szolgáltató számára 
teszi lehetővé, hogy szolgáltatásait kínálja, 
és így végső soron nagyobb választékot 
biztosít a végfelhasználók számára. A 
kapuőröknek biztosítaniuk kell a szabad 
választást, függetlenül attól, hogy ők 
gyártják-e azt a hardvert, amellyel e 
szoftveralkalmazások vagy szolgáltatások 
hozzáférhetők, és nem támaszthatnak 
mesterséges technikai akadályokat, hogy a 
váltást ellehetetlenítsék vagy 
eredménytelenné tegyék. Egy adott termék 
vagy szolgáltatás végfelhasználók részére 
történő kínálása, valamint a 
végfelhasználók részére adott kínálat 
javítása, például jobb árak vagy minőség 
révén, önmagában nem tekinthető a váltás 
tiltott akadályozásának.
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Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A kapuőrök akadályozhatják a 
végfelhasználók azon képességét, hogy az 
online tartalomhoz és szolgáltatásokhoz 
hozzáférjenek, a szoftveres alkalmazásokat 
is beleértve. Ezért szabályokat kell 
meghatározni annak biztosítása érdekében, 
hogy a végfelhasználók nyílt internethez 
történő hozzáférésével kapcsolatos jogait a 
kapuőrök magatartása ne gátolja. A 
kapuőrök technikailag, különösen az 
operációs rendszerek vagy hardverek felett 
gyakorolt irányításuk révén korlátozhatják 
a végfelhasználók azon képességét, hogy 
ténylegesen váltsanak különféle 
internetszolgáltatók között. Ez torzítja az 
internet-hozzáférési szolgáltatások egyenlő 
versenyfeltételeit, és végső soron a 
végfelhasználókat károsítja meg. Ezért 
biztosítani kell, hogy a kapuőrök ne 
korlátozhassák jogtalanul a 
végfelhasználókat az internetszolgáltató 
kiválasztásában.

(51) A kapuőrök akadályozhatják a 
végfelhasználók azon képességét, hogy az 
online tartalomhoz és szolgáltatásokhoz 
hozzáférjenek, a szoftveres alkalmazásokat 
is beleértve. Ezért szabályokat kell 
meghatározni annak biztosítása érdekében, 
hogy a végfelhasználók nyílt internethez 
történő hozzáférésével kapcsolatos jogait a 
kapuőrök magatartása ne gátolja. A 
kapuőrök technikailag, különösen az 
operációs rendszerek vagy hardverek felett 
gyakorolt irányításuk révén korlátozhatják 
a végfelhasználók azon képességét, hogy 
ténylegesen váltsanak különféle 
internetszolgáltatók között. Ez torzítja az 
internet-hozzáférési szolgáltatások egyenlő 
versenyfeltételeit, és végső soron a 
végfelhasználókat károsítja meg. Ezért 
biztosítani kell, hogy a kapuőrök ne 
korlátozhassák a végfelhasználókat az 
internetszolgáltató kiválasztásában.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
51 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51a) Az átjárhatóság közvetlen pozitív 
hatást gyakorolhat a versenyképességre, a 
piaci méltányosságra és a fogyasztói 
jólétre. Az interoperabilitás ugyanis – 
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amely megköveteli, hogy a platformok 
megnyissák „hozzáférési pont 
interfészeiket” (API) a potenciális 
versenytársak előtt a piacon – jelentősen 
csökkentené a piacra lépés akadályait, 
mivel hozzáférést biztosítana a 
versenytársak számára a meglévő 
hálózatokhoz, és lehetővé tenné számukra 
az azokban való részvételt. Ez lehetővé 
tenné konkurens platformok számára 
belső rendszereik felajánlását az adataikat 
másutt tároló felhasználók számukra, akik 
így egyenértékű és fogyasztóbarát 
alternatívát választhatnának, és egyúttal 
fokozódna a szolgáltatások 
megtámadhatósága is.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A kapuőrök hatalmas mennyiségű 
adathoz férhetnek hozzá, amelyeket az 
alapvető platformszolgáltatások, valamint 
más digitális szolgáltatások nyújtása során 
gyűjtenek. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a kapuőrök ne ássák alá az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, továbbá a dinamikus 
digitális ágazat innovációs potenciálját 
azzal, hogy korlátozzák az üzleti 
felhasználók azon képességét, hogy 
ténylegesen hordozhassák adataikat, az 
üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
számára tényleges és azonnali hozzáférést 
kell biztosítani – tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban – 
azokhoz az adatokhoz, amelyeket 
megadtak vagy a kapuőr érintett alapvető 
platformszolgáltatásainak igénybevétele 
során generáltak. Ez vonatkozik bármely 
egyéb, eltérő mértékben összesített 

(54) A kapuőrök hatalmas mennyiségű 
adathoz férhetnek hozzá, amelyeket az 
alapvető platformszolgáltatások, valamint 
más digitális szolgáltatások nyújtása során 
gyűjtenek. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a kapuőrök ne ássák alá az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, továbbá a dinamikus 
digitális ágazat innovációs potenciálját 
azzal, hogy korlátozzák az üzleti 
felhasználók azon képességét, hogy 
ténylegesen hordozhassák adataikat, az 
üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
számára tényleges és azonnali hozzáférést 
kell biztosítani – tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban – 
azokhoz az adatokhoz, amelyeket 
megadtak vagy a kapuőr érintett alapvető 
platformszolgáltatásainak igénybevétele 
során a megbízható adatmegosztás 
európai ökoszisztémája részeként 
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adathoz, amelyre e hordozhatóság 
tényleges lehetővé tételéhez szükség lehet. 
Biztosítani kell továbbá, hogy az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók valós 
időben ténylegesen hordozhassák 
adataikat, például kiváló minőségű 
alkalmazásprogramozó felületeken 
keresztül. A váltás vagy a többkapcsolatos 
használat elősegítése viszont azt 
eredményezheti, hogy nagyobb választék 
áll az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók rendelkezésére, továbbá 
innovációra ösztönzi a kapuőröket és az 
üzleti felhasználókat.

generáltak. Ez vonatkozik bármely egyéb, 
eltérő mértékben összesített adathoz, 
amelyre e hordozhatóság tényleges 
lehetővé tételéhez szükség lehet. 
Biztosítani kell továbbá, hogy az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók valós 
időben ténylegesen hordozhassák 
adataikat, például kiváló minőségű 
alkalmazásprogramozó felületeken 
keresztül. A váltás vagy a többkapcsolatos 
használat elősegítése viszont azt 
eredményezheti, hogy nagyobb választék 
áll az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók rendelkezésére, továbbá 
innovációra ösztönzi a kapuőröket és az 
üzleti felhasználókat.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A végfelhasználók adatvédelmi és 
magánélet-védelmi érdekei a kapuőrökre 
jellemző, a végfelhasználóktól nagy 
mennyiségű adatok gyűjtésére és 
felhalmozására irányuló gyakorlat 
lehetséges negatív hatásainak bármely 
értékelése szempontjából relevánsak. A 
kapuőrök által alkalmazott profilalkotási 
gyakorlatok megfelelő szintű 
átláthatóságának biztosítása elősegíti az 
alapvető platformszolgáltatások terén 
mutatkozó megtámadhatóságot, mivel 
külső nyomást helyez a kapuőrökre, hogy 
megakadályozzák a részletes fogyasztói 
profilalkotás ágazatban történő elterjedését, 
tekintettel arra, hogy a potenciális 
piacralépők vagy induló szolgáltatók nem 
tudnak ugyanolyan mértékű és 
részletességű, hasonló mennyiségű adathoz 
hozzáférni. A fokozott átláthatóság 
lehetővé teszi egyéb alapvető 

(61) A végfelhasználók adatvédelmi és 
magánélet-védelmi érdekei a kapuőrökre 
jellemző, a végfelhasználóktól nagy 
mennyiségű adatok gyűjtésére és 
felhalmozására irányuló gyakorlat 
lehetséges negatív hatásainak bármely 
értékelése szempontjából relevánsak. Az 
adat- és fogyasztóvédelem megfelelő 
szintű biztosításának érdekében külső 
nyomást kell gyakorolni a kapuőrökre, 
hogy megakadályozzák a részletes 
fogyasztói profilalkotás ágazatban történő 
elterjedését, különös tekintettel arra, hogy 
a potenciális piacralépők vagy induló 
szolgáltatók nem tudnak ugyanolyan 
mértékű és részletességű, hasonló 
mennyiségű adathoz hozzáférni.  Az 
alapvető platformszolgáltatók kötelesek 
vállalni nagyobb adatvédelmet biztosító 
lehetőségek biztosítását. A fogyasztók 
vásárlási szokásainak nyomon követésén 
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platformszolgáltatók számára, hogy a 
nagyobb adatvédelmet biztosító 
lehetőségek alkalmazása révén jobban 
megkülönböztessék magukat. Ezen 
átláthatósági kötelezettség minimális 
eredményességének biztosítása érdekében 
a kapuőröknek legalább arról kell adniuk 
leírást, hogy milyen alapon végzik a 
profilalkotást, beleértve azt is, hogy 
személyes adatokra vagy a felhasználói 
tevékenységből származó adatokra 
támaszkodnak-e, az adatkezelés módját, 
milyen célból készül a profil és esetlegesen 
milyen célra használják, a profilalkotás 
által a kapuőr szolgáltatásaira gyakorolt 
hatást, valamint hogy milyen lépésekre 
került sor annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók tisztában legyenek az 
ilyen profilalkotás releváns 
alkalmazásával, valamint hogy 
hozzájárulásukat kérjék.

és profilalkotásán alapuló üzleti 
modelleket meg kell tiltani. Ugyanezen 
célból a különböző szolgáltatásokból 
származó adatok keverését is meg kell 
tiltani. A kapuőröknek leírást kell adniuk 
arról, hogy milyen alapon végzik a 
profilalkotást, beleértve azt is, hogy 
személyes adatokra vagy a felhasználói 
tevékenységből származó adatokra 
támaszkodnak-e, az adatkezelés módját, 
milyen célból készül a profil és esetlegesen 
milyen célra használják, a profilalkotás 
által a kapuőr szolgáltatásaira gyakorolt 
hatást, valamint hogy milyen lépésekre 
került sor annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók tisztában legyenek az 
ilyen profilalkotás releváns 
alkalmazásával, valamint hogy 
hozzájárulásukat kérjék. Ezen 
információkat meg kell osztani más 
érintett végrehajtó hatóságokkal, 
különösen az adatvédelmi hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A jelen rendelet céljainak teljes 
körű és tartós elérése érdekében a 
Bizottságnak fel kell tudnia mérni, hogy 
egy alapvető platformszolgáltatót 
kapuőrnek kell-e minősíteni anélkül, hogy 
megfelelne a rendeletben meghatározott 
mennyiségi küszöbértékeknek; hogy a 
kapuőr által elkövetett rendszerszintű meg 
nem felelés szavatolja-e kiegészítő 
korrekciós intézkedések alkalmazását; és 
hogy a kapuőrök által folytatott 
tisztességtelen gyakorlatokat célzó 
kötelezettségek jegyzékét felül kell-e 
vizsgálni, továbbá hogy kell-e azonosítani 
olyan további gyakorlatokat, amelyek 

(62) A jelen rendelet céljainak teljes 
körű és tartós elérése érdekében a 
Bizottságnak fel kell tudnia mérni, hogy 
egy alapvető platformszolgáltatót 
kapuőrnek kell-e minősíteni anélkül, hogy 
megfelelne a rendeletben meghatározott 
mennyiségi küszöbértékeknek; hogy a 
kapuőr által elkövetett rendszerszintű meg 
nem felelés szavatolja-e kiegészítő 
korrekciós intézkedések alkalmazását; 
hogy a kapuőrök által folytatott 
tisztességtelen gyakorlatokat célzó 
kötelezettségek jegyzékét felül kell-e 
vizsgálni, továbbá hogy kell-e azonosítani 
olyan további gyakorlatokat, amelyek 
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hasonlóan tisztességtelenek és korlátozzák 
a digitális piacok megtámadhatóságát. 
Ennek az értékelésnek piaci vizsgálaton 
kell alapulnia, amelyet megfelelő 
időkereten belül, egyértelmű eljárások és 
határidők mentén kell elvégezni annak 
érdekében, hogy támogassa a jelen rendelet 
által a digitális ágazatban a 
megtámadhatóságra és a tisztességes 
magatartásra gyakorolt előzetes hatást, 
valamint hogy biztosítsa a szükséges 
mértékű jogbiztonságot.

hasonlóan tisztességtelenek és korlátozzák 
a digitális piacok megtámadhatóságát, és 
hogy a kapuőrök előzetes kijelölése vagy a 
kötelezettségek bevezetése jelentős hatást 
gyakorolt-e az üzleti felhasználókra, 
különösen kkv-kra vagy 
végfelhasználókra. Ennek az értékelésnek 
nyilvános és átlátható piaci vizsgálaton 
kell alapulnia, amelyet megfelelő 
időkereten belül rendszeres időközönként, 
egyértelmű eljárások és határidők mentén 
kell elvégezni annak érdekében, hogy 
támogassa a jelen rendelet által a digitális 
ágazatban a megtámadhatóságra és a 
tisztességes magatartásra gyakorolt 
előzetes hatást, valamint hogy biztosítsa a 
szükséges mértékű jogbiztonságot.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Az alapvető platformszolgáltatások 
és azon piacok szolgáltatásai és 
gyakorlatai, amelyeken e 
platformszolgáltatások működnek, gyorsan 
és jelentős mértékben változhatnak. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a rendelet 
naprakész maradjon, továbbá eredményes 
és holisztikus szabályozási választ adjon a 
kapuőr által jelentett problémákra, fontos 
gondoskodni az alapvető 
platformszolgáltatások, valamint a 
rendeletben megállapított kötelezettségek 
jegyzékének rendszeres felülvizsgálatáról. 
Ez különösen fontos annak biztosításához, 
hogy azonosítani lehessen az alapvető 
platformszolgáltatások megtámadhatóságát 
korlátozó vagy tisztességtelen magatartást. 
Bár fontos a rendszeres felülvizsgálat 
elvégzése, a digitális ágazat dinamikusan 
változó jellegéből adódóan a szabályozási 

(65) Az alapvető platformszolgáltatások 
és azon piacok szolgáltatásai és 
gyakorlatai, amelyeken e 
platformszolgáltatások működnek, gyorsan 
és jelentős mértékben változhatnak. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a rendelet 
naprakész maradjon, továbbá eredményes 
és holisztikus szabályozási választ adjon a 
kapuőr által jelentett problémákra, fontos 
gondoskodni az alapvető 
platformszolgáltatások, valamint a 
rendeletben megállapított kötelezettségek 
jegyzékének rendszeres és átlátható 
felülvizsgálatáról, a lehető legnagyobb 
kiszámíthatóságot és jogbiztonságot téve 
lehetővé. Ez különösen fontos az alapvető 
platformszolgáltatások megtámadhatóságát 
korlátozó vagy tisztességtelen magatartás 
azonosításához, valamint az ilyen 
magatartás által az üzleti felhasználókra, 
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feltételek jogbiztonságának biztosítása 
érdekében a felülvizsgálatokat észszerű és 
megfelelő időkeretben kell elvégezni. A 
piaci vizsgálatoknak azt is biztosítaniuk 
kell, hogy a Bizottság megalapozott 
bizonyítékokkal rendelkezzen, amelyek 
alapján fel tudja mérni, hogy tegyen-e 
javaslatot a jelen rendelet felülvizsgálatára 
ahhoz, hogy az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékét kibővítse 
vagy tovább részletezze. Azt is 
biztosítaniuk kell, hogy a Bizottság 
megalapozott bizonyítékokkal 
rendelkezzen, amelyek alapján fel tudja 
mérni, hogy tegyen-e javaslatot a jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
módosítására, vagy hogy a kötelezettségek 
aktualizálása érdekében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el.

különösen kkv-kra és végfelhasználókra 
gyakorolt kedvezőtlen hatások 
mérsékléséhez. Bár fontos a rendszeres 
felülvizsgálat elvégzése, a digitális ágazat 
dinamikusan változó jellegéből adódóan a 
szabályozási feltételek jogbiztonságának 
biztosítása érdekében a felülvizsgálatokat 
észszerű és megfelelő időkeretben kell 
elvégezni. A piaci vizsgálatoknak egyúttal 
nyilvánosnak és átláthatónak kell lenniük, 
és ki kell kérni minden érdemleges 
szereplő véleményét annak biztosítása 
érdekében, hogy a Bizottság megalapozott 
bizonyítékokkal rendelkezzen, amelyek 
alapján fel tudja mérni, hogy tegyen-e 
javaslatot a jelen rendelet felülvizsgálatára 
ahhoz, hogy az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékét kibővítse 
vagy tovább részletezze. Azt is 
biztosítaniuk kell, hogy a Bizottság 
megalapozott bizonyítékokkal 
rendelkezzen, amelyek alapján fel tudja 
mérni, hogy tegyen-e javaslatot a jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
módosítására, vagy hogy a kötelezettségek 
aktualizálása érdekében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
73 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73a) A kapuőrök e rendeletnek való 
meg nem felelését megfelelő időn belül, 
jogilag kötelező határidők betartásával 
kell értékelni. E célból a Bizottságot fel 
kell jogosítani mindazon intézkedések 
meghatározására, amelyeket a kapuőrnek 
a kötelezettségei hatékony teljesítése 
érdekében végre kell hajtania. Ezek közé 
tartozhatnak – azon kívül, hogy a kapuőr 
felszólítást kap a meg nem felelés 
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beszüntetésére és az attól való 
tartózkodásra – a piac 
megtámadhatóságának helyreállításához 
szükséges bármely arányos intézkedések 
(amennyiben azt a kapuőr meg nem 
felelése károsította). A Bizottságot arra is 
fel kell jogosítani, hogy a hatékonyság 
optimalizálása érdekében megkövetelje az 
intézkedések tesztelését, beleértve az A/B 
tesztelést is. A Bizottságnak rendszeresen 
figyelemmel kell kísérnie a kapuőr 
számára az e rendeletben előírt 
rendelkezéseknek való megfelelés 
biztosítása érdekében hozott intézkedések 
teljesítését, és ha azt állapítja meg, hogy 
azok nem hatékonyak, akkor 
megkövetelheti a módosításukat.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) A jelen rendelet alapján lefolytatott 
eljárások összefüggésében az érintett 
vállalkozások részére biztosítani kell a 
Bizottság általi meghallgatáshoz való 
jogot, és a meghozott határozatokat széles 
körben kell ismertetni. Az érintett 
vállalkozások jó közigazgatáshoz és 
védelemhez való jogának biztosítása 
mellett, különös tekintettel az 
iratbetekintéshez és a meghallgatáshoz 
való jogra, alapvető fontosságú a bizalmas 
információk védelme. Továbbá az 
információ bizalmas jellegének tiszteletben 
tartása mellett a Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy a határozathozatal céljából 
felhasznált bármely információt olyan 
mértékben tegye közzé, amely lehetővé 
teszi a határozat címzettje számára a 
határozathoz vezető tények és 
megfontolások megértését. Végezetül 

(75) A jelen rendelet alapján lefolytatott 
eljárások összefüggésében az érintett 
vállalkozások részére biztosítani kell a 
Bizottság általi meghallgatáshoz való 
jogot, és a meghozott határozatokat széles 
körben kell ismertetni. Az érintett 
vállalkozások jó közigazgatáshoz és 
védelemhez való jogának biztosítása 
mellett, különös tekintettel az 
iratbetekintéshez és a meghallgatáshoz 
való jogra, alapvető fontosságú a bizalmas 
információk védelme. Továbbá az 
információ bizalmas jellegének tiszteletben 
tartása mellett a Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy a határozathozatal céljából 
felhasznált bármely információt olyan 
mértékben tegye közzé, amely lehetővé 
teszi a határozat címzettje számára a 
határozathoz vezető tények és 
megfontolások megértését. Végezetül 
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bizonyos feltételek mellett bizonyos üzleti 
dokumentumok, mint például a jogászok és 
ügyfeleik közötti kommunikáció, 
bizalmasnak tekinthetők, ha teljesülnek a 
megfelelő feltételek.

bizonyos feltételek mellett bizonyos üzleti 
dokumentumok, mint például a jogászok és 
ügyfeleik közötti kommunikáció, 
bizalmasnak tekinthetők, ha teljesülnek a 
megfelelő feltételek.Az elégséges érdekkel 
rendelkező természetes vagy jogi 
személyek számára a meghallgatáshoz 
való jogot is biztosítani kell. Az e rendelet 
5. és 6. cikkében foglalt kötelezettségek 
által közvetlenül érintett feleket 
„elégséges érdekkel rendelkező feleknek” 
kell tekinteni. Ha az adott eljárás 
végfelhasználók által használt termékekre 
vagy szolgáltatásokra vonatkozik, akkor a 
meghallgatás iránti kérelmet benyújtó 
fogyasztói szervezeteket „elégséges 
érdekkel rendelkező feleknek” kell 
tekinteni.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 27

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

2. „alapvető platformszolgáltatás”: az 
alábbiak bármelyike:

2. „alapvető platformszolgáltatás”: 
széles körben elterjedt és általánosan 
használt digitális szolgáltatás, amely üzleti 
felhasználók és végfelhasználók között, 
illetve e csoportok bármelyikének tagjai 
között közvetít, és amelyet 
platformszolgáltató biztosít – akár egy 
vagy többoldalú platformszolgáltatóról 
van szó –, például az alábbiak bármelyike:

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) webböngészők;

Or. en

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) online lekérhető audiovizuális 
szolgáltatások; 

Or. en

Módosítás 30

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

cb) online lekérhető audio-
médiaszolgáltatások;

Or. en

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hangasszisztensek;

Or. en

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) online fizetési szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) felhőszolgáltatás; g) szoftver mint szolgáltatás, többek 
között felhőszolgáltatás

Or. en
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Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „webböngésző”: 
ügyfélszámítógépek, intelligens mobil 
eszközök és hálózatokhoz, például az 
internethez kapcsolódó szervereken tárolt 
webtartalmakhoz való hozzáférésre és az 
azokkal való interakcióra szolgáló egyéb 
eszközök által használt szoftver, ideértve 
az önálló webböngészőket, valamint a 
szoftverek épített vagy ágyazott, illetve 
ezekhez hasonló webböngészőket is;

Or. en

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „online lekérhető audiovizuális 
szolgáltatás;”: a 2010/13/EU irányelv 1. 
cikke (1) bekezdésének g) pontjában 
meghatározott szolgáltatás;

Or. en

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. „online lekérhető audio-
médiaszolgáltatás” vagy „nem lineáris 
audio-médiaszolgáltatás”: 
médiaszolgáltató által nyújtott, a 
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felhasználó egyedi kérése alapján, a 
felhasználó általa meghatározott 
időpontban, valamint a médiaszolgáltató 
műsorkínálatából a felhasználó által 
kiválasztott műsorszám meghallgatását 
biztosító audiomédia-szolgáltatás; 

Or. en

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „virtuális asszisztens”: olyan 
szoftver, amely szó- vagy írásbeli 
parancsokra reagál, és olyan feladatokat 
hajt végre a végfelhasználó nevében, mint 
például keresési lekérdezések 
végrehajtása, más digitális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az 
azokkal való interakció; 

Or. en

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. „mobil fizetési szolgáltatás”: mobil 
eszközről vagy mobil eszközön keresztül 
nyújtott és a pénzügyi szabályozásnak 
megfelelően működtetett pénzforgalmi 
szolgáltatás;

Or. en
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Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „szoftver mint szolgáltatás”: 
szoftver rendelkezésre bocsátására 
szolgáló módszer, amelynek keretében a 
szoftver előfizetés alapján online elérhető;

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

18. „rangsorolás”: online 
keresőprogramokon keresztül kínált 
áruknak és szolgáltatásoknak biztosított 
viszonylagos kiemelés, illetve a keresési 
eredményekhez rendelt relevancia, 
ahogyan azt az alapvető 
platformszolgáltatók megjelenítik, 
strukturálják vagy kommunikálják, 
függetlenül az ilyen megjelenítéshez, 
strukturáláshoz vagy kommunikációhoz 
használt technológiai eszközöktől;

Or. en

Módosítás 41

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



PE693.907v01-00 32/54 PA\1234325HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. „keresési eredmények”: minden 
tetszőleges formátumú információ – 
beleértve a szövegeket, grafikákat, hangot 
vagy más eredményeket –, amelyet az 
alapvető platformszolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltató egy írás- vagy szóbeli keresési 
lekérdezésre adott válaszként szolgáltat, 
tekintet nélkül arra, hogy a szóban forgó 
információ organikus találat, fizetett 
találat, közvetlen válasz, vagy az 
organikus találatokkal összefüggésben 
kínált, azokkal együttesen megjelenített, 
illetve azokba részlegesen vagy teljesen 
beágyazott bármely termék, szolgáltatás 
vagy információ; 

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan alapvető 
platformszolgáltatást működtet, amely 
fontos kapuként szolgál az üzleti 
felhasználók számára a végfelhasználók 
eléréséhez; valamint

b) olyan alapvető 
platformszolgáltatást vagy szolgáltatásokat 
működtet, amelyek önmagukban vagy 
együttesen fontos kapuként szolgál üzleti 
felhasználók vagy végfelhasználók 
számára más végfelhasználók vagy üzleti 
felhasználók eléréséhez; valamint

Or. en

Módosítás 43

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

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

c) alapos és bizonyítékokon alapuló 
értékelést követően megállapítást nyert, 
hogy a kapuőr állandósult és tartós 
pozíciót élvez műveletei során, vagy a 
közeljövőben várhatóan ilyen pozícióra 
tesz szert.

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a) pontjában 
szereplő követelmény, amennyiben a 
vállalkozás, amelyhez tartozik az EGT-ben 
legalább 6,5 milliárd EUR összegű éves 
forgalmat bonyolított az elmúlt három 
pénzügyi évben, vagy amennyiben annak a 
vállalkozásnak az átlagos tőkepiaci értéke 
vagy ekvivalens valós piaci értéke az 
elmúlt pénzügyi évben legalább 
65 milliárd EUR volt, és legalább három 
tagállamban nyújt alapvető 
platformszolgáltatást;

a) az (1) bekezdés a) pontjában 
szereplő követelmény, amennyiben a 
vállalkozás, amelyhez tartozik az EGT-ben 
legalább 6,5 milliárd EUR összegű éves 
forgalmat bonyolított az elmúlt három 
pénzügyi évben, vagy amennyiben annak a 
vállalkozásnak az átlagos tőkepiaci értéke 
vagy ekvivalens valós piaci értéke az 
elmúlt pénzügyi évben legalább 
65 milliárd EUR volt, és 
platformszolgáltatást nyújt;

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
követelmény, amennyiben a b) pont 
szerinti küszöbértékek az elmúlt három 
pénzügyi év mindegyikében teljesültek.

c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
követelmény, amennyiben a b) pont 
szerinti küszöbértékek az elmúlt két 
pénzügyi év mindegyikében teljesültek.



PE693.907v01-00 34/54 PA\1234325HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alapvető platformszolgáltató 
mérete, a forgalmát és a tőkepiaci értékét is 
beleértve, műveletei és pozíciója;

a) az alapvető platformszolgáltató 
mérete, a forgalmát és a tőkepiaci értékét is 
beleértve, műveletei és pozíciója, valamint 
piaci részesedése az adott piacon;

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) meglévő alternatív szolgáltatók; 

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Hat hónappal az után, hogy az 
alapvető platformszolgáltatás felkerült az e 
cikk (7) bekezdése szerinti listára, a 
kapuőr teljesíti az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket.

(8) A kapuőr a lehető legrövidebb időn 
belül, de legkésőbb két hónappal az után, 
hogy az alapvető platformszolgáltatás 
felkerült az e cikk (7) bekezdése szerinti 
listára, teljesíti az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket. 
Amennyiben a kapuőr e két hónapon 
belül nem teljesíti kötelezettségeit, a 25. és 
26. cikket kell alkalmazni. 
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Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság rendszeres 
időközönként és legalább 2 évente 
felülvizsgálja, hogy a minősített kapuőrök 
továbbra is megfelelnek-e a 3. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
követelményeknek, vagy hogy az új 
alapvető platformszolgáltatók megfelelnek-
e ezeknek a követelményeknek. A 
rendszeres felülvizsgálat során azt is 
vizsgálni kell, hogy a kapuőr érintett 
alapvető platformszolgáltatásainak 
jegyzékét kell-e módosítani.

(2) A Bizottság rendszeres 
időközönként és legalább 2 évente 
nyilvános és átlátható piaci vizsgálatot 
folytat le, hogy felülvizsgálja, hogy a 
minősített kapuőrök továbbra is 
megfelelnek-e a 3. cikk (1) bekezdésében 
megállapított követelményeknek, vagy 
hogy az új alapvető platformszolgáltatók 
megfelelnek-e ezeknek a 
követelményeknek. A rendszeres 
felülvizsgálat során azt is vizsgálni kell, 
hogy a kapuőr érintett alapvető 
platformszolgáltatásainak jegyzékét kell-e 
módosítani. A felülvizsgálatnak a 
kötelezettségekre nézve semmilyen 
felfüggesztő hatálya sincs.

Or. en

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja és 
módosíthatja ezeket az intézkedéseket, ha 
a vizsgálatot követően azt állapítja meg, 
hogy nem biztosítják hatékonyan az 5. és 
6. cikk szerinti kötelezettségek kapuőr 
általi teljesítését.

Or. en
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) tartózkodik az ezekből az alapvető 
platformszolgáltatásokból származó 
személyes adatoknak a kapuőr által kínált 
bármely egyéb szolgáltatásból származó 
személyes adatokkal vagy harmadik fél 
szolgáltatásokból származó személyes 
adatokkal történő összevonásától, valamint 
attól, hogy a személyes adatok összevonása 
céljából a végfelhasználókat a kapuőr más 
szolgáltatásaiba is beléptesse, kivéve ha a 
végfelhasználó számára nem a 
hozzájárulás kezelésére szolgáló 
adatkombináción alapuló konkrét 
alternatív választási lehetőséget kínáltak 
fel az (EU) 2016/679 rendelet értelmében. ; 
amennyiben a végfelhasználó nem 
adatkombináción alapuló szolgáltatást 
választott, úgy a szóban forgó szolgáltatás 
nem lehet eltérő (a személyre szabás 
szintjét kivéve, a személyes adatok 
összesítésének hiányából fakadóan).

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy az alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül szerzett 
végfelhasználók részére ajánlatokat 
reklámozzanak, és szerződést kössenek e 
végfelhasználókkal, függetlenül attól, hogy 
e célra a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásait használták vagy 
sem, és lehetővé teszi a végfelhasználók 

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

platformszolgáltatásait használták vagy 
sem, és lehetővé teszi a végfelhasználók 
számára, hogy a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásain keresztül valamely 
üzleti felhasználó szoftveralkalmazásának 
használatával hozzáférjenek tartalmakhoz, 
előfizetésekhez, funkciókhoz vagy egyéb 
tételekhez és használják ezeket, 
amennyiben ezeket a tételeket a 
végfelhasználók a releváns üzleti 
felhasználótól vásárolták, a kapuőr 
alapvető platformszolgáltatásának 
igénybevétele nélkül;

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók számára, hogy a kapuőr 
azonosító szolgáltatását használják, 
ajánlják vagy azzal működjenek együtt az 
üzleti felhasználók által a szóban forgó 
kapuőr alapvető platformszolgáltatásainak 
igénybevételével kínált szolgáltatások 
összefüggésében;

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók vagy a végfelhasználók 
számára, hogy a kapuőr azonosító 
szolgáltatását – fizetési szolgáltatásokat is 
ideértve – használják, ajánlják vagy azzal 
működjenek együtt az üzleti felhasználók 
által a szóban forgó kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásainak igénybevételével 
kínált szolgáltatások összefüggésében;

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók vagy végfelhasználók 
számára, hogy a 3. cikk alapján azonosított 

f) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók vagy végfelhasználók 
számára, hogy a 3. cikk alapján azonosított 
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vagy a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
szerinti küszöbértékeket teljesítő bármely 
egyéb alapvető platformszolgáltatásra 
iratkozzanak fel vagy azon regisztráljanak 
ahhoz, hogy az említett cikk alapján 
azonosított alapvető platformszolgáltatásai 
közül valamelyikhez hozzáférhessenek, 
arra feliratkozhassanak vagy 
regisztráljanak;

vagy a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
szerinti küszöbértékeket teljesítő bármely 
egyéb alapvető platformszolgáltatásra, 
illetve maga a kapuőr által vagy az 
ugyanazon vállalathoz tartozó bármely 
harmadik fél által kínált kiegészítő 
szolgáltatásokra iratkozzanak fel vagy 
azon regisztráljanak ahhoz, hogy az 
említett cikk alapján azonosított alapvető 
platformszolgáltatásai közül valamelyikhez 
hozzáférhessenek, arra feliratkozhassanak 
vagy regisztráljanak;

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 56

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

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

c) lehetővé teszi olyan harmadik fél 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak – üzleti 
felhasználók és végfelhasználók 
alapértelmezettként beállított – telepítését 
és tényleges használatát, amelyek a kapuőr 
operációs rendszereit használják vagy azzal 
együttműködnek, és lehetővé teszi e 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak számára, 
hogy azokhoz a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásától eltérő eszközökkel 
is hozzá lehessen férni. A kapuőrnek fel 
kell szólítania a végfelhasználót annak 
eldöntésére, hogy a letöltött alkalmazás 
vagy az alkalmazási adattár legyen-e az 
alapértelmezett. A kapuőrt nem lehet 
megakadályozni abban, hogy arányos 
intézkedésekkel biztosítsa, hogy a 
harmadik fél szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását, amennyiben a kapuőr 
bizonyítani tudja, hogy ezen intézkedések 
szükségesek és indokoltak, és hogy a 
hardver vagy az operációs rendszer 
integritásának megóvása érdekében más 
korlátozó eszköz nem áll rendelkezésre;

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartózkodik attól, hogy a 
rangsorolás során kedvezőbb elbánásban 
részesítse a maga a kapuőr által vagy 
ugyanazon vállalkozáshoz tartozó bármely 
harmadik fél által kínált szolgáltatásokat és 

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

fél által kínált szolgáltatásokat, termékeket 
és szoftveralkalmazásokat harmadik fél 
hasonló szolgáltatásaival, alkalmazásaival 
vagy termékeivel összevetve, továbbá a 
szolgáltatások, alkalmazások vagy 
termékek rangsorolásában méltányos és 
megkülönböztetésmentes feltételeket 
biztosít;

Or. en

Módosítás 58

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) lehetővé teszik a 
mobilalkalmazások ökoszisztémáiban a 
fogyasztók és a fejlesztők számára, hogy 
növeljék az elérhető alkalmazások számát, 
és biztosítsák a szoftveralkalmazások és 
szolgáltatások új funkcióinak elérését a 
kapuőr operációs rendszerének 
használatával.

Or. en

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) tartózkodjanak a sötét minták 
használatától, azaz kerüljék el a 
visszaélésszerű mintákat, például az 
árukapcsolási vagy árukapcsolási 
gyakorlatokat;

Or. en
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a kapuőrők alkalmazásaihoz való 
visszatérésre legfeljebb egyszeri felkérést 
tegyenek, és ne kíséreljék meg a 
felhasználókat erre indokolatlanul 
rábírni;

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) tartózkodjanak olyan algoritmusok 
beépítésétől a saját keresőprogramjaikba, 
amelyek tisztességtelen előnyöket 
biztosítanak a számukra;

Or. en

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) lehetővé teszi az üzleti 
felhasználók, a végfelhasználók, az 
alapvető platformszolgáltatást nyújtó 
versenytársak vagy a kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és az 
alapvető platformszolgáltatásokat nyújtó 
egyéb szolgáltatók számára az ugyanazon 
operációs rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
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azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások, illetve alapvető 
platformszolgáltatása iparági 
szabványainak nyújtása során használ;

Or. en

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) lehetővé teszik végfelhasználók, 
üzleti felhasználók, szolgáltatók, valamint 
számfüggetlen személyközi 
kommunikációs szolgáltatások és online 
közösségi hálózati szolgáltatások 
potenciális szolgáltatói számára a 
hozzáférést és az interoperabilitást a 
kapuőr rendelkezésére álló, illetve 
bármely közösségi hálózati szolgáltatás 
vagy számfüggetlen személyközi 
kommunikációs szolgáltatás nyújtása 
során általa használt valamennyi 
szabványos ágazati szolgáltatási funkció 
tekintetében; Az interoperabilitásra 
vonatkozó minimumkövetelményeknek 
összhangban kell állniuk a vonatkozó 
uniós jogszabályokkal, illetve adott 
esetben az ágazati szabvánnyal;

Or. en

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) kérésre és ingyenesen a hirdetők és 
a kiadók részére hozzáférést biztosít a 

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

kapuőr teljesítménymérő eszközeihez, 
valamint a hirdetők és a kiadók számára a 
hirdetések független értékelésének 
elvégzéséhez szükséges információkhoz; és 
a forgalom szabálytalanságára hivatkozva 
kizárólag akkor tarthatja vissza a 
reklámok utáni kifizetéseket, ha részletes 
bizonyítékokkal szolgál a 
szabálytalanságra vonatkozóan, és 
lehetőséget ad a hirdető számára kifogás 
emeléséhez;

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

h) biztosítja az üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén 
keletkezett adatok tényleges 
hordozhatóságát, és különösen a 
végfelhasználók részére biztosítja azokat 
az eszközöket, amelyek megkönnyítik az 
adatok, többek között a 
platformszolgáltatások végfelhasználók 
általi igénybe vétele során keletkezett 
személyes adatok tényleges 
hordozhatóságát – az (EU) 2016/679 
rendelettel összhangban – többek között 
folyamatos és valós idejű hozzáféréssel;

Or. en

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

k) Alapértelmezés szerint, megfelelő 
technikai és szervezési intézkedések 
bevezetésével méltányos és 
megkülönböztetésmentes általános 
hozzáférési feltételeket biztosít az üzleti 
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szoftveralkalmazás-áruházához. felhasználók és a végfelhasználók számára 
bármely alapvető platformszolgáltatásán a 
jelen rendelet 3. cikke értelmében 
minősített szoftveralkalmazás-áruházához.

Or. en

Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A végfelhasználók üzleti okokból 
történő szükségtelen nyomon követésének 
elkerülése érdekében a kapuőröknek 
tartózkodniuk kell attól, hogy a különböző 
szolgáltatásokból származó 
ügyféladatokat összegyűjtsék és egymással 
vegyítsék.

Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 72

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

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

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

Or. en

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A kapuőr biztosítja, hogy az 5. és 6. 
cikk szerinti kötelezettségeket teljes 
mértékben és ténylegesen is teljesíti. Míg 
az 5. és 6. cikkben foglalt kötelezettségek a 
3. cikk értelmében kijelölt alapvető 
platformszolgáltatásokra vonatkoznak, 
végrehajtásukat nem áshatja alá annak a 
vállalkozásnak a magatartása, amelyhez a 
kapuőr tartozik, függetlenül attól, hogy e 
magatartás szerződéses, kereskedelmi, 
technikai vagy bármely egyéb jellegű, 
ideértve a terméktervezést vagy a 
végfelhasználói döntések nem semleges 
módon történő bemutatását, illetve a 
felhasználói autonómia, a döntéshozatal 
vagy a választás más módon történő 
aláásását vagy gyengítését a felhasználói 
felület vagy annak egy része struktúráján, 
funkcióján vagy működési módján 
keresztül.

Or. en
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Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság piaci vizsgálatot 
végezhet annak vizsgálata céljából, hogy 
egy alapvető platformszolgáltatót a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek kell-e 

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

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

Or. en

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság piaci vizsgálatot végezhet 
annak felderítésére, hogy a digitális 

A Bizottság piaci vizsgálatot végezhet 
annak felderítésére, hogy a digitális 



PA\1234325HU.docx 51/54 PE693.907v01-00

HU

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

ágazatban egy vagy több szolgáltatást fel 
kell-e venni az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékébe, vagy 
hogy felderítse azokat a gyakorlatokat, 
amelyek korlátozhatják az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, vagy amelyek 
tisztességtelenek lehetnek, és amelyeket e 
rendelet nem kezel eredményesen. E 
piacvizsgálat során nyilvános és átlátható 
konzultációkat kell tartani valamennyi 
érdekelt féllel, köztük kkv-kkal és a 
fogyasztók képviselőivel. A Bizottság 
legkésőbb a piaci vizsgálat megindításától 
számított 12 hónapon belül nyilvános 
jelentést ad ki.

Or. en

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a18. cikk szerinti 
eljárások megindítását követő hat 
hónapos határidőn belül, a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban meg nem felelési határozatot 
fogad el, amennyiben megállapítja, hogy a 
kapuőr nem felel meg a következők 
valamelyikének:

Or. en

Módosítás 81

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdés alapján elfogadott 
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meg nem felelési határozatban a Bizottság 
előírhat továbbá olyan intézkedéseket a 
kapuőr számára, amelyeket az 5. vagy 6. 
cikkben meghatározott kötelezettségeinek 
való hatékony megfelelés biztosítása 
érdekében kell végrehajtania. Ezek közé 
tartozhatnak a piac 
megtámadhatóságának helyreállításához 
szükséges arányos intézkedések 
(amennyiben azt a kapuőr meg nem 
felelése károsította). A Bizottság adott 
esetben előírhatja az intézkedések 
ideiglenes alkalmazását is, azok tesztelése 
és hatékonyságának optimalizálása 
érdekében. A Bizottság az intézkedések 
első megsértését követően magatartási 
jellegű korrekciós intézkedéseket írhat elő. 

Or. en

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A kapuőr a Bizottság 
rendelkezésére bocsátja azon intézkedések 
leírását, amelyeket az (1) bekezdésnek 
megfelelően elfogadott határozatnak való 
megfelelés biztosítása érdekében hozott. A 
Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
ezeket az intézkedéseket, és ha a 
vizsgálatot követően azt állapítja meg, 
hogy nem biztosítják hatékonyan az 5. és 
6. cikk szerinti kötelezettségek kapuőr 
általi teljesítését, akkor a Bizottság 
kiigazíthatja azokat. 

Or. en
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Módosítás 83

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha a Bizottság szükségesnek ítéli, 
akkor az (1) bekezdés szerinti határozatok 
meghozatala előtt más természetes vagy 
jogi személyeket is meghallgathat. Ha 
ilyen személyek meghallgatásra vonatkozó 
kérelmet nyújtanak be, és képesek 
kimutatni, hogy elegendő érdekkel 
rendelkeznek, akkor kérelmüknek helyt 
kell adni. A nemzeti illetékes hatóságok 
ugyancsak felkérhetik a Bizottságot, hogy 
hallgasson meg bármely más, elegendő 
érdekkel rendelkező természetes vagy jogi 
személyt.

Or. en

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság határozatait kizárólag 
olyan kifogásokra alapozza, amelyekkel 
kapcsolatban az érintett kapuőrök, 
vállalkozások, vállalkozások társulásai és 
jogos érdekkel rendelkező természetes 
vagy jogi személyek módjában állt 
észrevételt megfogalmazni.

Or. en

Módosítás 86

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kimutatható jogos érdekkel 
rendelkező természetes vagy jogi 
személyek számára lehetővé kell tenni 
panasz benyújtását a kapuőri minősítés 
hiánya esetén, vagy ha a kapuőrök egyedi 
esetekben vagy rendszeresen nem felelnek 
meg az rendelet szerinti 
kötelezettségeiknek.

Or. en


