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Módosítás 10
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok egyre nagyobb 
mértékben vezetnek be vagy terveznek 
bevezetni az ezen rendelet által 
szabályozott kérdésekről szóló nemzeti 
jogszabályokat, mindenekelőtt a közvetítő 
szolgáltatókra vonatkozó kellő gondossági 
követelmények előírásával. Ezek az eltérő 
nemzeti jogszabályok kedvezőtlenül 
érintik a belső piacot, amely – a Szerződés 
26. cikke értelmében – egy olyan, belső 
határok nélküli térséget alkot, amelyben 
biztosított az áruk és szolgáltatások, 
valamint a letelepedés szabadsága, 
figyelembe véve az ilyen szolgáltatások 
nyújtásához általában használt internet 
eredendően határokon átnyúló jellegét. A 
közvetítő szolgáltatások belső piacon 
történő nyújtására vonatkozó feltételeket 
harmonizálni kell, hogy a vállalkozások 
hozzáférhessenek új piacokhoz és 
lehetőségekhez a belső piacban rejlő 
előnyök kiaknázása érdekben, nagyobb 
választékot biztosítva a fogyasztóknak és a 
szolgáltatások egyéb igénybe vevőinek.

törölve

Or. en

Módosítás 11
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) A gazdaság digitalizálása új 
szolgáltatásokat és termékeket hozott létre, 
valamint a foglalkoztatás olyan új formáit 
teremtette meg, amelyekre az offline 
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ágazatoknál általában jóval 
egyenlőtlenebb munkajogi szabályozások 
és mind a munkaidő, mind pedig a fizetés 
tekintetében bizonytalan 
munkaszerződések vonatkoznak. A 
Covid19-világjárvány fokozta e 
munkavállalók kitettségét a betegséggel 
szemben, és növelte ezeket az 
egyenlőtlenségeket. Az Unió még nem 
használja ki teljes egészében az 
átjárhatóság előnyeit, különösen a 
szabványosítás, a közbeszerzések és az 
illetékes nemzeti és regionális hatóságok 
közötti koordináció hiányosságai miatt; A 
Covid19-világjárvány világszerte – az 
Unióban is, valamint állami és regionális 
szinten is – alkalmat kínált a kormányok 
számára, hogy kontaktkövető 
alkalmazásokat fejlesszenek ki a 
betegségben szenvedő polgárok nyomon 
követésére. Egyes önkényuralmi 
rendszerű országokban a magánéletet 
figyelmen kívül hagyó kontaktkövető 
alkalmazásokat fejlesztettek ki, amelyek 
minden felhasználót azonosítanak. A 
kontaktkövető alkalmazás – amennyiben 
jogilag nem korlátozott – veszélyt jelenthet 
az egyéni szabadságjogokra.

Or. en

Módosítás 12
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) Az összetett szabályozási 
követelmények mind uniós, mind 
tagállami szinten hozzájárultak a belső 
piacon működő közvetítő szolgáltatások, 
különösen a kis- és középvállalkozások 
magas adminisztratív költségeihez és 
jogbizonytalanságához.

Or. en
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Módosítás 13
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közvetítő szolgáltatók 
felelősségteljes és kellően gondos 
magatartása elengedhetetlen a biztonságos, 
kiszámítható és megbízható online 
környezethez, illetve ahhoz, hogy az uniós 
polgárok és más személyek gyakorolhassák 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a 
továbbiakban: Charta) biztosított alapvető 
jogokat, különösen a véleménynyilvánítás 
és az információ szabadságához, illetve a 
vállalkozások szabadságához és a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot.

(3) A közvetítő szolgáltatók átlátható, 
felelősségteljes és kellően gondos 
magatartása elengedhetetlen a biztonságos, 
kiszámítható és megbízható online 
környezethez, a jogbiztonság 
megteremtéséhez, illetve ahhoz, hogy az 
uniós polgárok és más személyek 
gyakorolhassák az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában (a továbbiakban: Charta) 
biztosított alapvető jogokat, különösen a 
véleménynyilvánítás és az információ 
szabadságához, illetve a vállalkozások 
szabadságához és a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot.

Or. en

Módosítás 14
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezért a belső piac működésének 
védelme és javítása érdekében célzott, 
egységes, hatékony, arányos és kötelező 
szabályokat kell hozni uniós szinten. Ez a 
rendelet biztosítja annak feltételeit, hogy az 
innovatív digitális szolgáltatások 
megjelenjenek a belső piacon és 
bővüljenek. A közvetítő szolgáltatókra 
vonatkozó követelmények tekintetében a 
nemzeti szabályozási intézkedések uniós 
szintű közelítése elengedhetetlen a belső 

(4) Ezért a belső piac működésének 
védelme és javítása érdekében célzott, 
egységes, hatékony, arányos és kötelező 
szabályokat kell hozni uniós szinten. Ez a 
rendelet biztosítja annak feltételeit, hogy az 
innovatív digitális szolgáltatások 
megjelenjenek a belső piacon és 
bővüljenek. A közvetítő szolgáltatókra 
vonatkozó követelmények tekintetében a 
nemzeti szabályozási intézkedések uniós 
szintű közelítése elengedhetetlen a belső 
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piac töredezettségének elkerüléséhez és 
felszámolásához, illetve a jogbiztonság 
biztosításához, csökkentve ezáltal a 
fejlesztők bizonytalanságát, és előmozdítva 
az interoperabilitást. A 
technológiasemleges követelmények 
alkalmazása nem akadályozza, hanem 
elősegíti az innovációt.

piac töredezettségének elkerüléséhez és 
felszámolásához, a biztonságosabb 
környezet megteremtéséhez és 
fenntartásához, illetve a jogbiztonság 
biztosításához a platformok, a 
felhasználók és a hatóságok számára, 
csökkentve ezáltal a fejlesztők 
bizonytalanságát, és előmozdítva az 
interoperabilitást. A technológiasemleges 
követelmények alkalmazása nem 
akadályozza, hanem elősegíti az 
innovációt.

Or. en

Módosítás 15
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet az információs 
társadalommal összefüggő egyes, vagyis 
olyan szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatókra vonatkozik, amelyek az 
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és 
tanácsi 
irányelv26fogalommeghatározásának 
megfelelően általában térítés ellenében, 
távolról, elektronikus úton és a 
szolgáltatást igénybe vevő egyéni 
kérelmére nyújtott szolgáltatások. 
Konkrétabban ez a rendelet a közvetítő 
szolgáltatókra, különösen az egyszerű 
továbbítást, a gyorsítótárazást vagy 
tárhelyet biztosító szolgáltatókra 
vonatkozik, mivel az ilyen szolgáltatások 
használatának – főként jogszerű és 
társadalmilag hasznos célokból való – 
exponenciális növekedése hatására a 
jogellenes vagy egyéb módon káros 
információk és tevékenységek 
közvetítésében és terjesztésében is nőtt a 
szerepük.

(5) Ez a rendelet az információs 
társadalommal összefüggő egyes, vagyis 
olyan szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatókra vonatkozik, amelyek az 
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv26 
fogalommeghatározásának megfelelően 
általában térítés ellenében, távolról, 
elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe 
vevő egyéni kérelmére nyújtott 
szolgáltatások. Konkrétabban ez a rendelet 
a közvetítő szolgáltatókra, különösen az 
egyszerű továbbítást, a gyorsítótárazást 
vagy tárhelyet biztosító szolgáltatókra 
vonatkozik, mivel az ilyen szolgáltatások 
használatának – főként jogszerű és 
társadalmilag hasznos célokból való – 
exponenciális növekedése hatására a 
jogellenes vagy egyéb módon káros 
információk és tevékenységek 
közvetítésében és terjesztésében is nőtt a 
szerepük. Ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza az online platformpiac 
fontosságát és sajátosságait a közlekedés 
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és idegenforgalom területén, amelyek 
ebben a kérdésben ágazat-specifikus 
megközelítést és különös figyelmet 
igényelnek.

_________________ _________________
26 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.).

26 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 16
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gyakorlatban egyes közvetítő 
szolgáltatók olyan szolgáltatások 
tekintetében közvetítenek, amelyek 
nyújtására nem feltétlenül elektronikus 
úton kerül sor (például távoli 
információtechnológiai szolgáltatások, 
közlekedés, vendéglátás vagy kézbesítési 
szolgáltatások). Ez a rendelet csak a 
közvetítő szolgáltatásokra vonatkozik, és 
nem érinti a közvetítő szolgáltatásokon 
keresztül közvetített termékekről vagy 
szolgáltatásokról szóló uniós vagy nemzeti 
jogszabályokban megfogalmazott 
követelményeket, beleértve azokban a 
helyzetekben, amikor a közvetítő 
szolgáltatás egy másik, nem közvetítő 
szolgáltatás szerves részét képezi az 
Európai Unió Bírósága ítélkezési 
gyakorlatának megfelelően.

6. A gyakorlatban egyes közvetítő 
szolgáltatók olyan szolgáltatások 
tekintetében közvetítenek, amelyek 
nyújtására nem feltétlenül elektronikus 
úton kerül sor (például távoli 
információtechnológiai szolgáltatások, 
személy- és teherszállítás, vendéglátás 
vagy kézbesítési szolgáltatások). Ez a 
rendelet csak a közvetítő szolgáltatásokra 
vonatkozik, és nem érinti a közvetítő 
szolgáltatásokon keresztül közvetített 
termékekről vagy szolgáltatásokról szóló 
uniós vagy nemzeti jogszabályokban 
megfogalmazott követelményeket, 
beleértve azokban a helyzetekben, amikor 
a közvetítő szolgáltatás egy másik, nem 
közvetítő szolgáltatás szerves részét képezi 
az Európai Unió Bírósága ítélkezési 
gyakorlatának megfelelően.

Or. pl
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Módosítás 17
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ebben a rendeletben 
meghatározott szabályok hatékonyságának 
biztosítása, illetve a belső piaci egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében 
ezek a szabályok székhelytől vagy 
lakóhelytől függetlenül vonatkoznak a 
közvetítő szolgáltatókra, amennyiben 
szolgáltatásokat nyújtanak az Unióban, 
ahogy azt az Unióval fennálló érdemi 
kapcsolat alátámasztja.

(7) Az ebben a rendeletben 
meghatározott szabályok hatékonyságának 
biztosítása, illetve a belső piaci egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében 
ezek a szabályok székhelytől vagy 
lakóhelytől függetlenül vonatkoznak a 
közvetítő szolgáltatókra, amennyiben 
szolgáltatásokat nyújtanak az Unióban, 
ahogy azt az Unióval fennálló érdemi 
kapcsolat alátámasztja. Tekintettel arra, 
hogy a digitális gazdaság, különösen a 
platformok számos stratégiai ágazatban, 
például a közlekedés és a vendéglátás 
területén jelentős hatást gyakorolhatnak a 
régóta fennálló szabályozott üzleti 
modellekre, a Bizottságnak elő kell 
mozdítania az egyenlő versenyfeltételeket 
az online platformok és a közlekedési és 
turisztikai ágazatban működő 
hagyományos vállalkozások között.

Or. en

Módosítás 18
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ilyen érdemi kapcsolat áll fenn az 
Unióval, ha a szolgáltató székhellyel 
rendelkezik az Unióban, vagy ennek 
hiányában egy vagy több tagállamban 
jelentős számú felhasználója van, vagy a 
tevékenységei egy vagy több tagállam felé 
irányulnak. Az egy vagy több tagállam 
felé irányuló tevékenység valamennyi 

(8) Az Unióval való ilyen érdemi 
kapcsolat akkor tekinthető 
megvalósultnak, ha a szolgáltató az 
Unióban letelepedett, ilyen telephely 
hiányában az érdemi kapcsolat kritériumát 
annak alapján kell értékelni, hogy egy 
vagy több tagállamban jelentős számú 
felhasználó található-e, vagy a 
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releváns körülmény alapján állapítható 
meg, beleértve az olyan tényezőket is, mint 
az adott tagállamban általában használt 
nyelv vagy pénznem használata, a 
termékek vagy szolgáltatások 
megrendelésének lehetősége vagy nemzeti 
felső szintű domain használata. A valamely 
tagállam felé irányuló tevékenység 
fennállása levezethető abból is, ha 
rendelkezésre áll egy alkalmazás a 
vonatkozó nemzeti alkalmazás-áruházban, 
ha helyi hirdetéseket vagy a tagállamban 
használt nyelvű hirdetéseket közölnek, 
vagy ügyfélkapcsolatok kezeléséből, 
például az adott tagállamban általánosan 
használt nyelven történő ügyfélszolgálat 
biztosításából. Érdemi kapcsolat akkor is 
feltételezhető, ha a szolgáltató 
tevékenysége egy vagy több tagállam felé 
irányul az 1215/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2717. cikke 
(1) bekezdése c) pontjának megfelelően. 
Másrészről egy honlap Unióból való puszta 
technikai elérhetősége csak ilyen alapon 
nem minősül az Unióval fennálló érdemi 
kapcsolatnak.

tevékenységek egy vagy több tagállamra 
irányulnak-e. Az egy vagy több tagállam 
felé irányuló tevékenység valamennyi 
releváns körülmény alapján állapítható 
meg, beleértve az olyan tényezőket is, mint 
az adott tagállamban általában használt 
nyelv vagy pénznem használata, a 
termékek vagy szolgáltatások 
megrendelésének lehetősége vagy nemzeti 
felső szintű domain használata. A valamely 
tagállam felé irányuló tevékenység 
fennállása levezethető abból is, ha 
rendelkezésre áll egy alkalmazás a 
vonatkozó nemzeti alkalmazás-áruházban, 
ha helyi hirdetéseket vagy a tagállamban 
használt nyelvű hirdetéseket közölnek, 
vagy ügyfélkapcsolatok kezeléséből, 
például az adott tagállamban általánosan 
használt nyelven történő ügyfélszolgálat 
biztosításából. Érdemi kapcsolat akkor is 
feltételezhető, ha a szolgáltató 
tevékenysége egy vagy több tagállam felé 
irányul az 1215/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet27 17. cikke 
(1) bekezdése c) pontjának megfelelően. 
Másrészről egy honlap Unióból való puszta 
technikai elérhetősége csak ilyen alapon 
nem minősül az Unióval fennálló érdemi 
kapcsolatnak. Végezetül garantálni és 
használni kell a kisebbségi nyelveket, akár 
az Unió hivatalos nyelvei, akár nem.

_________________ _________________
27 Az Európai Parlament és a Tanács 
1215/2012/EU rendelete (2012. december 
12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 
351., 2012.12.20., 1. o.).

27 Az Európai Parlament és a 
Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. 
december 12.) a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a 
határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 19
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ez a rendelet kiegészíti, de nem 
érinti a közvetítő szolgáltatások 
nyújtásának egyes szempontjait szabályozó 
egyéb uniós jogi aktusokból, mindenekelőtt 
a 2000/31/EK irányelvből eredő szabályok 
alkalmazását, kivéve az e rendelet, a 
módosított 2010/13/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv28, valamint az (EU) 
…/… európai parlamenti és tanácsi 
rendelet29(az online terrorista tartalomról 
szóló rendeletjavaslat) által bevezetett 
változásokat. Ezért ez a rendelet nem érinti 
ezeket az egyéb jogi aktusokat, amelyek az 
e rendeletben meghatározott, általánosan 
alkalmazandó keret vonatkozásában lex 
specialisnak minősülnek. Ugyanakkor az 
ebben a rendeletben meghatározott 
szabályok vonatkoznak azokra a 
kérdésekre, amelyeket az említett egyéb 
jogi aktusok nem vagy nem teljes 
mértékben szabályoznak, továbbá azokra a 
kérdésekre, amelyek vonatkozásában ezek 
az egyéb jogi aktusok lehetővé teszik a 
tagállamok számára egyes intézkedések 
nemzeti szintű elfogadását.

(9) Ez a rendelet kiegészíti, de nem 
érinti a közvetítő szolgáltatások 
nyújtásának egyes szempontjait szabályozó 
egyéb uniós jogi aktusokból, mindenekelőtt 
a 2000/31/EK irányelvből eredő szabályok 
alkalmazását, kivéve az e rendelet, a 
módosított 2010/13/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv28, valamint az (EU) 
…/… európai parlamenti és tanácsi 
rendelet29 (az online terrorista tartalomról 
szóló rendeletjavaslat) által bevezetett 
változásokat. Ezért ez a rendelet nem érinti 
ezeket az egyéb jogi aktusokat, amelyek az 
e rendeletben meghatározott, általánosan 
alkalmazandó keret vonatkozásában lex 
specialisnak minősülnek. Ugyanakkor az 
ebben a rendeletben meghatározott 
szabályok vonatkoznak azokra a 
kérdésekre, amelyeket az említett egyéb 
jogi aktusok nem vagy nem teljes 
mértékben szabályoznak, továbbá azokra a 
kérdésekre, amelyek vonatkozásában ezek 
az egyéb jogi aktusok lehetővé teszik a 
tagállamok számára egyes intézkedések 
nemzeti, és adott esetben regionális szintű 
elfogadását. Végezetül, a harmadik 
országokból származó, de az Unióban 
erőteljes piaci jelenléttel rendelkező nagy 
streaming-platformokat ösztönözni kell 
arra, hogy kínálatukba felvegyék az Unió 
valamennyi nyelvén audiovizuális 
alkotások gyártásával foglalkozó kis- és 
középvállalkozásoktól származó 
tartalmakat, továbbá reklámozzák és 
népszerűsítsék azokat. A Bizottságnak a 
Testülettel, a tagállamokkal vagy adott 
esetben a régiókkal közösen fel kell 
mérnie, hogy milyen ösztönzőket kell 
nyújtani ezeknek a streaming 
platformoknak. Az audiovizuális digitális 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak a 
digitális szolgáltatási adattéren keresztül 
valamennyi érdekelt féllel meg kell 
osztaniuk az információkat.

_________________ _________________
28 Az Európai Parlament és a Tanács 28 Az Európai Parlament és a Tanács 
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2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) 
a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról (Audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 
(EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 95., 
2010.4.15., 1. o.).

2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) 
a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról (Audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 
(EGT-vonatkozású szöveg), HL L 95., 
2010.4.15.,  1. o.

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/… rendelete (az online terrorista 
tartalomról szóló rendeletjavaslat).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/… rendelete (az online terrorista 
tartalomról szóló rendeletjavaslat).

Or. en

Módosítás 20
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, online zaklatás, nem 
megfelelő vagy hamisított termékek 
értékesítése, szerzői joggal védett anyagok 
nem engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmának azon általános 
elven kell alapulnia, hogy ami offline 
illegális, az legyen online is illegális. Ez a 
fogalom különösen olyan információkra 
utal, azok formájától függetlenül, amelyek 
a hatályos jogszabályok értelmében 
jogellenesek, például a jogellenes 
gyűlöletbeszéd vagy a terroristatartalom és 
a jogellenes megkülönböztető tartalom, 
vagy jogellenes tevékenységekkel 
kapcsolatos, például a gyermekek szexuális 
zaklatását ábrázoló képek megosztása, 
magánjellegű képek jogellenes, nem 
beleegyezésen alapuló megosztása, online 
zaklatás, olyan szolgáltatások nyújtása a 
megfelelő engedélyek nélkül, amelyekhez 
egy illetékes nemzeti hatóság engedélye 
vagy jóváhagyása szükséges, nem 
megfelelő vagy hamisított termékek 
értékesítése, szerzői joggal védett anyagok 
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tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 
értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

nem engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 
értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

Or. pl

Módosítás 21
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, online zaklatás, nem 
megfelelő vagy hamisított termékek 
értékesítése, szerzői joggal védett anyagok 
nem engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
vagy videók jogellenes, nem beleegyezésen 
alapuló megosztása, online zaklatás, nem 
megfelelő, hamisított vagy illegális 
termékek értékesítése, jogellenes rövid 
távú lakásbérletek értékesítése, szerzői 
joggal védett anyagok nem engedélyezett 
felhasználása vagy a fogyasztóvédelmi 
jogot megsértő tevékenységek. Ebben a 
tekintetben lényegtelen, hogy az 
információ vagy tevékenység az uniós jog 
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értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

vagy az uniós joggal összhangban lévő 
nemzeti jog értelmében jogellenes-e, illetve 
pontosan milyen jellegű vagy tárgyú a 
szóban forgó jog.

Or. en

Módosítás 22
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A II. fejezet releváns szabályai 
csak azt állapítják meg, hogy az érintett 
közvetítő szolgáltató mikor nem tehető 
felelőssé a szolgáltatás igénybe vevői által 
rendelkezésre bocsátott jogellenes 
tartalom vonatkozásában. Ezek a 
szabályok nem teremtenek alapot annak 
megállapítására, mikor tehető felelőssé a 
szolgáltató, mert azt az uniós vagy nemzeti 
jog hatályos szabályai határozzák meg. 
Továbbá, a felelősség alóli, ebben a 
rendeletben megállapított mentesség a 
felelősség bármely típusa esetén 
alkalmazandó, bármely jogellenes 
tartalom vonatkozásában, függetlenül az 
érintett jogszabályok pontos tárgyától 
vagy jellegétől.

törölve

Or. en

Indokolás

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály nem alkalmazandó más uniós vagy tagállami 
jogszabályok hatálya alá tartozó, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal 
kapcsolatos ügyekre. Más jogszabályok, például az általános adatvédelmi rendelet vagy az 
(EU) 2019/771 irányelv (a továbbiakban: értékesítési irányelv) például megállapítanak 
és/vagy lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy pozitív felelősséget állapítsanak meg 
bizonyos típusú platformok tekintetében.

Módosítás 23
Maria Grapini
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Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A közvetített online kereskedelmi 
ügyletekben részt vevő fogyasztók 
hatékony védelme érdekében egyes 
tárhelyszolgáltatók – nevezetesen azok az 
online platformok, amelyek lehetővé teszik 
a fogyasztók és kereskedők számára a 
távollevők között kötött szerződéseket – 
nem vehetik igénybe a 
tárhelyszolgáltatókra vonatkozóan ebben a 
rendeletben meghatározott felelősség alóli 
mentességet, amennyiben az ilyen online 
platformok az érintett ügyletekhez 
kapcsolódó releváns információkat oly 
módon teszik közzé, hogy a fogyasztók azt 
hiszik, maguk az online platformok vagy a 
szolgáltatás irányításuk vagy ellenőrzésük 
alatt álló igénybe vevői adták meg azokat 
az információkat, és azt hiszik, hogy az 
ilyen online platformoknak tudomásuk van 
az ilyen információkról vagy ellenőrzést 
gyakorolnak felettük, még ha a valóságban 
másként van is. Ebben a tekintetben 
objektíven – valamennyi releváns 
körülmény alapján – meg kell határozni, 
hogy az információk közzététele okot 
adhat-e ilyen vélekedésre az átlagos és 
észszerűen jól informált fogyasztók 
körében.

(23) A közvetített online kereskedelmi 
ügyletekben részt vevő fogyasztók 
hatékony és megbízható védelme 
érdekében egyes tárhelyszolgáltatók – 
nevezetesen azok az online platformok, 
amelyek lehetővé teszik a fogyasztók és 
kereskedők számára a távollevők között 
kötött szerződéseket – nem vehetik igénybe 
a tárhelyszolgáltatókra vonatkozóan ebben 
a rendeletben meghatározott felelősség 
alóli mentességet, amennyiben az ilyen 
online platformok az érintett ügyletekhez 
kapcsolódó releváns és pontos 
információkat oly módon teszik közzé, 
hogy a fogyasztók azt hiszik, maguk az 
online platformok vagy a szolgáltatás 
irányításuk vagy ellenőrzésük alatt álló 
igénybe vevői adták meg azokat az 
információkat, és azt hiszik, hogy az ilyen 
online platformoknak tudomásuk van az 
ilyen információkról vagy ellenőrzést 
gyakorolnak felettük, még ha a valóságban 
másként van is. Ebben a tekintetben 
objektíven – valamennyi releváns 
körülmény alapján – meg kell határozni, 
hogy az információk közzététele okot 
adhat-e ilyen vélekedésre az átlagos és 
észszerűen jól informált fogyasztók 
körében.

Or. ro

Módosítás 24
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A közvetítő szolgáltatókat nem 
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helyénvaló automatizált tartalommoderáló 
eszközök alkalmazására kötelezni, mivel 
az ilyen eszközök nem képesek 
ténylegesen megérteni az emberi 
kommunikáció kontextusának és 
jelentésének finomságait, ami szükséges 
lenne annak meghatározásához, hogy a 
vizsgált tartalom jogsértőnek vagy a 
szerződési feltételeket sértőnek minősül-e. 
Az automatizált jelentések szolgáltatók 
vagy szerződéses vállalkozóik általi emberi 
felülvizsgálata nem oldja meg teljes 
mértékben ezt a problémát, különösen 
akkor, ha azt olyan személyzetnek 
szervezik ki, amely nem rendelkezik kellő 
függetlenséggel, képesítéssel és 
elszámoltathatósággal.

Or. en

Módosítás 25
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) E rendelet célkitűzéseinek elérése 
érdekében, illetve különösen a belső piac 
működésének javítása, valamint a 
biztonságos és átlátható online környezet 
biztosítása érdekében egyértelmű, 
kiegyensúlyozott és harmonizált kellő 
gondossági kötelezettségeket kell előírni a 
közvetítő szolgáltatók tekintetében. Ezek a 
kötelezettségek különösen arra irányulnak, 
hogy biztosítsák a különböző közpolitikai 
célkitűzéseket, így a szolgáltatások igénybe 
vevőinek biztonságát és bizalmát, beleértve 
a kiskorú és a veszélyeztetett 
felhasználókat, megvédjék a Chartába 
foglalt releváns alapvető jogokat, 
biztosítsák az ilyen szolgáltatók érdemi 
elszámoltathatóságát, valamint jogokkal 
ruházzák fel a szolgáltatások igénybe 
vevőit és egyéb érdekelt feleket az illetékes 
hatóságok általi szükséges felügyelet 

(34) E rendelet célkitűzéseinek elérése 
érdekében, illetve különösen a belső piac 
működésének javítása, valamint a 
biztonságos és átlátható online környezet 
biztosítása érdekében egyértelmű, 
kiegyensúlyozott és harmonizált kellő 
gondossági kötelezettségeket kell előírni a 
közvetítő szolgáltatók tekintetében. Ezek a 
kötelezettségek különösen az illegális 
gyakorlatok ellen, illetve arra irányulnak, 
hogy biztosítsák a különböző közpolitikai 
célkitűzéseket, így a szolgáltatások igénybe 
vevőinek biztonságát és bizalmát, beleértve 
a kiskorú és a veszélyeztetett 
felhasználókat, megvédjék a Chartába 
foglalt releváns alapvető jogokat, 
biztosítsák az ilyen szolgáltatók érdemi 
elszámoltathatóságát, valamint jogokkal 
ruházzák fel a szolgáltatások igénybe 
vevőit és egyéb érdekelt feleket az illetékes 
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előmozdítása mellett. hatóságok általi szükséges felügyelet 
előmozdítása mellett.

Or. en

Módosítás 26
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A rendelet hatálya alá tartozó 
kérdésekben a gördülékeny és hatékony 
kommunikáció elősegítése érdekében a 
közvetítő szolgáltatóknak egyedüli 
kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk, és 
közzé kell tenniük a kapcsolattartó 
pontjukra vonatkozó releváns 
információkat, beleértve az ilyen 
kommunikáció során használt nyelveket. A 
kapcsolattartó pontot a közvetítő 
szolgáltatóval sajátos kapcsolatban álló 
megbízható bejelentők és szakmai 
szervezetek is igénybe vehetik. A jogi 
képviselővel ellentétben a kapcsolattartó 
pont operatív célokat szolgál, és nem 
feltétlenül igényel fizikai helyszínt.

(36) A rendelet hatálya alá tartozó 
kérdésekben a gördülékeny és hatékony 
kommunikáció elősegítése érdekében a 
közvetítő szolgáltatóknak egyedüli 
kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk, és 
közzé kell tenniük a kapcsolattartó 
pontjukra vonatkozó releváns 
információkat, beleértve az ilyen 
kommunikáció során használt nyelveket. A 
jogi képviselővel ellentétben a 
kapcsolattartó pont operatív célokat 
szolgál, és nem feltétlenül igényel fizikai 
helyszínt.

Or. en

Indokolás

Egyenlőtlen bánásmódhoz vezethet a felhasználók között, ha a megbízható bejelentők 
rendszerét nagymértékben alkalmazzák

Módosítás 27
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A harmadik országban székhellyel (37) A harmadik országban székhellyel 
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rendelkező, az Unióban szolgáltatásokat 
kínáló közvetítő szolgáltatóknak kellő 
felhatalmazással rendelkező jogi képviselőt 
kell kijelölniük az Unióban, és 
információkat kell szolgáltatniuk a jogi 
képviselőjükről, hogy lehetővé tegyék a 
hatékony felügyeletet és szükség esetén a 
rendelet érvényesítését az ilyen 
szolgáltatók vonatkozásában. A jogi 
képviselő kapcsolattartó pontként is 
működhet, amennyiben teljesülnek e 
rendelet vonatkozó követelményei.

rendelkező, az Unióban szolgáltatásokat 
kínáló közvetítő szolgáltatóknak kellő 
felhatalmazással rendelkező jogi képviselőt 
kell kijelölniük az Unióban, és 
információkat kell szolgáltatniuk a jogi 
képviselőjükről, hogy lehetővé tegyék a 
hatékony felügyeletet és szükség esetén a 
rendelet érvényesítését az ilyen 
szolgáltatók vonatkozásában. A jogi 
képviselő kapcsolattartó pontként is 
működhet, amennyiben teljesülnek e 
rendelet vonatkozó követelményei. E 
rendelet egyetlen rendelkezése sem tiltja 
meg a közvetítő szolgáltatóknak, hogy 
kollektív képviseletet hozzanak létre, vagy 
jogi képviselő szolgáltatásait más módon – 
többek között szerződéses úton – igénybe 
vegyék, feltéve, hogy a jogi képviselő 
elláthatja az e rendeletben ráruházott 
feladatot. Azon közvetítő szolgáltatók 
számára, amelyek a 2003/361/EK ajánlás 
melléklete értelmében mikro- vagy 
kisvállalkozásnak minősülnek, és amelyek 
észszerű erőfeszítést követően sikertelenül 
próbálták jogi képviselő szolgáltatásait 
igénybe venni, lehetővé kell tenni, hogy 
annak a tagállamnak a digitális 
szolgáltatási koordinátora, ahol a 
vállalkozás jogi képviselőt kíván kijelölni, 
segítse elő a további együttműködést és 
javasoljon lehetséges megoldásokat, 
beleértve a kollektív képviselet 
lehetőségeit is.

Or. en

Módosítás 28
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az aránytalan terhek elkerülése 
érdekében az e rendelet értelmében az 
online platformokra rótt további 

(43) Az aránytalan terhek elkerülése 
érdekében az e rendelet értelmében az 
online platformokra rótt további 
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kötelezettségek nem vonatkoznak a 
2003/361/EK bizottsági 
ajánlás41értelmében vett mikro- vagy 
kisvállalkozásokra, kivéve, ha a 
kiterjedtségük és hatásuk miatt 
megfelelnek az online óriásplatformnak 
minősülésre vonatkozóan ebben a 
rendeletben meghatározott kritériumoknak. 
Az említett ajánlásban meghatározott 
konszolidációs szabályok segítenek 
biztosítani, hogy ne kerülhessen sor az 
említett további kötelezettségek 
megkerülésére. A mikro- és 
kisvállalkozások e további kötelezettségek 
alóli mentessége nem érinti azt a 
képességüket, hogy – önkéntes alapon – 
olyan rendszert hozzanak létre, amely 
megfelel egy vagy több ilyen 
kötelezettségnek.

kötelezettségek nem vonatkoznak a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás41 
értelmében vett mikro- vagy 
kisvállalkozásokra, kivéve, ha a 
kiterjedtségük és hatásuk miatt 
megfelelnek az online óriásplatformnak 
minősülésre vonatkozóan ebben a 
rendeletben meghatározott kritériumoknak. 
E rendeletnek ki kell emelnie a közösségi 
gazdaság platformjainak fontosságát a 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatban, 
ahol a szolgáltatásokat egyének és 
szakemberek egyaránt nyújtják, és el kell 
kerülnie, hogy aránytalan tájékoztatási 
követelményeket és szükségtelen 
adminisztratív terheket rójanak a 
személyközi szolgáltatókra. Az említett 
ajánlásban meghatározott konszolidációs 
szabályok segítenek biztosítani, hogy ne 
kerülhessen sor az említett további 
kötelezettségek megkerülésére. A mikro- 
és kisvállalkozások e további 
kötelezettségek alóli mentessége nem érinti 
azt a képességüket, hogy – önkéntes alapon 
– olyan rendszert hozzanak létre, amely 
megfelel egy vagy több ilyen 
kötelezettségnek.

_________________ _________________
41 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása 
(2003. május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

41 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása 
(2003. május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Or. en

Módosítás 29
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az aránytalan terhek elkerülése 
érdekében az e rendelet értelmében az 
online platformokra rótt további 
kötelezettségek nem vonatkoznak a 

(43) Az aránytalan terhek elkerülése 
érdekében az e rendelet értelmében az 
online platformokra, különösen a kisebb 
méretűekre rótt további adminisztratív és 



AM\1232808HU.docx 19/157 PE693.655v01-00

HU

2003/361/EK bizottsági 
ajánlás41értelmében vett mikro- vagy 
kisvállalkozásokra, kivéve, ha a 
kiterjedtségük és hatásuk miatt 
megfelelnek az online óriásplatformnak 
minősülésre vonatkozóan ebben a 
rendeletben meghatározott kritériumoknak. 
Az említett ajánlásban meghatározott 
konszolidációs szabályok segítenek 
biztosítani, hogy ne kerülhessen sor az 
említett további kötelezettségek 
megkerülésére. A mikro- és 
kisvállalkozások e további kötelezettségek 
alóli mentessége nem érinti azt a 
képességüket, hogy – önkéntes alapon – 
olyan rendszert hozzanak létre, amely 
megfelel egy vagy több ilyen 
kötelezettségnek.

egyéb kötelezettségek nem vonatkoznak a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás41 
értelmében vett mikro- vagy 
kisvállalkozásokra, kivéve, ha a 
kiterjedtségük és hatásuk miatt 
megfelelnek az online óriásplatformnak 
minősülésre vonatkozóan ebben a 
rendeletben meghatározott kritériumoknak. 
Az említett ajánlásban meghatározott 
konszolidációs szabályok segítenek 
biztosítani, hogy ne kerülhessen sor az 
említett további kötelezettségek 
megkerülésére. A mikro- és 
kisvállalkozások e további kötelezettségek 
alóli mentessége nem érinti azt a 
képességüket, hogy – önkéntes alapon – 
olyan rendszert hozzanak létre, amely 
megfelel egy vagy több ilyen 
kötelezettségnek.

_________________ _________________
41 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása 
(2003. május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

41 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása 
(2003. május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Or. ro

Módosítás 30
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az aránytalan terhek elkerülése 
érdekében az e rendelet értelmében az 
online platformokra rótt további 
kötelezettségek nem vonatkoznak a 
2003/361/EK bizottsági 
ajánlás41értelmében vett mikro- vagy 
kisvállalkozásokra, kivéve, ha a 
kiterjedtségük és hatásuk miatt 
megfelelnek az online óriásplatformnak 
minősülésre vonatkozóan ebben a 
rendeletben meghatározott kritériumoknak. 
Az említett ajánlásban meghatározott 

(43) Az aránytalan terhek elkerülése 
érdekében az e rendelet értelmében az 
online platformokra rótt további 
kötelezettségek nem vonatkoznak a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás41 
értelmében vett mikro-, kis- vagy közepes 
méretű vállalkozásokra, kivéve, ha a 
kiterjedtségük és hatásuk miatt 
megfelelnek az online óriásplatformnak 
minősülésre vonatkozóan ebben a 
rendeletben meghatározott kritériumoknak. 
Az említett ajánlásban meghatározott 
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konszolidációs szabályok segítenek 
biztosítani, hogy ne kerülhessen sor az 
említett további kötelezettségek 
megkerülésére. A mikro- és 
kisvállalkozások e további kötelezettségek 
alóli mentessége nem érinti azt a 
képességüket, hogy – önkéntes alapon – 
olyan rendszert hozzanak létre, amely 
megfelel egy vagy több ilyen 
kötelezettségnek.

konszolidációs szabályok segítenek 
biztosítani, hogy ne kerülhessen sor az 
említett további kötelezettségek 
megkerülésére. A mikro- kis- és közepes 
méretű vállalkozások e további 
kötelezettségek alóli mentessége nem érinti 
azt a képességüket, hogy – önkéntes alapon 
– olyan rendszert hozzanak létre, amely 
megfelel egy vagy több ilyen 
kötelezettségnek.

_________________ _________________
41 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása 
(2003. május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

41 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása 
(2003. május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Or. en

Indokolás

Ennek a rendelkezésnek a középvállalkozásokra is ki kell terjednie.

Módosítás 31
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Biztosítani kell, hogy a 
szolgáltatások igénybe vevői könnyen és 
hatékonyan tudják vitatni az online 
platformok egyes, őket negatívan érintő 
döntéseit. Az online platformoknak ezért 
belső panaszkezelési rendszert kell 
működtetniük, amely megfelel a 
rendszerek könnyű hozzáférhetőségére 
vonatkozó bizonyos feltételeknek, illetve 
gyors és méltányos eredményekhez vezet. 
Emellett biztosítani kell a viták olyan 
tanúsított szervek általi, peren kívüli 
rendezésének lehetőségét – ideértve az 
olyan vitákat, amelyeket nem lehetett 
kielégítő módon megoldani a belső 
panaszkezelési rendszerben –, amelyek 
rendelkeznek az ahhoz szükséges 

(44) Biztosítani kell, hogy a 
szolgáltatások igénybe vevői könnyen és 
hatékonyan tudják vitatni az online 
platformok egyes, őket negatívan érintő 
döntéseit. Az online platformoknak ezért 
belső panaszkezelési rendszert kell 
működtetniük, amely megfelel a 
rendszerek könnyű hozzáférhetőségére 
vonatkozó bizonyos feltételeknek, illetve 
gyors és méltányos eredményekhez vezet. 
Emellett biztosítani kell a viták olyan 
tanúsított szervek általi, peren kívüli vagy 
peres rendezésének lehetőségét – ideértve 
az olyan vitákat, amelyeket nem lehetett 
kielégítő módon megoldani a belső 
panaszkezelési rendszerben –, amelyek 
rendelkeznek az ahhoz szükséges 
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függetlenséggel, eszközökkel és 
szakértelemmel, hogy méltányosan, 
gyorsan és költséghatékonyan végezzék 
tevékenységüket. Az online platformok 
döntéseinek vitatására szolgáló, így 
biztosított lehetőségek kiegészítik – de 
semmilyen tekintetben nem érintik – a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét az érintett 
tagállam jogának megfelelően.

függetlenséggel, eszközökkel és 
szakértelemmel, hogy méltányosan, 
gyorsan és költséghatékonyan végezzék 
tevékenységüket. Az online platformok 
döntéseinek vitatására szolgáló, így 
biztosított lehetőségek kiegészítik – de 
semmilyen tekintetben nem érintik – a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét az érintett 
tagállam jogának megfelelően.

Or. en

Indokolás

Növeli a felhasználók azon képességét, hogy jogellenes törlés miatt pert indítsanak.

Módosítás 32
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el. Az 
ilyen szervezetek a jellegüket tekintve 
lehetnek közjogiak, például a terrorista 
tartalom vonatkozásában a nemzeti 
bűnüldözési hatóságok vagy A 

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el, és 
hosszú időn át tanúsítottak pártatlan 
magatartást. Az ilyen szervezetek a 
jellegüket tekintve lehetnek közjogiak, 
például a terrorista tartalom 
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Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek. A 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében az ipari szervezetek és a 
jogosultak szervezetei megbízható 
bejelentőnek minősülhetnek, ha igazoltan 
megfelelnek a vonatkozó feltételeknek. Az 
ebben a rendeletben a megbízható 
bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online platformok 
nem kezelhetik hasonló módon az e 
rendelet értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 
többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43

vonatkozásában a nemzeti bűnüldözési 
hatóságok vagy A Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (a továbbiakban: Europol) 
keretében működő, internetes tartalommal 
foglalkozó egységek, vagy lehetnek nem 
kormányzati szervezetek és félállami 
szervek, például a gyermekek szexuális 
zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek. 
Az ebben a rendeletben a megbízható 
bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online platformok 
nem kezelhetik hasonló módon az e 
rendelet értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 
többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43 megfelelően.

_________________ _________________
43 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/794 rendelete (2016. május 11.) a 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.).

43 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/794 rendelete (2016. május 11.) a 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.).

Or. en

Indokolás

Nagy a kockázata annak, hogy csak szélsőbaloldali szervezetek kapják meg a megbízható 
bejelentői státuszt, ezért fontos a pártatlan magatartás. A szellemi tulajdonnal foglalkozó 
szervezetek hosszú múltra tekintenek vissza a túlzott törlések terén.
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Módosítás 33
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el. Az 
ilyen szervezetek a jellegüket tekintve 
lehetnek közjogiak, például a terrorista 
tartalom vonatkozásában a nemzeti 
bűnüldözési hatóságok vagy A 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek. A 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében az ipari szervezetek és a 
jogosultak szervezetei megbízható 
bejelentőnek minősülhetnek, ha igazoltan 
megfelelnek a vonatkozó feltételeknek. Az 
ebben a rendeletben a megbízható 

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, az 
illegális tevékenység súlyosságától 
függően, ami nem érinti azt a 
követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el. Az 
ilyen szervezetek a jellegüket tekintve 
lehetnek közjogiak, például a terrorista 
tartalom vonatkozásában a nemzeti 
bűnüldözési hatóságok vagy A 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek. A 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében az ipari szervezetek és a 
jogosultak szervezetei megbízható 
bejelentőnek minősülhetnek, ha igazoltan 
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bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online platformok 
nem kezelhetik hasonló módon az e 
rendelet értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 
többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43

megfelelnek a vonatkozó feltételeknek. Az 
ebben a rendeletben a megbízható 
bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online platformok 
nem kezelhetik hasonló módon az e 
rendelet értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 
többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43 megfelelően.

_________________ _________________
43 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/794 rendelete (2016. május 11.) a 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.).

43 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/794 rendelete (2016. május 11.) a 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.).

Or. en

Módosítás 34
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az online platformok 
szolgáltatásaival való visszaélések – a 
gyakori, nyilvánvalóan jogellenes tartalom 
vagy az e rendelet értelmében létrehozott 
mechanizmusok és rendszerek keretében 
gyakran tett, nyilvánvalóan megalapozatlan 
bejelentések vagy panaszok – aláássák a 
bizalmat, és veszélyeztetik az érintett felek 
jogait és jogos érdekeit. Ezért megfelelő és 
arányos biztosítékokkal gondoskodni kell 
az ilyen visszaélések megakadályozásáról. 
Az információk akkor minősülnek 
nyilvánvalóan jogellenes tartalomnak, 

(47) Az online platformok 
szolgáltatásaival való visszaélések – a 
gyakori, nyilvánvalóan jogellenes tartalom 
vagy az e rendelet értelmében létrehozott 
mechanizmusok és rendszerek keretében 
gyakran tett, nyilvánvalóan megalapozatlan 
bejelentések vagy panaszok – aláássák a 
bizalmat, és veszélyeztetik az érintett felek 
jogait és jogos érdekeit. Ezért megfelelő és 
arányos biztosítékokkal gondoskodni kell 
az ilyen visszaélések megakadályozásáról. 
Az információk akkor minősülnek 
nyilvánvalóan jogellenes tartalomnak, 
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illetve a bejelentések vagy panaszok akkor 
minősülnek nyilvánvalóan 
megalapozatlannak, ha a laikusok számára 
– bárminemű érdemi elemzés nélkül – 
egyértelmű, hogy a tartalom jogellenes, 
illetve a bejelentések vagy panaszok 
megalapozatlanok. Bizonyos körülmények 
között az online platformoknak 
ideiglenesen fel kell függeszteniük 
releváns tevékenységüket a visszaélést 
elkövető személy vonatkozásában. Ez nem 
érinti az online platformok arra vonatkozó 
szabadságát, hogy meghatározzák 
szerződési feltételeiket, és szigorúbb 
intézkedéseket hozzanak a súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos, 
nyilvánvalóan jogellenes tartalom 
esetében. Az átláthatóság érdekében az 
online platformok szerződési feltételeiben 
egyértelműen és kellően részletesen 
ismertetnie kell ezt a lehetőséget. Az online 
platformok által ebben a tekintetben hozott 
döntések esetében a jogorvoslatnak mindig 
elérhetőnek kell lennie, és ezek a döntések 
a digitális szolgáltatásokkal foglalkozó 
illetékes koordinátor felügyelete alá 
tartoznak. Az ebben a rendeletben a 
visszaélések vonatkozásában 
meghatározott szabályok nem 
akadályozzák meg az online platformokat 
abban, hogy a vonatkozó uniós és nemzeti 
jognak megfelelően egyéb intézkedéseket 
hozzanak arra az esetre, ha a 
szolgáltatásaik igénybe vevői jogellenes 
tartalmat gyártanak vagy egyéb módon 
visszaélnek a szolgáltatásaikkal. Ezek a 
szabályok nem érintik annak lehetőségét, 
hogy a visszaélést elkövető személyeket az 
uniós vagy nemzeti jognak megfelelően 
felelősség terhelje, többek között a károk 
tekintetében.

illetve a bejelentések vagy panaszok akkor 
minősülnek nyilvánvalóan 
megalapozatlannak, ha a laikusok számára 
– bárminemű érdemi elemzés nélkül – 
egyértelmű, hogy a tartalom jogellenes, 
illetve a bejelentések vagy panaszok 
megalapozatlanok. A felhasználók és 
tartalmak sosem törölhetők automatikus 
módon a bejelentéseket és panaszokat 
követően. Bizonyos körülmények között az 
online platformoknak ideiglenesen fel kell 
függeszteniük releváns tevékenységüket a 
visszaélést elkövető személy 
vonatkozásában. Ez nem érinti az online 
platformok arra vonatkozó szabadságát, 
hogy meghatározzák szerződési 
feltételeiket, és szigorúbb intézkedéseket 
hozzanak a súlyos bűncselekményekkel 
kapcsolatos, nyilvánvalóan jogellenes 
tartalom esetében. Az átláthatóság 
érdekében az online platformok szerződési 
feltételeiben egyértelműen és kellően 
részletesen ismertetnie kell ezt a 
lehetőséget. Az online platformok által 
ebben a tekintetben hozott döntések 
esetében a jogorvoslatnak mindig 
elérhetőnek kell lennie, és ezek a döntések 
a digitális szolgáltatásokkal foglalkozó 
illetékes koordinátor felügyelete alá 
tartoznak. Az ebben a rendeletben a 
visszaélések vonatkozásában 
meghatározott szabályok nem 
akadályozzák meg az online platformokat 
abban, hogy a vonatkozó uniós és nemzeti 
jognak megfelelően egyéb intézkedéseket 
hozzanak arra az esetre, ha a 
szolgáltatásaik igénybe vevői jogellenes 
tartalmat gyártanak vagy egyéb módon 
visszaélnek a szolgáltatásaikkal. Ezek a 
szabályok nem érintik annak lehetőségét, 
hogy a visszaélést elkövető személyeket az 
uniós vagy nemzeti jognak megfelelően 
felelősség terhelje, többek között a károk 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

A tömeges jelentés nagyon gyakori megközelítés néhány politikai aktivista esetében, amely a 
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szólásszabadság ellen irányul.

Módosítás 35
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) A digitális szolgáltatások 
koordinátorai esetében nem állhat fenn 
összeférhetetlenség nagy online 
platformokkal, illetve magánfelekkel vagy 
politikai pártokkal. Ez biztosítja, hogy a 
fogyasztók és a felhasználók érdekeit 
tartsák szem előtt, valamint érvényt 
szerezzenek a jelenlegi rendeletnek és az 
Unió digitális jogi keretének. A digitális 
szolgáltatások koordinátorainak védeniük 
és garantálniuk kell a nemzeti, 
társadalmi, kulturális és nyelvi 
fogyasztók, felhasználók és kisebbségek 
jogait.

Or. en

Módosítás 36
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A fogyasztók, illetve más érdekelt 
felek, például a versenytárs kereskedők és 
a szellemitulajdon-jog jogosultjai 
tekintetében a biztonságos, megbízható és 
átlátható online környezethez való 
hozzájárulás, valamint annak érdekében, 
hogy a kereskedőket elriasszák az 
alkalmazandó szabályok megsértésével 
történő áruértékesítéstől és 
szolgáltatásnyújtástól, azoknak az online 
platformoknak, amelyek lehetővé teszik a 

(49) A fogyasztók, illetve más érdekelt 
felek, például a versenytárs kereskedők és 
a szellemitulajdon-jog jogosultjai 
tekintetében a biztonságos, megbízható és 
átlátható online környezethez való 
hozzájárulás, valamint annak érdekében, 
hogy a kereskedőket elriasszák az 
alkalmazandó szabályok megsértésével 
történő áruértékesítéstől és 
szolgáltatásnyújtástól, azoknak az online 
platformoknak, amelyek lehetővé teszik a 
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fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, biztosítaniuk kell az ilyen 
kereskedők nyomonkövethetőségét. A 
kereskedőknek ezért meg kell adniuk 
bizonyos alapvető információkat az online 
platformnak, többek között az üzenetküldés 
vagy termékajánlás alkalmazásában. Ez a 
követelmény azokra a kereskedőkre is 
vonatkozik, amelyek márkák nevében 
küldenek üzeneteket termékekről vagy 
szolgáltatásokról a vonatkozó 
megállapodások alapján. Ezeknek az online 
platformoknak valamennyi információt 
biztonságosan kell tárolniuk észszerű, a 
szükségesnél nem hosszabb ideig, hogy a 
jogos érdekkel rendelkező hatóságok és 
magánfelek elérhessék azokat – a 
vonatkozó jognak megfelelően, ideértve a 
személyes adatok védelméről szóló jogot –, 
többek között az ebben a rendeletben 
szereplő információszolgáltatási 
határozatok révén.

fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, biztosítaniuk kell az ilyen 
kereskedők, termékek és szolgáltatások 
nyomonkövethetőségét. A kereskedőknek 
ezért meg kell adniuk bizonyos alapvető 
információkat az online platformnak, 
többek között az üzenetküldés és a termék 
vagy szolgáltatás ajánlása 
alkalmazásában. Ez a követelmény azokra 
a kereskedőkre is vonatkozik, amelyek 
márkák nevében küldenek üzeneteket 
termékekről vagy szolgáltatásokról a 
vonatkozó megállapodások alapján. 
Ezeknek az online platformoknak 
valamennyi információt ellenőrizniük és 
biztonságosan tárolniuk kell észszerű, a 
szükségesnél nem hosszabb ideig, hogy a 
jogos érdekkel rendelkező hatóságok és 
magánfelek elérhessék azokat – a 
vonatkozó jognak megfelelően, ideértve a 
személyes adatok védelméről szóló jogot –, 
többek között az ebben a rendeletben 
szereplő információszolgáltatási 
határozatok révén.

Or. en

Módosítás 37
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A fogyasztók, illetve más érdekelt 
felek, például a versenytárs kereskedők és 
a szellemitulajdon-jog jogosultjai 
tekintetében a biztonságos, megbízható és 
átlátható online környezethez való 
hozzájárulás, valamint annak érdekében, 
hogy a kereskedőket elriasszák az 
alkalmazandó szabályok megsértésével 
történő áruértékesítéstől és 
szolgáltatásnyújtástól, azoknak az online 
platformoknak, amelyek lehetővé teszik a 

(49) A fogyasztók, illetve más érdekelt 
felek, például a versenytárs kereskedők és 
a szellemitulajdon-jog jogosultjai 
tekintetében a biztonságos, megbízható és 
átlátható online környezethez való 
hozzájárulás, valamint annak érdekében, 
hogy a kereskedőket elriasszák az 
alkalmazandó szabályok megsértésével 
történő áruértékesítéstől és 
szolgáltatásnyújtástól, azoknak az online 
platformoknak, amelyek lehetővé teszik a 
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fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, biztosítaniuk kell az ilyen 
kereskedők nyomonkövethetőségét. A 
kereskedőknek ezért meg kell adniuk 
bizonyos alapvető információkat az online 
platformnak, többek között az üzenetküldés 
vagy termékajánlás alkalmazásában. Ez a 
követelmény azokra a kereskedőkre is 
vonatkozik, amelyek márkák nevében 
küldenek üzeneteket termékekről vagy 
szolgáltatásokról a vonatkozó 
megállapodások alapján. Ezeknek az online 
platformoknak valamennyi információt 
biztonságosan kell tárolniuk észszerű, a 
szükségesnél nem hosszabb ideig, hogy a 
jogos érdekkel rendelkező hatóságok és 
magánfelek elérhessék azokat – a 
vonatkozó jognak megfelelően, ideértve a 
személyes adatok védelméről szóló jogot –, 
többek között az ebben a rendeletben 
szereplő információszolgáltatási 
határozatok révén.

fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, biztosítaniuk kell az ilyen 
kereskedők nyomonkövethetőségét. A 
kereskedőknek ezért meg kell adniuk 
bizonyos alapvető információkat az online 
platformnak, többek között az üzenetküldés 
vagy termékajánlás alkalmazásában. Ez a 
követelmény azokra a kereskedőkre is 
vonatkozik, amelyek márkák nevében 
küldenek üzeneteket termékekről vagy 
szolgáltatásokról a vonatkozó 
megállapodások alapján. Ezeknek az online 
platformoknak valamennyi információt 
ellenőrizniük és biztonságosan tárolniuk 
kell észszerű, a szükségesnél nem hosszabb 
ideig, hogy a jogos érdekkel rendelkező 
hatóságok és magánfelek elérhessék azokat 
– a vonatkozó jognak megfelelően, 
ideértve a személyes adatok védelméről 
szóló jogot –, többek között az ebben a 
rendeletben szereplő 
információszolgáltatási határozatok révén.

Or. en

Módosítás 38
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) E kötelezettség hatékony és 
megfelelő alkalmazása érdekében, és 
anélkül, hogy aránytalan terhet jelentene, 
az érintett online platformoknak észszerű 
erőfeszítéseket kell tenniük az érintett 
kereskedők által megadott információk 
megbízhatóságának ellenőrzésére, 
különösen a szabadon elérhető hivatalos 
online adatbázisok és online interfészek, 
például a nemzeti kereskedelmi 
nyilvántartások és a héainformációcsere-
rendszer45használatával vagy az érintett 
kereskedőktől olyan megbízható 
alátámasztó okmányok bekérésével, mint 

(50) E kötelezettség hatékony és 
megfelelő alkalmazásának biztosítása 
érdekében – aránytalan terhek előírása 
nélkül – az érintett online platformoknak 
észszerű erőfeszítéseket kell tenniük az 
érintett kereskedők által szolgáltatott 
információk megbízhatóságának 
ellenőrzése érdekében, különösen a 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisok és online interfészek – például 
a nemzeti kereskedelmi nyilvántartások és 
a héainformációcsere-rendszer45 – 
használatával. Például az illetékes 
hatóságok létrehozhatnák és 
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például az azonosító okmányok másolata, 
hitelesített banki kivonatok, vállalati 
tanúsítványok és kereskedelmi 
nyilvántartási tanúsítványok. Egyéb – 
távolról hozzáférhető – forrásokat is 
használhatnak, amelyek hasonlóan 
megbízhatóak az e kötelezettségnek való 
megfelelés alkalmazásában. Ugyanakkor 
az érintett online platformok nem 
kötelezhetők arra, hogy túlzott vagy 
költséges online tényfeltárást folytassanak 
vagy helyszíni ellenőrzéseket végezzenek. 
Az ebben a rendeletben előírt észszerű 
erőfeszítéseket tevő online platformok sem 
tekinthetők garanciának arra, hogy a 
fogyasztókat vagy más érdekelt feleket 
tájékoztató információk megbízhatóak. Az 
ilyen online platformoknak úgy kell 
megtervezniük és kialakítaniuk az online 
interfészüket, hogy a kereskedők 
megfelelhessenek az uniós jog értelmében 
előírt kötelezettségeiknek, különös 
tekintettel a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv466. és 8. 
cikkében, a 2005/29/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv477. cikkében, továbbá a 
98/6/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv483. cikkében előírt 
követelményekre.

fenntarthatnák a nemzeti és helyi 
követelményeknek megfelelő, rövid távra 
szóló üdülési bérletek szabadon 
hozzáférhető online adatbázisait. Az ilyen 
ingatlanokat felsoroló online platformok 
ellenőrizhetnék, hogy a rövid távú 
turisztikai célú lakásbérletek jogszerűen 
bérbe adhatók-e. A platformok további 
ellenőrzési eszközei közé tartozhatna, 
hogy az érintett kereskedőktől olyan 
megbízható alátámasztó okmányok 
benyújtását írják elő, mint például az 
azonosító okmányok másolata, hitelesített 
banki kivonatok, vállalati tanúsítványok és 
kereskedelmi nyilvántartási tanúsítványok.  
Egyéb – távolról hozzáférhető – forrásokat 
is használhatnak, amelyek hasonlóan 
megbízhatóak az e kötelezettségnek való 
megfelelés alkalmazásában. Ugyanakkor 
az érintett online platformok nem 
kötelezhetők arra, hogy túlzott vagy 
költséges online tényfeltárást folytassanak 
vagy helyszíni ellenőrzéseket végezzenek. 
Az ebben a rendeletben előírt észszerű 
erőfeszítéseket tevő online platformok sem 
tekinthetők garanciának arra, hogy a 
fogyasztókat vagy más érdekelt feleket 
tájékoztató információk megbízhatóak. Az 
ilyen online platformoknak úgy kell 
megtervezniük és kialakítaniuk az online 
interfészüket, hogy a kereskedők 
megfelelhessenek az uniós jog értelmében 
előírt kötelezettségeiknek, különös 
tekintettel a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv46 6. és 8. 
cikkében, a 2005/29/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv47 7. cikkében, továbbá a 
98/6/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv48 3. cikkében előírt 
követelményekre.

_________________ _________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

46 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 

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

parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről

47 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a 
belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”).

47 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. 
május 11-i 2005/29/EK irányelve a belső 
piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”)

48 Az Európai Parlament és a Tanács 
98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a 
fogyasztók számára kínált termékek árának 
feltüntetésével kapcsolatos 
fogyasztóvédelemről.

48 Az Európai Parlament és a Tanács 1998. 
február 16-i 98/6/EK irányelve a 
fogyasztók számára kínált termékek árának 
feltüntetésével kapcsolatos 
fogyasztóvédelemről

Or. en

Indokolás

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály jelentős szerepet játszhat az illegális rövid távú 
bérleti díjak (STR-ek) értékesítésének kezelésében.

Módosítás 39
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) E kötelezettség hatékony és 
megfelelő alkalmazása érdekében, és 
anélkül, hogy aránytalan terhet jelentene, 
az érintett online platformoknak észszerű 
erőfeszítéseket kell tenniük az érintett 
kereskedők által megadott információk 
megbízhatóságának ellenőrzésére, 
különösen a szabadon elérhető hivatalos 
online adatbázisok és online interfészek, 

(50) E kötelezettség hatékony és 
megfelelő alkalmazása érdekében az 
érintett online platformoknak észszerű 
erőfeszítéseket kell tenniük az érintett 
kereskedők által megadott információk 
megbízhatóságának, érvényességének és 
teljességének ellenőrzésére, különösen a 
szabadon elérhető hivatalos online 
adatbázisok és online interfészek, például a 
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például a nemzeti kereskedelmi 
nyilvántartások és a héainformációcsere-
rendszer45használatával vagy az érintett 
kereskedőktől olyan megbízható 
alátámasztó okmányok bekérésével, mint 
például az azonosító okmányok másolata, 
hitelesített banki kivonatok, vállalati 
tanúsítványok és kereskedelmi 
nyilvántartási tanúsítványok. Egyéb – 
távolról hozzáférhető – forrásokat is 
használhatnak, amelyek hasonlóan 
megbízhatóak az e kötelezettségnek való 
megfelelés alkalmazásában. Ugyanakkor 
az érintett online platformok nem 
kötelezhetők arra, hogy túlzott vagy 
költséges online tényfeltárást folytassanak 
vagy helyszíni ellenőrzéseket végezzenek. 
Az ebben a rendeletben előírt észszerű 
erőfeszítéseket tevő online platformok sem 
tekinthetők garanciának arra, hogy a 
fogyasztókat vagy más érdekelt feleket 
tájékoztató információk megbízhatóak. Az 
ilyen online platformoknak úgy kell 
megtervezniük és kialakítaniuk az online 
interfészüket, hogy a kereskedők 
megfelelhessenek az uniós jog értelmében 
előírt kötelezettségeiknek, különös 
tekintettel a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv466. és 8. 
cikkében, a 2005/29/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv477. cikkében, továbbá a 
98/6/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv483. cikkében előírt 
követelményekre.

nemzeti kereskedelmi nyilvántartások és a 
héainformációcsere-rendszer45 
használatával, vagy az érintett online 
platformok által a kereskedőkről és azok 
ajánlatairól vagy tranzakcióiról tárolt 
adatok ellenőrzésével, vagy az érintett 
kereskedőktől olyan megbízható 
alátámasztó okmányok bekérésével, mint 
például az azonosító okmányok másolata, 
hitelesített banki kivonatok, vállalati 
tanúsítványok és kereskedelmi 
nyilvántartási tanúsítványok. Egyéb – 
távolról hozzáférhető – forrásokat is 
használhatnak, amelyek hasonlóan 
megbízhatóak az e kötelezettségnek való 
megfelelés alkalmazásában. Az érintett 
online platformoktól azonban meg kell 
követelni annak bizonyítását, hogy 
megtették az e rendelet által előírt ésszerű 
erőfeszítéseket annak érdekében, hogy 
csak jogszerű kereskedők kapjanak 
hozzáférést az online interfészeikhez. Az 
online piacterek szolgáltatóinak 
rendszeres időközönként szúrópróbaszerű 
ellenőrzéseket kell végezniük a 
kereskedők által kínált termékek vagy 
szolgáltatások között, például 
próbavásárlási gyakorlatokat és vizuális 
ellenőrzéseket kell végezniük, figyelembe 
véve a korábbi jelentéseket, az online 
adatbázisokat, valamint a fogyasztókat érő 
kockázatokat és károkat. Az ilyen online 
platformoknak úgy kell megtervezniük és 
kialakítaniuk az online interfészüket és 
annak részeit, hogy a kereskedők 
megfelelhessenek az uniós jog értelmében 
előírt kötelezettségeiknek, beleértve, de 
nem kizárólag a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv46 6. és 8. 
cikkében, a 2005/29/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv47 7. cikkében, továbbá a 
98/6/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv48 3. cikkében előírt 
követelményeknek.

_________________ _________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en
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46 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.

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

47 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a 
belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”).

47 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. 
május 11-i 2005/29/EK irányelve a belső 
piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”)

48 Az Európai Parlament és a Tanács 
98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a 
fogyasztók számára kínált termékek árának 
feltüntetésével kapcsolatos 
fogyasztóvédelemről.

48 Az Európai Parlament és a Tanács 1998. 
február 16-i 98/6/EK irányelve a 
fogyasztók számára kínált termékek árának 
feltüntetésével kapcsolatos 
fogyasztóvédelemről

Or. en

Módosítás 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az online hirdetések fontos 
szerepet játszanak az online környezetben, 
többek között az online platformok 
szolgáltatásnyújtásával kapcsolatban. Az 
online hirdetések azonban növelhetnek 
egyes jelentős kockázatokat a jogellenes 
tartalomnak minősülő hirdetésektől a 
jogellenes vagy egyéb módon káros 
tartalom és tevékenységek online 
közzétételére vagy bővítésére szolgáló 

(52) Az online hirdetések fontos 
szerepet játszanak az online környezetben, 
többek között az online platformok 
szolgáltatásnyújtásával kapcsolatban. Az 
online hirdetések azonban növelhetnek 
egyes jelentős kockázatokat a jogellenes 
tartalomnak minősülő hirdetésektől a 
jogellenes vagy egyéb módon káros 
tartalom és tevékenységek online 
közzétételére vagy bővítésére szolgáló 
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pénzügyi ösztönzőkig, illetve a hirdetések 
olyan megkülönböztető jellegű 
megjelenítéséig, amely hatással van a 
polgárokkal kapcsolatos egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre. A 
2000/31/EK irányelv 6. cikkéből származó 
követelményeken túl az online 
platformoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy a szolgáltatások igénybe vevői 
rendelkezzenek az annak megértéséhez 
szükséges egyedi információkkal, hogy 
mikor és kinek a nevében kerül sor a 
hirdetés megjelenítésére. A szolgáltatások 
igénybe vevőinek emellett információkkal 
kell rendelkezniük arról, hogy milyen fő 
paraméterek alapján kerül 
meghatározásra adott hirdetések 
számukra történő megjelenítése, érdemi 
magyarázattal annak logikájáról, többek 
között arról, amikor ez profilalkotáson 
alapul. Az ebben a rendeletben 
meghatározott, a hirdetésekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó követelmények 
nem érintik az (EU) 2016/679 rendelet 
releváns rendelkezéseinek alkalmazását, 
különös tekintettel a tiltakozáshoz való 
jogra és egyedi ügyekben az automatizált 
döntéshozatalra vonatkozó 
rendelkezésekre, beleértve a profilalkotást, 
valamint különösen azt, hogy meg kell 
szerezni az érintett hozzájárulását a 
személyes adatok célzott hirdetések 
céljából való kezelését megelőzően. 
Hasonlóképpen nem érinti a 2002/58/EK 
irányelv rendelkezéseit, különösen azokat 
nem, amelyek a végberendezésekben tárolt 
információkra és az azokhoz való 
hozzáférésre vonatkoznak.

pénzügyi ösztönzőkig, illetve a hirdetések 
olyan megkülönböztető jellegű 
megjelenítéséig, amely hatással van a 
polgárokkal kapcsolatos egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre. A 
2000/31/EK irányelv 6. cikkéből származó 
követelményeken túl az online 
platformoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy a szolgáltatások igénybe vevői 
rendelkezzenek az annak megértéséhez 
szükséges egyedi információkkal, hogy 
mikor és kinek a nevében kerül sor a 
hirdetés megjelenítésére. Az ebben a 
rendeletben meghatározott, a hirdetésekkel 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
követelmények nem érintik az (EU) 
2016/679 rendelet releváns 
rendelkezéseinek alkalmazását, különös 
tekintettel a tiltakozáshoz való jogra és 
egyedi ügyekben az automatizált 
döntéshozatalra vonatkozó 
rendelkezésekre, beleértve a profilalkotást, 
valamint különösen azt, hogy meg kell 
szerezni az érintett hozzájárulását a 
személyes adatok célzott hirdetések 
céljából való kezelését megelőzően. 
Hasonlóképpen nem érinti a 2002/58/EK 
irányelv rendelkezéseit, különösen azokat 
nem, amelyek a végberendezésekben tárolt 
információkra és az azokhoz való 
hozzáférésre vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Ez a kötelezettség nem róhat túl nagy terhet a kis- és középvállalkozásokra, amelyek nagyban 
támaszkodnak a célzott hirdetésekre a potenciális ügyfelek vonzásának fő módjaként;

Módosítás 41
Peter Lundgren
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Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Tekintettel arra, hogy a különösen a 
szolgáltatások igénybe vevői számában 
kifejezett kiterjedtségük köszönhetően az 
online óriásplatformok fontos szerepet 
játszanak a nyilvános viták, a gazdasági 
ügyletek, valamint az információk, 
vélemények és elképzelések terjesztésének 
előmozdításában, továbbá annak 
befolyásolásában, hogyan jutnak a 
szolgáltatás igénybe vevői online 
információkhoz, és hogyan kommunikálják 
azokat, az ilyen platformok 
vonatkozásában a valamennyi online 
platformra vonatkozó követelményeken 
felül sajátos kötelezettségeket kell előírni. 
az online óriásplatformokra vonatkozó 
ilyen további kötelezettségek 
elengedhetetlenek a közérdekű problémák 
kezeléséhez, mivel nincsenek olyan 
alternatív, kevésbé korlátozó intézkedések, 
amelyek hatékonyan ugyanerre az 
eredményre vezetnének.

(53) Tekintettel arra, hogy a különösen a 
szolgáltatások igénybe vevői számában 
kifejezett kiterjedtségük köszönhetően az 
online óriásplatformok fontos szerepet 
játszanak a nyilvános viták, a gazdasági 
ügyletek, valamint az információk, 
vélemények és elképzelések terjesztésének 
előmozdításában, továbbá annak 
befolyásolásában, hogyan jutnak a 
szolgáltatás igénybe vevői online 
információkhoz, és hogyan kommunikálják 
azokat, az ilyen platformok 
vonatkozásában a valamennyi online 
platformra vonatkozó követelményeken, 
különösen a jogszerű felhasználóknak a 
fiók regisztrálásához való alapvető jogán 
felül sajátos kötelezettségeket kell előírni. 
az online óriásplatformokra vonatkozó 
ilyen további kötelezettségek 
elengedhetetlenek a közérdekű problémák 
kezeléséhez, mivel nincsenek olyan 
alternatív, kevésbé korlátozó intézkedések, 
amelyek hatékonyan ugyanerre az 
eredményre vezetnének.

Or. en

Indokolás

A szólásszabadság előmozdítása és védelme érdekében a nagyon nagy online platformoknak 
nem szabad jogot biztosítani a jogszerű tartalmak és felhasználók törlésére.

Módosítás 42
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54a) Ezenkívül a potenciális kockázat 
nem alapulhat kizárólag az online 
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szolgáltatások felhasználóinak számán. A 
lakásmegosztással foglalkozó digitális 
szolgáltatások, a közlekedési 
alkalmazások – például a közös 
autóhasználat, vagy a közös kerékpár- 
vagy rollerhasználat, vagy a digitális 
kézbesítési szolgáltatások – komoly 
negatív externáliákat idéznek elő, amelyek 
zavart okoznak a piacon, különösen a 
városi területeken. E problémák legjobb 
megoldása érdekében a hatóságoknak 
tájékoztatniuk kell a tagállamuk digitális 
szolgáltatási koordinátorát, nemzeti vagy 
regionális illetékes hatóságukat, valamint 
a Digitális Szolgáltatások Európai 
Testületét azokról a jogi intézkedésekről 
vagy szakpolitikákról, amelyeket végre 
kívánnak hajtani és érvényesíteni 
kívánnak. Végezetül, a digitális 
szolgáltatási adattéren keresztül a helyi és 
regionális önkormányzatok 
megoszthatnák információikat, valamint 
az ezen adatteret használó partnereiktől és 
más érdekelt felektől információkat 
kérhetnének azzal a végső céllal, hogy 
jobban kezeljék az egyes digitális 
szolgáltatások által okozott negatív 
externáliákat.

Or. en

Módosítás 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54a) A potenciális kockázat nem 
alapulhat kizárólag az online 
szolgáltatások felhasználóinak számán, 
hanem figyelembe kell vennie a kínált 
szolgáltatások sajátosságait is.

Or. en
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Indokolás

Bizonyos ágazatok, például a rövid távon bérelhető szálláshelyek, a mobilitás vagy a 
kézbesítési szolgáltatások platformjai csak csekély kockázatot jelentenek a felhasználók 
alapvető jogainak védelme szempontjából, míg mások, amelyek a felhasználói küszöbérték 
alatt vannak, jelentősen nagyobb kockázatot jelenthetnek.

Módosítás 44
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
54 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54b) Szükséges továbbá a különböző 
platformok, az árukat, szolgáltatásokat, 
munkaerőt kínáló vagy vegyes platformok 
közötti különbségtétel, valamint annak 
értékelése, hogy ugyanazokra a 
követelményekre van-e szükség a 
különböző platformokon. A Bizottságnak 
tisztáznia kell az egyes felek 
felelősségének korlátait és arányosságát. 
Az online platformokat igénybe vevő 
vállalatoknak szintén felelősséget kell 
vállalniuk az általuk kínált termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
tájékoztatásért, mivel a fogyasztók egyre 
nehezebben tudják megkülönböztetni, 
hogy a terméket a piactér értékesíti és 
ellenőrzi-e, vagy hogy azt olyan harmadik 
fél értékesíti-e, amely nem gyakorol 
ellenőrzést. Elő kell írni a piacterek 
számára, hogy hitelesítsék a beszállítókat 
és a termékeket. A jogszabályoknak való 
megfelelés biztosítása érdekében a 
rendeletnek irányítási mechanizmusokat 
kell tartalmaznia, és elő kell mozdítania a 
platformok és a közigazgatás közötti 
adatcserét. Az online platformoknak nyílt 
adatokat kell biztosítaniuk a digitális 
szolgáltatási adattér számára, amely az 
innováció ösztönzésének is a legjobb 
alapjává válhat.

Or. en
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Módosítás 45
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A platformgazdaságot jellemző 
hálózati hatásokra való tekintettel az online 
platformok felhasználói bázisa gyorsan 
növekedhet, és elérheti az online 
óriásplatformok felhasználói bázisának 
nagyságát, és ebből kifolyó hatást gyakorol 
a belső piacra. Ez történhet akkor, ha rövid 
időn belül exponenciális növekedésre kerül 
sor, vagy ha a meghatározó globális 
jelenlét vagy a nagy árbevétel lehetővé 
teszi az online platform számára, hogy 
maradéktalanul kihasználja a hálózati 
hatásokat, a méretgazdaságosságot és a 
választékgazdaságosságot. A magas éves 
árbevétel vagy piaci kapitalizáció 
különösen utalhat gyors méretezhetőségre 
a felhasználók elérése tekintetében. Ilyen 
esetekben a digitális szolgáltatási 
koordinátor számára biztosítani kell, hogy 
gyakoribb jelentéseket kérjen a platformtól 
a felhasználói bázisa vonatkozásában, hogy 
időben azonosíthassa azt az időpontot, 
amelytől kezdve az adott platform e 
rendelet alkalmazásában online 
óriásplatformnak minősül.

(55) A platform- és a haknigazdaságot, 
illetve a lekérhető tartalmak gazdaságát 
jellemző hálózati hatásokra való tekintettel 
az online platformok felhasználói bázisa 
gyorsan növekedhet, és elérheti az online 
óriásplatformok felhasználói bázisának 
nagyságát, és ebből kifolyó hatást gyakorol 
a belső piacra. Ez történhet akkor, ha rövid 
időn belül exponenciális növekedésre kerül 
sor, vagy ha a meghatározó globális 
jelenlét vagy a nagy árbevétel lehetővé 
teszi az online platform számára, hogy 
maradéktalanul kihasználja a hálózati 
hatásokat, a méretgazdaságosságot és a 
választékgazdaságosságot. A magas éves 
árbevétel vagy piaci kapitalizáció 
különösen utalhat gyors méretezhetőségre 
a felhasználók elérése tekintetében. Ilyen 
esetekben a digitális szolgáltatási 
koordinátor számára biztosítani lehet, hogy 
gyakoribb jelentéseket kérjen a platformtól 
a felhasználói bázisa vonatkozásában, hogy 
időben azonosíthassa azt az időpontot, 
amelytől kezdve az adott platform e 
rendelet alkalmazásában, legitim ok 
fennállása esetén online óriásplatformnak 
minősül.

Or. en

Módosítás 46
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(56) az online óriásplatformok 
használatának módja erősen befolyásolja 
az online biztonságot, a közvélemény és 
párbeszéd alakulását, valamint az online 
kereskedelmet. A szolgáltatásaik 
megtervezésének módja általában 
optimalizált, hogy kiaknázhassák a gyakran 
hirdetésorientált üzleti modelljeikben rejlő 
előnyöket, és társadalmi problémákhoz 
vezethet. Hatékony szabályozás és 
végrehajtás hiányában a rendkívül nagy 
online platformok határozhatják meg a 
játékszabályokat anélkül, hogy hatékonyan 
meghatároznák és csökkentenék az általuk 
okozott potenciális kockázatokat, illetve 
társadalmi és gazdasági károkat. E rendelet 
értelmében az online óriásplatformoknak 
ezért értékelniük kell a szolgáltatásaik 
működéséből és használatából, illetve a 
szolgáltatások igénybe vevői általi 
esetleges visszaélésekből származó 
rendszerszintű kockázatokat, és megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedéseket kell 
hozniuk.

(56) az online óriásplatformok 
használatának módja erősen befolyásolja 
az online biztonságot, a közvélemény és 
párbeszéd alakulását, valamint az online 
kereskedelmet, illetve a szállítási és 
turisztikai szolgáltatásokat. A 
szolgáltatásaik megtervezésének módja 
általában optimalizált, hogy kiaknázhassák 
a gyakran hirdetésorientált üzleti 
modelljeikben rejlő előnyöket, és 
társadalmi problémákhoz vezethet. 
Hatékony szabályozás és végrehajtás 
hiányában a rendkívül nagy online 
platformok határozhatják meg a 
játékszabályokat anélkül, hogy hatékonyan 
meghatároznák és csökkentenék az általuk 
okozott potenciális kockázatokat, illetve 
társadalmi és gazdasági károkat. E rendelet 
értelmében az online óriásplatformoknak 
ezért értékelniük kell a szolgáltatásaik 
működéséből és használatából, illetve a 
szolgáltatások igénybe vevői általi 
esetleges visszaélésekből származó 
rendszerszintű kockázatokat, és megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedéseket kell 
hozniuk.

Or. pl

Módosítás 47
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) az online óriásplatformok 
használatának módja erősen befolyásolja 
az online biztonságot, a közvélemény és 
párbeszéd alakulását, valamint az online 
kereskedelmet. A szolgáltatásaik 
megtervezésének módja általában 
optimalizált, hogy kiaknázhassák a gyakran 
hirdetésorientált üzleti modelljeikben rejlő 
előnyöket, és társadalmi problémákhoz 
vezethet. Hatékony szabályozás és 
végrehajtás hiányában a rendkívül nagy 

(56) az online óriásplatformok 
használatának módja erősen befolyásolja 
az online biztonságot, a közvélemény, a 
párbeszéd és az életmód alakulását, 
valamint az online kereskedelmet. A 
szolgáltatásaik megtervezésének módja 
általában optimalizált, hogy kiaknázhassák 
a gyakran hirdetésorientált üzleti 
modelljeikben rejlő előnyöket, és 
társadalmi problémákhoz vezethet. 
Hatékony szabályozás és végrehajtás 
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online platformok határozhatják meg a 
játékszabályokat anélkül, hogy hatékonyan 
meghatároznák és csökkentenék az általuk 
okozott potenciális kockázatokat, illetve 
társadalmi és gazdasági károkat. E rendelet 
értelmében az online óriásplatformoknak 
ezért értékelniük kell a szolgáltatásaik 
működéséből és használatából, illetve a 
szolgáltatások igénybe vevői általi 
esetleges visszaélésekből származó 
rendszerszintű kockázatokat, és megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedéseket kell 
hozniuk.

hiányában a rendkívül nagy online 
platformok határozhatják meg a 
játékszabályokat anélkül, hogy hatékonyan 
meghatároznák és csökkentenék az általuk 
okozott potenciális kockázatokat, illetve 
társadalmi, környezeti és gazdasági 
károkat. E rendelet értelmében az online 
óriásplatformoknak ezért értékelniük kell a 
szolgáltatásaik működéséből és 
használatából, illetve a szolgáltatások 
igénybe vevői általi esetleges 
visszaélésekből származó rendszerszintű 
kockázatokat, és megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedéseket kell 
hozniuk.

Or. en

Módosítás 48
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A rendszerszintű kockázatok három 
kategóriáját kell részletesen értékelni. Az 
első kategóriába tartoznak azok a 
kockázatok, amelyek a szolgáltatásaikkal 
való – a jogellenes tartalom, például a 
gyermekek szexuális zaklatásával 
kapcsolatos anyagok vagy a jogellenes 
gyűlöletbeszédek terjesztésével, illetve 
jogellenes tevékenységek folytatásával, 
például az uniós vagy nemzeti jog 
értelmében tiltott termékek vagy 
szolgáltatások, beleértve a 
hamisítványokat, értékesítésével 
megvalósuló – visszaéléssel kapcsolatosak. 
Például, illetve annak sérelme nélkül, hogy 
az online óriásplatformok szolgáltatásait 
igénybe vevőket személyes felelősség 
terhelné tevékenységük esetleges 
jogellenes voltáért az alkalmazandó jognak 
megfelelően, a tartalom ilyen terjesztése 
vagy az ilyen tevékenységek jelentős 
rendszerszintű kockázatot jelenthetnek, ha 

(57) A rendszerszintű kockázatok három 
kategóriáját kell részletesen értékelni. Az 
első kategóriába tartoznak azok a 
kockázatok, amelyek a szolgáltatásaikkal 
való – a jogellenes tartalom, például a 
gyermekek szexuális zaklatásával 
kapcsolatos anyagok vagy a jogellenes 
gyűlöletbeszédek terjesztésével, illetve 
jogellenes tevékenységek folytatásával, 
például az uniós vagy nemzeti jog 
értelmében tiltott termékek vagy 
szolgáltatások, beleértve a 
hamisítványokat, értékesítésével 
megvalósuló – visszaéléssel kapcsolatosak. 
Például, illetve annak sérelme nélkül, hogy 
az online óriásplatformok szolgáltatásait 
igénybe vevőket személyes felelősség 
terhelné tevékenységük esetleges 
jogellenes voltáért az alkalmazandó jognak 
megfelelően, a tartalom ilyen terjesztése 
vagy az ilyen tevékenységek jelentős 
rendszerszintű kockázatot jelenthetnek, ha 
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a rendkívül nagy bázissal rendelkező 
fiókok révén nőhet az ilyen tartalomhoz 
való hozzáférés. A második kategóriába 
tartoznak a szolgáltatás által az Alapjogi 
Charta által biztosított alapvető jogok – 
beleértve a véleménynyilvánítás 
szabadságát, az információszabadságot, a 
magánélethez való jogot, a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot 
és a gyermekek jogait – gyakorlására 
kifejtett hatások. Ilyen kockázatok 
merülhetnek fel például az online 
óriásplatformok által használt algoritmikus 
rendszerek megtervezésével, továbbá a 
szolgáltatásaikkal oly módon történő 
visszaélésekkel kapcsolatban, hogy 
visszaélésre okot adó bejelentésekkel vagy 
egyéb módszerekkel próbálják 
megakadályozni a véleménynyilvánítás 
szabadságát vagy a versenyt. A kockázatok 
harmadik kategóriája a platformok 
szolgáltatásainak szándékos és gyakran 
koordinált manipulálása, ami előre látható 
hatással van az egészségre, a társadalmi 
párbeszédre, a választási folyamatokra, a 
közbiztonságra és a kiskorúak védelmére, 
tekintettel a közrend védelmének, a 
magánélet védelmének, valamint a csalárd 
és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok 
elleni küzdelem szükségességére. Ilyen 
kockázatok jelentkezhetnek például hamis 
fiókok létrehozásakor, botok használatakor, 
vagy egyéb automatizált vagy részben 
automatizált magatartás esetén, ami a 
jogellenes tartalomnak minősülő vagy az 
online platform szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen információk gyors és 
széles körű terjedéséhez vezethet.

a rendkívül nagy bázissal rendelkező 
fiókok révén nőhet az ilyen tartalomhoz 
való hozzáférés. A második kategóriába 
tartoznak a szolgáltatás által az Alapjogi 
Charta által biztosított alapvető jogok – 
beleértve a véleménynyilvánítás 
szabadságát, az információszabadságot, a 
magánélethez való jogot, a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot 
és a gyermekek jogait – gyakorlására 
kifejtett hatások. Ilyen kockázatok 
merülhetnek fel például az online 
óriásplatformok által használt algoritmikus 
rendszerek megtervezésével, továbbá a 
szolgáltatásaikkal oly módon történő 
visszaélésekkel kapcsolatban, hogy 
visszaélésre okot adó bejelentésekkel vagy 
egyéb módszerekkel próbálják 
megakadályozni a véleménynyilvánítás 
szabadságát vagy a versenyt. A kockázatok 
harmadik kategóriája a platformok 
szolgáltatásainak szándékos és gyakran 
koordinált manipulálása, ami előre látható 
hatással van az egészségre, a társadalmi 
párbeszédre, a választási folyamatokra, a 
közbiztonságra és a kiskorúak védelmére, 
tekintettel a közrend védelmének, a 
magánélet védelmének, valamint a csalárd 
és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok 
elleni küzdelem szükségességére. Az 
„egészség minden szakpolitikában” elvet 
is a digitális szakpolitikák vezérelvének 
kell tekinteni, különösen a mentális 
egészség terén. Ilyen kockázatok 
jelentkezhetnek például hamis fiókok 
létrehozásakor, botok használatakor, vagy 
egyéb automatizált vagy részben 
automatizált magatartás esetén, ami a 
jogellenes tartalomnak minősülő vagy az 
online platform szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen információk gyors és 
széles körű terjedéséhez vezethet.

Or. en

Módosítás 49
Maria Grapini
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Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) az online óriásplatformoknak adott 
esetben kockázatértékelést kell végezniük, 
és meg kell tervezniük a 
kockázatcsökkentési intézkedéseiket a 
szolgáltatásokat igénybe vevők 
képviselőinek, a szolgáltatásaik által 
potenciálisan érintett csoportok 
képviselőinek, független szakértőknek és 
civil társadalmi szervezeteknek a 
bevonásával.

(59) az online óriásplatformoknak adott 
esetben kockázatértékelést kell végezniük, 
és meg kell tervezniük a 
kockázatcsökkentési intézkedéseiket a 
szolgáltatásokat igénybe vevők 
képviselőinek, a szolgáltatásaik által 
potenciálisan érintett csoportok 
képviselőinek, független szakértőknek, 
civil társadalmi és fogyasztóvédelmi 
szervezeteknek a bevonásával.

Or. ro

Módosítás 50
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Az ellenőrzési jelentést alá kell 
támasztani, hogy érdemi beszámolóval 
szolgáljon az elvégzett tevékenységekről és 
a levont következtetésekről. Hozzá kell 
járulnia, hogy az online óriásplatformok az 
ebben a rendeletben előírt 
kötelezettségeknek való megfelelés 
érdekében hozott intézkedéseiket ennek 
alapján hozzák meg, illetve adott esetben 
fejlesszék azokat. A jelentést 
haladéktalanul továbbítani kell a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak és a Testületnek a 
kockázatértékeléssel és a 
kockázatcsökkentési intézkedésekkel, 
valamint a platform arra vonatkozó 
terveivel együtt, hogyan kíván eleget tenni 
az ellenőrzésből származó ajánlásoknak. A 
jelentés tartalmazza az ellenőrzési 
bizonyítékok alapján levont 
következtetéseken alapuló ellenőri 
véleményt. Kedvező véleményt kell adni, 

(61) Az ellenőrzési jelentést alá kell 
támasztani, hogy érdemi, tényszerű és 
objektív beszámolóval szolgáljon az 
elvégzett tevékenységekről és a levont 
következtetésekről. Hozzá kell járulnia, 
hogy az online óriásplatformok az ebben a 
rendeletben előírt kötelezettségeknek való 
megfelelés érdekében hozott 
intézkedéseiket ennek alapján hozzák meg, 
illetve adott esetben fejlesszék azokat. A 
jelentést haladéktalanul továbbítani kell a 
székhely szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak és a Testületnek a 
kockázatértékeléssel és a 
kockázatcsökkentési intézkedésekkel, 
valamint a platform arra vonatkozó 
terveivel együtt, hogyan kíván eleget tenni 
az ellenőrzésből származó ajánlásoknak. A 
jelentés tartalmazza az ellenőrzési 
bizonyítékok alapján levont 
következtetéseken alapuló ellenőri 
véleményt. Kedvező véleményt kell adni, 
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ha valamennyi bizonyíték arra utal, hogy 
az online óriásplatform megfelel az ebben 
a rendeletben foglalt kötelezettségeinek 
vagy adott esetben a magatartási kódexek 
és a válságkezelő protokollok értelmében 
vállalt kötelezettségeinek, különösen a 
rendszere és a szolgáltatásai által jelentett 
rendszerszintű kockázatok azonosításával, 
értékelésével és csökkentésével. A kedvező 
véleményt megjegyzések kísérik, 
amelyekben az ellenőr feltüntetheti az 
ellenőrzés eredményét érdemben nem 
befolyásoló észrevételeit. Kedvezőtlen 
véleményt kell adni, ha az ellenőr úgy ítéli 
meg, hogy az online óriásplatform nem 
felel meg ennek a rendeletnek vagy a 
vállalt kötelezettségeinek.

ha valamennyi bizonyíték arra utal, hogy 
az online óriásplatform megfelel az ebben 
a rendeletben foglalt kötelezettségeinek 
vagy adott esetben a magatartási kódexek 
és a válságkezelő protokollok értelmében 
vállalt kötelezettségeinek, különösen a 
rendszere és a szolgáltatásai által jelentett 
rendszerszintű kockázatok azonosításával, 
értékelésével és csökkentésével. A kedvező 
véleményt megjegyzések kísérik, 
amelyekben az ellenőr feltüntetheti az 
ellenőrzés eredményét érdemben nem 
befolyásoló észrevételeit. Kedvezőtlen 
véleményt kell adni, ha az ellenőr úgy ítéli 
meg, hogy az online óriásplatform nem 
felel meg ennek a rendeletnek vagy a 
vállalt kötelezettségeinek.

Or. ro

Módosítás 51
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61 a) Az Európai Digitális 
Szolgáltatások Testületének létre kell 
hoznia egy digitális szolgáltatási adatteret. 
Ezt az adatteret megosztott könyvelési 
technológiára (DLT), más néven 
blokkláncra kell építeni. A digitális 
szolgáltatók, a digitális szolgáltatások 
koordinátorai, a Bizottság, az 
igazgatótanács, valamint az illetékes 
nemzeti és regionális hatóságok számára 
lehetővé kell tenni, hogy ezen az adattéren 
keresztül megosszák egymás között az 
információkat.

Or. en

Módosítás 52
Maria Grapini
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Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) az online óriásplatformok 
üzletvitelének alapvető részét képezi, 
hogyan priorizálják és jelenítik meg az 
információkat az online interfészükön 
annak érdekében, hogy elősegítsék és 
optimalizálják az információkhoz való 
hozzáférést a szolgáltatás igénybe vevői 
számára. Erre például az információk 
algoritmikus javasolásával, rangsorolásával 
és priorizálásával, a szöveges és egyéb 
vizuális megjelenések révén történő 
különbségtétellel vagy a szolgáltatás 
igénybe vevője által biztosított információk 
egyéb kezelésével kerül sor. Az ilyen 
ajánlórendszerek jelentős hatást 
gyakorolhatnak a szolgáltatás igénybe 
vevőjének azon képességére, hogy online 
információkat szerezzen és használjon fel. 
Emellett fontos szerepet játszanak egyes 
üzenetek sokszorosításában, az 
információk rendkívül gyors terjesztésében 
és az online magatartás ösztönzésében. 
Ebből kifolyólag az online 
óriásplatformoknak biztosítaniuk kell a 
szolgáltatás igénybe vevőinek megfelelő 
tájékoztatását, és befolyásolhatják a 
számukra megjelenített információkat. 
Egyértelműen, könnyen érthetően 
ismertetniük kell az ilyen ajánlórendszerek 
fő paramétereit, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevői megérthessék, hogyan 
történik számukra az információk 
priorizálása. Emellett biztosítaniuk kell a 
szolgáltatás igénybe vevői számára a főbb 
paraméterek alternatíváit, beleértve azokat, 
amelyek nem a szolgáltatás igénybe 
vevőjét érintő profilalkotáson alapulnak.

(62) az online óriásplatformok 
üzletvitelének alapvető részét képezi, 
hogyan priorizálják és jelenítik meg az 
információkat az online interfészükön 
annak érdekében, hogy elősegítsék és 
optimalizálják az információkhoz való 
hozzáférést a szolgáltatás igénybe vevői 
számára. Erre például az információk 
algoritmikus javasolásával, rangsorolásával 
és priorizálásával, a szöveges és egyéb 
vizuális megjelenések révén történő 
különbségtétellel vagy a szolgáltatás 
igénybe vevője által biztosított információk 
egyéb kezelésével kerül sor. Az ilyen 
ajánlórendszerek jelentős hatást 
gyakorolhatnak a szolgáltatás igénybe 
vevőjének azon képességére, hogy online 
információkat szerezzen és használjon fel. 
Emellett fontos szerepet játszanak egyes 
üzenetek sokszorosításában, az 
információk rendkívül gyors terjesztésében 
és az online magatartás ösztönzésében. 
Ebből kifolyólag az online 
óriásplatformoknak biztosítaniuk kell a 
szolgáltatás igénybe vevőinek megfelelő 
tájékoztatását, és befolyásolhatják a 
számukra megjelenített információkat. 
Egyértelműen, könnyen érthetően 
ismertetniük kell az ilyen ajánlórendszerek 
fő paramétereit, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevői megérthessék, hogyan 
történik számukra az információk 
priorizálása. Emellett biztosítaniuk kell a 
szolgáltatás igénybe vevői számára a főbb 
paraméterek alternatíváit, beleértve azokat, 
amelyek nem a szolgáltatás igénybe 
vevőjét érintő profilalkotáson alapulnak, 
lehetőséget nyújtva utóbbinak a 
választásra a szolgáltatások és termékek 
vásárlása terén.

Or. ro
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Módosítás 53
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) az online óriásplatformok által 
használt hirdetési rendszerek különös 
kockázatokat jelentenek, és további állami 
és szabályozási felügyeletet igényelnek a 
méretükből, illetve az arra vonatkozó 
képességükből kifolyólag, hogy a platform 
online interfészén és azon kívül tanúsított 
magatartásuk alapján megcélozzák és 
elérjék a szolgáltatások igénybe vevőit. az 
online óriásplatformoknak nyilvános 
hozzáférést kell biztosítaniuk az online 
interfészükön szereplő hirdetések 
adattáraihoz, hogy elősegítsék a 
felügyeletet és az online hirdetések 
kapcsán felmerülő kockázatokkal 
kapcsolatos kutatást, például a jogellenes 
hirdetések vagy olyan manipulatív 
technikák és félretájékoztatás 
vonatkozásában, amelyek valós és előre 
láthatóan negatív hatást gyakorolnak a 
közegészségügyre, a közbiztonságra, a 
társadalmi párbeszédre, a politikai 
részvételre és az egyenlőségre. A 
nyilvántartásokban szerepelniük kell a 
hirdetések tartalmának, valamint a 
hirdetővel és a hirdetés módjával 
kapcsolatos adatoknak, különös tekintettel 
azokra az esetekre, amikor célzott 
hirdetésekről van szó.

(63) Az online óriásplatformok által 
használt hirdetési rendszerek különös 
kockázatokat jelentenek, és további állami 
és szabályozási felügyeletet és 
jogérvényesítést igényelnek a méretükből, 
illetve az arra vonatkozó képességükből 
kifolyólag, hogy a platform online 
interfészén és azon kívül tanúsított 
magatartásuk alapján megcélozzák és 
elérjék a szolgáltatások igénybe vevőit. Az 
online óriásplatformoknak nyilvános 
hozzáférést kell biztosítaniuk az online 
interfészükön szereplő hirdetések 
adattáraihoz, hogy elősegítsék a 
felügyeletet és az online hirdetések 
kapcsán felmerülő kockázatokkal 
kapcsolatos kutatást, például a jogellenes 
hirdetések, jogellenes tevékenységek vagy 
olyan manipulatív technikák és 
dezinformáció vonatkozásában, amelyek 
valós és előre láthatóan negatív hatást 
gyakorolnak a közegészségügyre, a 
közbiztonságra, a társadalmi párbeszédre, a 
politikai részvételre, az alapvető jogokra 
és az egyenlőségre. A nyilvántartásokban 
szerepelniük kell a hirdetések tartalmának, 
valamint a hirdetővel és a hirdetés 
módjával kapcsolatos adatoknak, különös 
tekintettel azokra az esetekre, amikor 
célzott hirdetésekről van szó.

Or. en

Módosítás 54
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Ennek a rendeletnek célszerű 
azonosítania egyes olyan területeket, 
amelyeket figyelembe kell venni az ilyen 
magatartási kódexek tekintetében. A 
jogellenes tartalom konkrét típusait illető 
kockázatcsökkentési intézkedéseket 
különösen meg kell vizsgálni ön- és 
társszabályozási megállapodások révén. 
Figyelembe kell venni továbbá a 
rendszerszintű kockázatok által a 
társadalomra és a demokráciára gyakorolt 
lehetséges negatív hatásokat, például a 
félretájékoztatást vagy a manipulatív és 
visszaélésen alapuló tevékenységeket. 
Idetartoznak az információk, beleértve a 
félretájékoztatást, fokozott terjesztésére 
irányuló összehangolt tevékenységek – 
például botok vagy hamis fiókok 
használata hamis vagy félrevezető 
információk előállítására, néha gazdasági 
előnyszerzés céljából –, amelyek 
különösen károsak a szolgáltatások 
veszélyeztetett igénybe vevői, például a 
gyermekek esetében. Az ilyen területek 
vonatkozásában megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedésnek 
minősülhet, ha az online óriásplatformok 
adott magatartási kódexet követnek. Adott 
esetben, annak meghatározásakor, hogy 
az online platform megsértette-e az ebben 
a rendeletben előírt kötelezettségeket, 
figyelembe lehet venni, hogy az online 
platform megfelelő magyarázat nélkül 
elutasította a Bizottság arra irányuló 
kérését, hogy csatlakozzon egy ilyen 
magatartási kódexhez.

törölve

Or. en

Indokolás

a jogellenesnél tartalmaknál több tartalom törlésére vonatkozó ön- és társszabályozási 
megállapodások akadályozzák a szólásszabadságot, és a túltörlés kockázatát hordozzák.

Módosítás 55
Carles Puigdemont i Casamajó
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Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Ennek a rendeletnek célszerű 
azonosítania egyes olyan területeket, 
amelyeket figyelembe kell venni az ilyen 
magatartási kódexek tekintetében. A 
jogellenes tartalom konkrét típusait illető 
kockázatcsökkentési intézkedéseket 
különösen meg kell vizsgálni ön- és 
társszabályozási megállapodások révén. 
Figyelembe kell venni továbbá a 
rendszerszintű kockázatok által a 
társadalomra és a demokráciára gyakorolt 
lehetséges negatív hatásokat, például a 
félretájékoztatást vagy a manipulatív és 
visszaélésen alapuló tevékenységeket. 
Idetartoznak az információk, beleértve a 
félretájékoztatást, fokozott terjesztésére 
irányuló összehangolt tevékenységek – 
például botok vagy hamis fiókok 
használata hamis vagy félrevezető 
információk előállítására, néha gazdasági 
előnyszerzés céljából –, amelyek 
különösen károsak a szolgáltatások 
veszélyeztetett igénybe vevői, például a 
gyermekek esetében. Az ilyen területek 
vonatkozásában megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedésnek 
minősülhet, ha az online óriásplatformok 
adott magatartási kódexet követnek. Adott 
esetben, annak meghatározásakor, hogy az 
online platform megsértette-e az ebben a 
rendeletben előírt kötelezettségeket, 
figyelembe lehet venni, hogy az online 
platform megfelelő magyarázat nélkül 
elutasította a Bizottság arra irányuló 
kérését, hogy csatlakozzon egy ilyen 
magatartási kódexhez.

(68) Ennek a rendeletnek célszerű 
azonosítania egyes olyan területeket, 
amelyeket figyelembe kell venni az ilyen 
magatartási kódexek tekintetében. A 
jogellenes tartalom konkrét típusait illető 
kockázatcsökkentési intézkedéseket 
különösen meg kell vizsgálni ön- és 
társszabályozási megállapodások révén. 
Figyelembe kell venni továbbá a 
rendszerszintű kockázatok által a 
társadalomra és a demokráciára gyakorolt 
lehetséges negatív hatásokat, például a 
félretájékoztatást vagy a manipulatív és 
visszaélésen alapuló tevékenységeket. 
Idetartoznak az információk, beleértve a 
félretájékoztatást, fokozott terjesztésére 
irányuló összehangolt tevékenységek – 
például botok vagy hamis fiókok 
használata hamis vagy félrevezető 
információk előállítására, néha gazdasági 
előnyszerzés céljából –, amelyek 
különösen károsak a szolgáltatások 
veszélyeztetett igénybe vevői, például a 
gyermekek esetében. Az online 
platformokat és különösen a fiatal 
közönséget célzó közösségi 
médiaszolgáltatásokat a gyermek és a 
serdülők mindenek felett álló érdekének 
szem előtt tartásával kell kialakítani. Az 
ilyen területek vonatkozásában megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedésnek 
minősülhet, ha az online óriásplatformok 
adott magatartási kódexet követnek.  Adott 
esetben, annak meghatározásakor, hogy az 
online platform megsértette-e az ebben a 
rendeletben előírt kötelezettségeket, 
figyelembe lehet venni, hogy az online 
platform megfelelő magyarázat nélkül 
elutasította a Bizottság arra irányuló 
kérését, hogy csatlakozzon egy ilyen 
magatartási kódexhez.

Or. en
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Módosítás 56
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
70 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70a) A Bizottság ösztönzi és elősegíti a 
rövid távú bérlést közvetítő online 
platformok és a rövid távú bérléssel 
foglalkozó szolgáltatók közötti uniós 
szintű magatartási kódexek kidolgozását.

Or. en

Módosítás 57
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A közbiztonságot vagy a 
közegészségügyet érintő rendkívüli 
körülmények esetén a Bizottság 
válságkezelési protokollok kidolgozását 
kezdeményezheti az online környezetben 
való gyors, kollektív és határokon átnyúló 
reagálás érdekében. A rendkívüli 
körülmények közé tartozhat bármely előre 
nem látott esemény, például földrengés, 
hurrikán, világjárvány és egyéb, a 
közegészségügyet fenyegető, határokon 
átnyúló súlyos fenyegetés, háború vagy 
terrorista cselekmény, ha például az online 
platformokat azokkal visszaélve jogellenes 
tartalom vagy dezinformáció gyors 
terjesztésére használhatják, vagy ha 
gyorsan kell megbízható információkat 
terjeszteni. Tekintettel arra, hogy az online 
óriásplatformok milyen fontos szerepet 
játszanak az információk terjesztésében a 
társadalomban és a határokon túl, az ilyen 
platformokat arra kell ösztönözni, hogy 

(71) A közbiztonságot vagy a 
közegészségügyet érintő rendkívüli 
körülmények esetén a Bizottság 
válságkezelési protokollok kidolgozását 
kezdeményezheti az online környezetben 
való gyors, kollektív és határokon átnyúló 
reagálás érdekében. A rendkívüli 
körülmények közé tartozhat bármely előre 
nem látott esemény, például földrengés, 
hurrikán, világjárvány és egyéb, a 
közegészségügyet fenyegető, határokon 
átnyúló súlyos fenyegetés, háború vagy 
terrorista cselekmény, ha például az online 
platformokat azokkal visszaélve jogellenes 
tartalom vagy dezinformáció gyors 
terjesztésére használhatják, vagy ha 
gyorsan kell megbízható információkat 
terjeszteni. Tekintettel arra, hogy az online 
óriásplatformok milyen fontos szerepet 
játszanak az információk terjesztésében a 
társadalomban és a határokon túl, az ilyen 
platformokat arra kell ösztönözni, hogy 
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konkrét válságkezelési protokollokat 
dolgozzanak ki és alkalmazzanak. Az ilyen 
válságkezelési protokollok csak korlátozott 
időre aktiválhatók, és az elfogadott 
intézkedéseknek is a rendkívüli 
körülmények kezeléséhez feltétlenül 
szükséges intézkedésekre kell 
korlátozódniuk. Ezeknek az 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
ezzel a rendelettel, és nem írhatnak elő 
olyan, a csatlakozó online 
óriásplatformokra vonatkozó általános 
kötelezettséget, amely szerint nyomon 
kellene követni a továbbított vagy tárolt 
információkat vagy fel kellene tárni a 
jogellenes tartalomra utaló tényeket vagy 
körülményeket.

konkrét válságkezelési protokollokat 
dolgozzanak ki és alkalmazzanak. Az ilyen 
válságprotokollokat transzperáns módon, 
a felhasználók és jogaik kellő 
figyelembevételével kell kidolgozni. Az 
ilyen válságkezelési protokollok csak 
korlátozott időre aktiválhatók, és az 
elfogadott intézkedéseknek is a rendkívüli 
körülmények kezeléséhez feltétlenül 
szükséges intézkedésekre kell 
korlátozódniuk. Ezeknek az 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
ezzel a rendelettel, és nem írhatnak elő 
olyan, a csatlakozó online 
óriásplatformokra vonatkozó általános 
kötelezettséget, amely szerint nyomon 
kellene követni a továbbított vagy tárolt 
információkat vagy fel kellene tárni a 
jogellenes tartalomra utaló tényeket vagy 
körülményeket.

Or. en

Módosítás 58
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A közbiztonságot vagy a 
közegészségügyet érintő rendkívüli 
körülmények esetén a Bizottság 
válságkezelési protokollok kidolgozását 
kezdeményezheti az online környezetben 
való gyors, kollektív és határokon átnyúló 
reagálás érdekében. A rendkívüli 
körülmények közé tartozhat bármely előre 
nem látott esemény, például földrengés, 
hurrikán, világjárvány és egyéb, a 
közegészségügyet fenyegető, határokon 
átnyúló súlyos fenyegetés, háború vagy 
terrorista cselekmény, ha például az online 
platformokat azokkal visszaélve jogellenes 
tartalom vagy dezinformáció gyors 
terjesztésére használhatják, vagy ha 
gyorsan kell megbízható információkat 

(71) A közbiztonságot vagy a 
közegészségügyet érintő rendkívüli 
körülmények esetén a szolgáltató 
válságkezelési protokollok kidolgozását 
kezdeményezheti az online környezetben 
való gyors, kollektív és határokon átnyúló 
reagálás érdekében. A rendkívüli 
körülmények közé tartozhat bármely előre 
nem látott esemény, például földrengés, 
világjárvány és egyéb, a közegészségügyet 
fenyegető, határokon átnyúló súlyos 
fenyegetés, háború vagy terrorista 
cselekmény, ha például az online 
platformokat azokkal visszaélve jogellenes 
tartalom vagy dezinformáció gyors 
terjesztésére használhatják, vagy ha 
gyorsan kell megbízható információkat 
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terjeszteni. Tekintettel arra, hogy az online 
óriásplatformok milyen fontos szerepet 
játszanak az információk terjesztésében a 
társadalomban és a határokon túl, az ilyen 
platformokat arra kell ösztönözni, hogy 
konkrét válságkezelési protokollokat 
dolgozzanak ki és alkalmazzanak. Az ilyen 
válságkezelési protokollok csak korlátozott 
időre aktiválhatók, és az elfogadott 
intézkedéseknek is a rendkívüli 
körülmények kezeléséhez feltétlenül 
szükséges intézkedésekre kell 
korlátozódniuk. Ezeknek az 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
ezzel a rendelettel, és nem írhatnak elő 
olyan, a csatlakozó online 
óriásplatformokra vonatkozó általános 
kötelezettséget, amely szerint nyomon 
kellene követni a továbbított vagy tárolt 
információkat vagy fel kellene tárni a 
jogellenes tartalomra utaló tényeket vagy 
körülményeket.

terjeszteni. Tekintettel arra, hogy az online 
óriásplatformok milyen fontos szerepet 
játszanak az információk terjesztésében a 
társadalomban és a határokon túl, az ilyen 
platformokat arra kell ösztönözni, hogy 
konkrét válságkezelési protokollokat 
dolgozzanak ki és alkalmazzanak. Az ilyen 
válságkezelési protokollok csak korlátozott 
időre aktiválhatók, és az elfogadott 
intézkedéseknek is a rendkívüli 
körülmények kezeléséhez feltétlenül 
szükséges intézkedésekre kell 
korlátozódniuk. Ezeknek az 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
ezzel a rendelettel, és nem írhatnak elő 
olyan, a csatlakozó online 
óriásplatformokra vonatkozó általános 
kötelezettséget, amely szerint nyomon 
kellene követni a továbbított vagy tárolt 
információkat vagy fel kellene tárni a 
jogellenes tartalomra utaló tényeket vagy 
körülményeket.

Or. en

Indokolás

Nagyon nagy a kockázata annak, hogy visszaélnek ezzel a hatalommal, ám még mindig jobb, 
ha a szolgáltatók kezdeményezik a Bizottság helyett.

Módosítás 59
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
76 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76a) Egyes tagállamok részben vagy 
egészben átruházták a digitális politikával 
kapcsolatos hatásköröket tartományaikra, 
régióikra vagy helyi szervezetekre. Ez azt 
jelenti, hogy ezeknek a szerveződési 
szinteknek képesnek kell lenniük saját 
illetékes hatóságaik kijelölésére, az 
Európai Digitális Szolgáltatások 
Testületével megfelelően koordinálva.
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Or. en

Módosítás 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) A rendelet hatékony végrehajtása 
érdekében az egyének vagy a képviselő 
szervezetek számára biztosítani kell, hogy 
az e rendeletnek való megfeleléssel 
kapcsolatban panaszt nyújthassanak be 
azon terület digitális szolgáltatási 
koordinátorának, ahol sor került a 
szolgáltatásnyújtásra, ami nem érinti e 
rendelet joghatóságra vonatkozó 
szabályait. A panaszoknak pontos 
áttekintést kell adniuk az adott közvetítő 
szolgáltató megfelelésével kapcsolatos 
aggályokról, emellett további horizontális 
problémákról is tájékoztathatják a digitális 
szolgáltatási koordinátort. A digitális 
szolgáltatási koordinátornak be kell vonnia 
más nemzeti illetékes hatóságokat és más 
tagállamok digitális szolgáltatási 
koordinátorait, különös tekintettel arra a 
tagállamra, ahol az érintett közvetítő 
szolgáltató székhellyel rendelkezik, 
amennyibe a probléma határokon átnyúló 
együttműködést igényel.

(81) A rendelet hatékony végrehajtása 
érdekében az egyének, a képviselő 
szervezetek, vagy a jogos érdekkel 
rendelkező felek számára biztosítani kell, 
hogy az e rendeletnek való megfeleléssel 
kapcsolatban panaszt nyújthassanak be 
azon terület digitális szolgáltatási 
koordinátorának, ahol sor került a 
szolgáltatásnyújtásra, ami nem érinti e 
rendelet joghatóságra vonatkozó 
szabályait. A panaszoknak pontos 
áttekintést kell adniuk az adott közvetítő 
szolgáltató megfelelésével kapcsolatos 
aggályokról, emellett további horizontális 
problémákról is tájékoztathatják a digitális 
szolgáltatási koordinátort. A digitális 
szolgáltatási koordinátornak be kell vonnia 
más nemzeti illetékes hatóságokat és más 
tagállamok digitális szolgáltatási 
koordinátorait, különös tekintettel arra a 
tagállamra, ahol az érintett közvetítő 
szolgáltató székhellyel rendelkezik, 
amennyibe a probléma határokon átnyúló 
együttműködést igényel.

Or. en

Módosítás 61
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) E rendelet következetes törölve
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alkalmazása érdekében létre kell hozni 
egy uniós szintű független tanácsadó 
csoportot, amely támogatást nyújt a 
Bizottságnak, és segít összehangolni a 
digitális szolgáltatási koordinátorok 
tevékenységét. A Digitális Szolgáltatások 
Európai Testülete a digitális szolgáltatási 
koordinátorokból áll, és nem érinti annak 
lehetőségét, hogy a digitális szolgáltatási 
koordinátorok az e rendelet értelmében 
konkrét feladatokkal megbízott más 
illetékes hatóságok képviselőit meghívják 
az üléseikre vagy ad hoc küldötteket 
nevezzenek ki közülük, amennyiben ez 
szükséges a feladatok és kompetenciák 
nemzeti elosztásához. Amennyiben egy 
tagállamból több résztvevő képviselteti 
magát, a szavazati jog tagállamonként 
továbbra is egy képviselőt illet meg.

Or. en

Módosítás 62
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
89 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(89) A Testületnek hozzá kell járulnia a 
rendelet következetes alkalmazására 
vonatkozó közös uniós álláspont 
kialakításához, valamint az illetékes 
hatóságok közötti együttműködéshez, 
többek között azzal, hogy tanácsokat ad a 
Bizottságnak és a digitális szolgáltatási 
koordinátoroknak a megfelelő vizsgálati 
és végrehajtási intézkedésekkel 
kapcsolatban, különös tekintettel az 
online óriásplatformokra. A Testületnek 
emellett hozzá kell járulnia a releváns 
mintadokumentumok és magatartási 
kódexek megszövegezéséhez, és elemeznie 
kell a digitális szolgáltatások fejlődése 
terén az Unióban megfigyelhető általános 
tendenciákat.

törölve
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Or. en

Módosítás 63
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(90) Ebből a célból biztosítani kell a 
Testület számára, hogy a digitális 
szolgáltatási koordinátorokhoz vagy egyéb 
illetékes nemzeti hatóságokhoz címzett 
véleményeket, kéréseket és ajánlásokat 
fogadhasson el. Noha jogilag nem 
kötelező érvényűek, az ezektől való 
eltérésre vonatkozó határozatokat 
megfelelően meg kell indokolni, és a 
Bizottság figyelembe veheti őket annak 
értékelésekor, hogy az érintett tagállam 
megfelel-e ennek a rendeletnek.

törölve

Or. en

Módosítás 64
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
91 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91) A Testület a digitális szolgáltatási 
koordinátorok és egyéb lehetséges 
illetékes hatóságok képviselőit tömöríti a 
Bizottság elnökletével, hogy biztosítsa a 
hozzá benyújtott kérdések teljes körű 
európai vizsgálatát. Tekintettel a más 
keretszabályozások szempontjából uniós 
szinten esetlegesen releváns lehetséges 
horizontális elemekre, lehetővé kell tenni 
a Testület számára, hogy a feladatai 
ellátásához szükséges mértékben 
együttműködjön más olyan uniós 
szervekkel, hivatalokkal, ügynökségekkel 

törölve
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és tanácsadó csoportokkal, amelyek 
felelőséggel rendelkeznek olyan 
kérdésekben, mint az egyenlőség, 
beleértve a férfiak és nők közötti 
egyenlőséget, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
adatvédelem, az elektronikus hírközlés, az 
audiovizuális szolgáltatások, az uniós 
költségvetés elleni csalások feltárása és 
kivizsgálása a vámilletékek 
vonatkozásában vagy a fogyasztóvédelem.

Or. en

Módosítás 65
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
92 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(92) A Bizottság – az elnökön keresztül 
– részt vesz a Testület munkájában, de 
nem rendelkezik szavazati joggal. A 
Bizottság az elnökön keresztül biztosítja, 
hogy az ülések menetrendjének 
meghatározására a testületi tagok 
kérésének megfelelően kerüljön sor az 
eljárási szabályzatnak, illetve az ebben a 
rendeletben a Testület vonatkozásában 
meghatározott feladatoknak megfelelően.

törölve

Or. en

Módosítás 66
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
93 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(93) Tekintettel a Testület által 
folytatott tevékenységek támogatásának 
szükségességére, biztosítani kell a Testület 

törölve
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számára a Bizottság és az illetékes nemzeti 
hatóságok szakértelmének és 
humánerőforrásainak igénybevételét. A 
Testület eljárási szabályzatában 
részletesebben meg kell határozni a 
Testület belső működésére vonatkozó 
konkrét operatív mechanizmusokat.

Or. en

Módosítás 67
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
95 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(95) Az ilyen közérdekű problémák 
kezelése érdekében ezért biztosítani kell a 
megerősített felügyelet és végrehajtás 
közös, uniós szintű rendszerét. Amint 
azonosításra kerül egy kizárólag az online 
óriásplatformokra vonatkozó rendelkezés 
megsértése, például egyéni vagy közös 
vizsgálat, ellenőrzés vagy panasz 
eredményeként, a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátor – saját 
kezdeményezésére vagy a Testület 
tanácsára – nyomon követi az érintett 
online óriásplatform által a cselekvési 
tervének megfelelően hozott 
intézkedéseket. A digitális szolgáltatási 
koordinátor számára biztosítani kell, hogy 
adott esetben további ellenőrzést 
kérhessen – önkéntes alapon – annak 
megállapítására, hogy ezek az 
intézkedések elégségesek-e a jogsértés 
megszüntetésére. A digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó 
koordinátornak az eljárás végén 
tájékoztatnia kell a Testületet, a 
Bizottságot és az érintett platformot az 
azzal kapcsolatos véleményéről, hogy a 
platform megszüntette-e a jogsértést, 
különösen feltüntetve véleményében a 
releváns magatartást és a meghozott 
intézkedések értékelését. A digitális 

törölve
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szolgáltatási koordinátornak időben, a 
Testület véleményét és egyéb tanácsait 
maradéktalanul figyelembe véve kell 
ellátnia feladatát ebben a közös 
rendszerben.

Or. en

Módosítás 68
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
106 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106 a) a rövid távú bérleti és mobilitási 
szolgáltatások piacán az érdekelt felek és 
a helyi hatóságok közötti kapcsolat 
megerősítése érdekében e rendeletnek a 
jogbiztonság és az egyértelműség 
biztosítására kell törekednie e piacon egy 
olyan irányítási keret létrehozásával, 
amely formalizálja a rövid távú bérleti és 
mobilitási platformok és a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok közötti 
együttműködést, különösen a bevált 
gyakorlatok megosztása és ezáltal a 
mindennapi üzleti tevékenységük 
megkönnyítése céljából;

Or. en

Módosítás 69
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a közvetítő szolgáltatók egyes 
konkrét kategóriáira vonatkozó kellő 
gondossági kötelezettségeket érintő 

b) a közvetítő szolgáltatók egyes 
konkrét kategóriáira vonatkozó kellő 
gondossági kötelezettségeket érintő 
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szabályok; szabályok, figyelembe véve az 
ágazatspecifikus üzleti modellt;

Or. en

Módosítás 70
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az olyan biztonságos, kiszámítható 
és megbízható online környezetre 
vonatkozó egységes szabályok 
meghatározása, amelyben a Chartában 
megfogalmazott alapvető jogok hatékony 
védelmet élveznek, különösen a 18 év 
alatti gyermekek esetében.

Or. en

Módosítás 71
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az innováció elősegítése, a digitális 
átállás támogatása, a gazdasági növekedés 
ösztönzése, valamint a belső piacon belül 
a digitális szolgáltatások egyenlő 
versenyfeltételeinek megteremtése.

Or. en

Módosítás 72
Carles Puigdemont i Casamajó

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

ba) a fogyasztók és a kiskorúak 
védelme a termékbiztonság garantálása 
révén;

Or. en

Módosítás 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Ez a rendelet az olyan igénybe 
vevők részére nyújtott közvetítő 
szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek/akik 
székhelye vagy lakóhelye az Unióban 
található, függetlenül az érintett 
szolgáltatók székhelyétől. A Bizottság, 
valamint az illetékes nemzeti és regionális 
hatóságok biztosítják a végrehajtást azon 
nem uniós vállalatok esetében, amelyek 
tevékenysége egy vagy több tagállamra 
vagy régióra irányul.

Or. en

Módosítás 74
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet nem érinti az alábbi 
jogszabályokban lefektetett szabályokat:

5. A Bizottság az esetleges jogi 
következetlenségek kiküszöbölése 
érdekében gondoskodik arról, hogy e 
rendelet megfelelően és átfogóan 
igazodjon a meglévő vonatkozó 
jogszabályokhoz. Ez a rendelet ezért nem 
érinti az alábbi jogszabályokban lefektetett 
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szabályokat:

Or. en

Módosítás 75
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 76
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „fogyasztó”: bármely természetes 
személy, aki olyan célból cselekszik, amely 
kívül esik szakmai vagy üzleti 
tevékenységén;

c) „fogyasztó”: bármely természetes 
személy, aki a kereskedelmi, ipari, 
kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez 
nem kapcsolódó célokból jár el.

Or. pl

Indokolás

A fogyasztó fogalmának meghatározása az (EU) 2019/770 irányelv alapján.
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Módosítás 77
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— „tárhelyszolgáltatás”: olyan 
szolgáltatás, amely a szolgáltatás igénybe 
vevője által küldött és a szolgáltatás 
igénybe vevőjének kérésére tárolt 
információ tárolásából áll;

— tárhelyszolgáltatás”: olyan 
szolgáltatás, amely a szolgáltatás igénybe 
vevője által küldött és a szolgáltatás 
igénybe vevőjének kérésére tárolt 
információ tárolásából áll, kivéve, ha ez a 
tevékenység egy olyan másik szolgáltatás 
kiegészítő vagy járulékos eleme, amely 
nem minősül információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásnak, és objektív 
vagy műszaki okokból nem nyújtható attól 
függetlenül;

Or. pl

Módosítás 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— „tárhelyszolgáltatás”: olyan 
szolgáltatás, amely a szolgáltatás igénybe 
vevője által küldött és a szolgáltatás 
igénybe vevőjének kérésére tárolt 
információ tárolásából áll;

— „tárhelyszolgáltatás”: olyan 
szolgáltatás, amely a szolgáltatás igénybe 
vevője által küldött és a szolgáltatás 
igénybe vevőjének kérésére tárolt 
információ tárolásából áll, kivéve, ha ez a 
tevékenység egy másik szolgáltatás 
kiegészítő eleme, és objektív és műszaki 
okokból nem használható e másik 
szolgáltatás nélkül;

Or. en

Módosítás 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h a) „rövid távon kiadó ingatlan”: 
lakáscélú használatra szolgáló bútorozott 
lakás, amelyet többször, akár nem 
professzionális alapon, ellenérték fejében 
adnak ki átmeneti vendégeknek, akik nem 
laknak ott tartósan, és amely nem képezi a 
bérbeadó állandó lakóhelyét.

Or. en

Módosítás 80
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „a célország szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor”: a digitális 
szolgáltatási koordinátor abban a 
tagállamban, ahol a közvetítő szolgáltatás 
nyújtása történik;

m) „a célország szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor”: a digitális 
szolgáltatási koordinátor abban a 
tagállamban, ahol a közvetítő szolgáltatás 
nyújtása történik, a régiókra vagy más 
területi egységekre decentralizált digitális 
kompetenciákkal rendelkező tagállamok 
számára a régiókra való decentralizálás 
lehetőségével;

Or. en

Módosítás 81
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „hirdetés”: valamely jogi vagy 
természetes személy üzenetének 
előmozdítására szolgáló információ, 
függetlenül attól, hogy kereskedelmi vagy 

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

vagy rangsorolására szolgáló információ, 
függetlenül attól, hogy kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célokat szolgál, amelyet 
egy online platform megjelenít az online 
interfészén vagy annak részein a 
kifejezetten az ilyen információ, termék 
vagy szolgáltatás előmozdításáért fizetett 
közvetlen vagy közvetett ellentételezés 
fejében;

Or. en

Indokolás

A jelenlegi meghatározás meglehetősen szűk. Magában kell foglalnia az információk, 
termékek vagy szolgáltatások előmozdításának, forgalmazásának vagy rangsorolásának 
közvetlen és közvetett módjait. A reklámozásért ezenkívül közvetlen vagy közvetett díjazás is 
járhat. A bekezdésnek ezekre is vonatkoznia kell.

Módosítás 82
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 83
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 84
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A "hirdetés" meghatározása túlságosan tág, és nem tesz különbséget a tulajdonképpeni 
hirdetés (azaz egy adott elhelyezésért történő fizetés) és az ügyletalapú platformok, például az 
online utazásközvetítők vagy többoldalú közvetítő platformok között. A jelenlegi 
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szövegtervezet szerint bárműly megjelenített elem (egy szálloda, egy repülőjárat vagy egy 
bérautó) "hirdetésnek" tekinthető.

Módosítás 85
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás nem korlátozódhat a „javaslatokra”, hanem ki kell terjednie a 
rangsorolási és priorizálási technikákra is.

Módosítás 86
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „ajánlórendszer”: teljes mértékben 
vagy részben automatizált rendszer, 
amelyet az online platform arra használ, 
hogy az online interfészén konkrét 
információkat javasoljon a szolgáltatás 
igénybe vevője számára, többek között a 
szolgáltatás igénybe vevője által indított 

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

igénybe vevője által indított keresés 
alapján vagy egyéb módon meghatározva a 
megjelenített információk relatív sorrendjét 
vagy fontosságát;

Or. en

Módosítás 87
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 88
Kateřina Konečná

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

qa) „online piactér”: olyan 
szolgáltatás, amely a kereskedő által vagy 
a kereskedő nevében működtetett 
szoftvert, többek között weboldalt, 
valamely weboldal egy részét vagy 
valamely alkalmazást alkalmaz, és 
amelynek révén a fogyasztók távollevők 
közötti szerződést köthetnek más 
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kereskedőkkel vagy fogyasztókkal;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az online piactereknek az (EU) 2019/2161 irányelvben szereplő 
meghatározását építi be a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályba, meghatározva e 
fogalmat, amely más módosító javaslatokban is szerepel. Fontos, hogy az „online piacteret” 
tágan értelmezzük.

Módosítás 89
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 90
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

qa) „online piacterek”: az „online 
piactereknek” a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról szóló (az 
(EU) 2019/2161 irányelvvel módosított) 
irányelv 2. cikke (1) bekezdésének n) 
pontjában szereplő meghatározása;
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Or. en

Módosítás 91
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 92
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható 
arra az esetre, ha a szolgáltatás igénybe 
vevője a szolgáltató irányítása alatt vagy 
ellenőrzése mellett jár el.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható 
arra az esetre, ha a szolgáltatás igénybe 
vevője a szolgáltató irányítása alatt vagy 
ellenőrzése mellett jár el. A fogyasztók 
számára lehetővé kell tenni, hogy a 
közvetítő szolgáltatóval szemben minden 
jogot és jogorvoslati lehetőséget 
érvényesíthessenek, többek között a 
kártérítés, a javítás, a csere, az 
árcsökkentés, a szerződés felmondása 
vagy a kifizetett ár visszatérítése 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 93
Kateřina Konečná
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható 
arra az esetre, ha a szolgáltatás igénybe 
vevője a szolgáltató irányítása alatt vagy 
ellenőrzése mellett jár el.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható 
arra az esetre, ha a szolgáltatás igénybe 
vevője a szolgáltató irányítása vagy 
meghatározó befolyása alatt, illetve 
ellenőrzése mellett jár el.

Or. en

Módosítás 94
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható 
az olyan online platformok uniós, és adott 
esetben nemzeti és regionális 
fogyasztóvédelmi jog értelmében vett 
felelősségére, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, amennyiben az ilyen online 
platform megjeleníti az adott információt 
vagy más módon lehetővé teszi a szóban 
forgó ügyeletet úgy, hogy az átlagos, 
észszerűen jól informált fogyasztó azt 
hiszi, hogy az információt – vagy az ügylet 
tárgyát képező terméket vagy szolgáltatást 
– vagy maga az online platform, vagy a 
szolgáltatás olyan igénybe vevője 
biztosítja, aki a szolgáltató irányítása alatt 
vagy ellenőrzése mellett jár el. Emellett ezt 
az online piactereken széles körben 
elterjedt illegális tevékenységekkel 
kapcsolatos meglévő problémák kezelése 
érdekében az online piacterekre 
vonatkozó uniós szintű pozitív felelősségi 
keretnek kell felfogni.

Or. en
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Módosítás 95
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) E cikk (1) bekezdése nem 
alkalmazható online piacterek 
szolgáltatóira, amennyiben az ilyen online 
piactér megjeleníti az adott információt, 
terméket vagy szolgáltatást, illetve más 
módon lehetővé teszi a szóban forgó 
ügyeletet úgy, hogy a fogyasztó azt hiszi, 
hogy az információt – vagy az ügylet 
tárgyát képező terméket vagy szolgáltatást 
– vagy maga az online platform, vagy a 
szolgáltatás olyan igénybe vevője 
biztosítja, aki a szolgáltató irányítása alatt 
vagy ellenőrzése mellett jár el.

Or. en

Módosítás 96
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható 
az olyan online platformok 
fogyasztóvédelmi jog értelmében vett 
felelősségére, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, amennyiben az ilyen online 
platform megjeleníti az adott információt 
vagy más módon lehetővé teszi a szóban 

(3) Online piacterek szolgáltatói nem 
részesülhetnek az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett, felelősség alóli mentességben, 
amennyiben az ilyen online platform 
megjeleníti az adott információt, terméket 
vagy szolgáltatást, illetve más módon 
lehetővé teszi a szóban forgó ügyeletet 
úgy, hogy a fogyasztó azt hiszi, hogy az 
információt – vagy az ügylet tárgyát 
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forgó ügyeletet úgy, hogy az átlagos, 
észszerűen jól informált fogyasztó azt 
hiszi, hogy az információt – vagy az ügylet 
tárgyát képező terméket vagy szolgáltatást 
– vagy maga az online platform, vagy a 
szolgáltatás olyan igénybe vevője 
biztosítja, aki a szolgáltató irányítása alatt 
vagy ellenőrzése mellett jár el.

képező terméket vagy szolgáltatást – vagy 
maga az online platform, vagy a 
szolgáltatás olyan igénybe vevője 
biztosítja, aki a szolgáltató irányítása vagy 
meghatározó befolyása alatt, illetve 
ellenőrzése mellett jár el.

Or. en

Módosítás 97
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez a cikk nem érinti a bíróságok 
vagy közigazgatási hatóságok arra 
vonatkozó lehetőségét, hogy a tagállamok 
jogrendszereivel összhangban a 
szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére 
vagy megelőzésére kötelezzék.

(4) Ez a cikk nem érinti a bíróságok 
arra vonatkozó lehetőségét, hogy a 
tagállamok jogrendszereivel összhangban a 
szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére 
vagy megelőzésére kötelezzék.

Or. en

Módosítás 98
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság és az illetékes nemzeti 
és regionális hatóságok konkrét 
korrekciós intézkedéseket irányoznak elő 
a fogyasztók számára arra az esetre, ha a 
közvetítő szolgáltató megszegi az e 
rendeletben felsorolt kötelezettségeit.

Or. en
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Módosítás 99
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Az online piacterek szolgáltatóinak 

felelőssége
1. Az online piacterek szolgáltatói 
felelősséggel tartoznak az abból eredő 
károkért, ha nem hoztak megfelelő 
intézkedéseket a fogyasztók jogellenes 
tevékenységekkel szembeni védelme 
érdekében, jóllehet hitelt érdemlő 
bizonyítékot szereztek ilyen jogellenes 
tevékenységekről.
2. Az online piacterek szolgáltatói 
felelősséget viselnek az e rendelet szerinti 
átvilágítási kötelezettségek be nem 
tartásáért is.
3. Az online piactér szolgáltatói felelnek 
azon károkért, szerződés-nemteljesítésért 
és jótállási ügyekért, amelyek oka, hogy 
nem tájékoztatták az (EU) 2019/2161 
irányelv 4. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban a fogyasztókat az áruk vagy 
szolgáltatások nyújtójáról.
4. Az online piacterek szolgáltatói 
felelősséggel tartoznak azért, ha 
elmulasztják az észszerű intézkedések 
meghozatalát a félrevezető információk 
eltávolítása vagy hozzáférhetetlenné tétele 
érdekében, jóllehet értesültek arról, hogy 
a kereskedők által közölt információk 
félrevezetők.
5. Amennyiben az online piactér 
szolgáltatója ellenőrzést vagy 
meghatározó befolyást gyakorol a 
kereskedőre, úgy a fogyasztó a kereskedő-
fogyasztó között kötött szerződés alapján 
rendelkezésre álló jogokat és jogorvoslati 
lehetőségeket az online piac 
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üzemeltetőjével szemben gyakorolhatja. 
Annak megítéléséhez, hogy az online 
piactér gyakorol-e ellenőrzést vagy 
meghatározó befolyást a kereskedőre, a 
bíróságoknak objektív vagy szubjektív 
elemeket kell figyelembe venniük. A 
releváns kritériumok közé tartoznak 
többek között a következők: a közölt 
információk, illetve a szolgáltatás vagy a 
termék bemutatása alapján a fogyasztók 
észszerűen feltételezhetik, hogy a terméket 
vagy szolgáltatást az online piactér 
üzemeltetője nyújtja; b) a kereskedő és a 
fogyasztó közötti szerződést kizárólag az 
online piactéren biztosított eszközökön 
keresztül kötik meg; c) az online piactér 
szolgáltatója csak a kereskedő és a 
fogyasztó közötti szerződés megkötése 
után fedi fel a kereskedő kilétét vagy 
elérhetőségi adatait; d) az online piactér 
szolgáltatója kizárólag olyan fizetési 
rendszereket használ, amelyek lehetővé 
teszik a platform üzemeltetője számára, 
hogy visszatartsa a fogyasztó által a 
kereskedőnek folyósított kifizetéseket; e) a 
kereskedő és a fogyasztó közötti szerződés 
feltételeit lényegében az online piactér 
üzemeltetője határozza meg; f) a fogyasztó 
által fizetendő árat az online piactér 
üzemeltetője határozza meg; g) a 
marketing az online piactér 
üzemeltetőjére összpontosít, nem pedig a 
kereskedőkre; vagy h) az online piac 
szolgáltatója ígéretet tesz arra, hogy 
önkéntesen nyomon követi a kereskedők 
magatartását, és a jogszabályokban 
előírtakon túllépő saját előírásainak való 
megfelelést kényszerít ki.
6. Az online piacterek szolgáltatói 
felelősséggel tartoznak, ha a kereskedőt 
azonosították, és mégsem tesznek 
intézkedéseket a kár orvoslására.
7. Az online piacterek szolgáltatóinak 
jogukban áll elővigyázatossági 
intézkedéseket hozni annak érdekében, 
hogy ha a kereskedő nem tesz eleget a 
kellő gondosság elvének, fedezni tudják a 
kártérítésnek az okozott kár, a szerződés 
nem-teljesítése vagy a jótállási ügyek 
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tekintetében rájuk háruló felelősséget.

Or. en

Indokolás

Bár a javaslatban az 5. cikk (3) bekezdése értelmében a piacterek felelőssége érvényesíthető, 
ha a kérdéses információt ők jelenítik meg, illetve ha a fogyasztók azt hihetik, hogy maga a 
piactér az eladó, ez azonban korántsem elegendő. A digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabálynak egyértelmű felelősségi rendszert kell létrehoznia az online piactereken széles 
körben elterjedt illegális tevékenységek kezelésére, valamint annak biztosítására, hogy a 
fogyasztók megfelelő védelemben és kártérítésben részesüljenek, ha kár éri őket.

Módosítás 100
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítő szolgáltatóktól nem tagadható 
meg a 3. 4. és 5. cikkben említett, 
felelősség alóli mentesség kizárólag azon 
az alapon, hogy önkéntes, saját 
kezdeményezésű vizsgálatokat vagy egyéb, 
a jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és eltávolítására, illetve a 
hozzáférés megszüntetésére irányuló 
tevékenységet folytatnak vagy az uniós jog 
követelményeinek – beleértve az ebben a 
rendeletben foglaltakat – való 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket 
hoznak.

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

Amennyiben a szolgáltató a fogyasztók 
vagy felhasználók által a Bizottság, illetve 
a nemzeti vagy regionális hatóságoknak 
tett folyamatos bejelentéseitől számított 18 
hónapon belül nem végez a 6. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
cselekményekre irányuló önkéntes 
vizsgálatokat vagy egyéb tevékenységeket, 
úgy a Bizottság vagy a nemzeti, illetve 
adott esetben a regionális illetékes 
hatóságok mérlegelik, hogy a szolgáltatót 
megfosztják a felelősség alóli mentességre 
jogosultságától.
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Or. en

Módosítás 101
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítő szolgáltatóktól nem tagadható 
meg a 3. 4. és 5. cikkben említett, 
felelősség alóli mentesség kizárólag azon 
az alapon, hogy önkéntes, saját 
kezdeményezésű vizsgálatokat vagy egyéb, 
a jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és eltávolítására, illetve a 
hozzáférés megszüntetésére irányuló 
tevékenységet folytatnak vagy az uniós jog 
követelményeinek – beleértve az ebben a 
rendeletben foglaltakat – való 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket 
hoznak.

A közvetítő szolgáltatóktól nem tagadható 
meg a 3. és 5. cikkben említett, felelősség 
alóli mentesség kizárólag azon az alapon, 
hogy megteszik az uniós jogban – és azon 
belül az e rendeletben – foglalt 
követelményeknek való megfeleléshez 
szükséges, önkéntes és saját 
kezdeményezésű vizsgálati intézkedéseket 
a jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és eltávolítására, illetve az 
ahhoz való hozzáférés megszüntetésére.

Or. en

Módosítás 102
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ilyen szolgáltatókra nem vonatkozik 
olyan általános kötelezettség, amelynek 
értelmében nyomon kellene követniük a 
közvetítő szolgáltatók által továbbított 
vagy tárolt információkat, vagy jogellenes 
tevékenységre utaló tények vagy 
körülmények aktív feltárására kellene 
törekedniük, kivéve, ha a fogyasztók vagy 
felhasználók az érintett hatóságoknak 
folyamatosan jelezték az emberi jogok és 
ezáltal az uniós jog súlyos megsértésére 
irányuló kísérleteket.



PE693.655v01-00 74/157 AM\1232808HU.docx

HU
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Módosítás 103
István Ujhelyi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ilyen szolgáltatókra nem vonatkozik 
olyan általános kötelezettség, amelynek 
értelmében nyomon kellene követniük a 
közvetítő szolgáltatók által továbbított 
vagy tárolt információkat, vagy jogellenes 
tevékenységre utaló tények vagy 
körülmények aktív feltárására kellene 
törekedniük, kivéve, ha az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás 
aktív szerepet játszik a szolgáltatás 
igénybe vevője által kiadott információk 
jóváhagyásában, módosításában vagy 
szerkesztésében.

Or. en

Módosítás 104
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetítő szolgáltatók az egy 
adott jogellenes tartalom elleni fellépésre 
vonatkozó, a releváns nemzeti igazságügyi 
vagy közigazgatási hatóságok által a 
vonatkozó uniós vagy nemzeti jog alapján 
kibocsátott határozat kézhezvételekor, az 
uniós jognak megfelelően indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatják a 
határozatot kibocsátó hatóságot a határozat 
foganatosításáról, meghatározva a 
végrehajtott intézkedéseket és azok 
időpontját.

(1) A közvetítő szolgáltatók az egy 
adott jogellenes tartalom elleni fellépésre 
vonatkozó, a releváns nemzeti igazságügyi 
vagy közigazgatási hatóságok által a 
vonatkozó uniós, nemzeti vagy adott 
esetben regionális jog alapján kibocsátott 
határozat kézhezvételekor, az uniós jognak 
megfelelően indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatják a határozatot kibocsátó 
hatóságot a határozat foganatosításáról, 
meghatározva a végrehajtott intézkedéseket 
és azok időpontját.
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A közvetítő szolgáltatók és a nemzeti 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok 
a lehető legnagyobb mértékben 
tiszteletben tartják különösen a nemzeti, 
társadalmi, nyelvi és kulturális 
kisebbségeket.

Or. en

Módosítás 105
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetítő szolgáltatók az egy 
adott jogellenes tartalom elleni fellépésre 
vonatkozó, a releváns nemzeti igazságügyi 
vagy közigazgatási hatóságok által a 
vonatkozó uniós vagy nemzeti jog alapján 
kibocsátott határozat kézhezvételekor, az 
uniós jognak megfelelően indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatják a 
határozatot kibocsátó hatóságot a határozat 
foganatosításáról, meghatározva a 
végrehajtott intézkedéseket és azok 
időpontját.

(1) A közvetítő szolgáltatók az egy 
adott jogellenes tartalom elleni fellépésre 
vonatkozó, a releváns nemzeti igazságügyi 
vagy közigazgatási hatóságok által a 
vonatkozó uniós vagy nemzeti jog alapján 
kibocsátott határozat kézhezvételekor, az 
uniós jognak megfelelően bármely, általuk 
megfelelő indokolással alá nem 
támasztható késedelem nélkül 
tájékoztatják a határozatot kibocsátó 
hatóságot a határozat foganatosításáról, 
meghatározva a végrehajtott intézkedéseket 
és azok időpontját.

Or. ro

Módosítás 106
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok ezt a rendeletet sem 
közvetlenül a közigazgatáson vagy a 
digitális szolgáltatásokkal foglalkozó 
koordinátoraikon keresztül, sem pedig 
szerződéses magánszolgáltatások 
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közreműködésével közvetve nem 
használhatják fel a nemzeti, társadalmi, 
nyelvi és kulturális kisebbségek jogainak 
csorbításához, helyzetük 
megnehezítéséhez vagy velük szembeni 
támadásokhoz. A Bizottságnak értékelnie 
kell, hogy a tagállamok helyesen 
alkalmazzák-e az e rendeletben 
meghatározott rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 107
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdésben említett határozatok 
megfeleljenek az alábbi feltételeknek:

(2) A tagállamok, és adott esetben 
régiók is biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett határozatok 
megfeleljenek az alábbi feltételeknek:

Or. en

Módosítás 108
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— annak indokolása, miért jogellenes 
tartalom az adott információ, hivatkozva az 
uniós vagy nemzeti jog megsértett 
rendelkezésére;

– annak indokolása, miért jogellenes 
tartalom az adott információ, hivatkozva az 
uniós, nemzeti vagy regionális jog 
megsértett rendelkezésére;

Or. en

Módosítás 109
István Ujhelyi
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— annak indokolása, miért jogellenes 
tartalom az adott információ, hivatkozva az 
uniós vagy nemzeti jog megsértett 
rendelkezésére;

– annak indokolása, miért jogellenes 
tartalom az adott információ, hivatkozva a 
jog megsértett rendelkezésére;

Or. en

Indokolás

Az alkalmazandó jogszabályok bármilyen megsértésének elegendő alapot kell szolgáltatnia az 
indokoláshoz, akár uniós, nemzeti, regionális vagy helyi szintű jogszabályról van is szó.

Módosítás 110
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— egy vagy több pontos egységes 
erőforrás-helymeghatározó és szükség 
esetén az érintett jogellenes tartalom 
azonosítását lehetővé tevő további 
információk;

– egy vagy több pontos egységes 
erőforrás-azonosító és szükség esetén az 
érintett jogellenes tartalom azonosítását 
lehetővé tevő további információk, és a 
Bizottság értékeli, hogy az ütemtervet 
hozzá kell-e igazítani az érintett 
vállalkozások méretéhez és 
erőforrásaihoz;

Or. en

Módosítás 111
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a szolgáltató és a szolgáltatás 
tartalmat megosztó igénybe vevője 

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

számára elérhető jogorvoslattal kapcsolatos 
információk, adott esetben figyelembe véve 
a Bizottság által az érintett társaság 
számára már megállapított határidőket;

Or. en

Módosítás 112
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a határozat területi hatálya – az 
uniós és nemzeti jog vonatkozó szabályai 
alapján, beleértve a Chartát, továbbá adott 
esetben a nemzetközi jog általános 
alapelveit – nem haladja meg a célkitűzés 
eléréséhez szigorúan szükséges mértéket;

b) a határozat területi hatálya – az 
uniós, nemzeti és regionális jog vonatkozó 
szabályai alapján, beleértve a Chartát, 
továbbá adott esetben a nemzetközi jog 
általános alapelveit – nem haladja meg a 
célkitűzés eléréséhez szigorúan szükséges 
mértéket;

Or. en

Módosítás 113
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A határozatot kibocsátó 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
tagállamának digitális szolgáltatási 
koordinátora indokolatlan késedelem 
nélkül továbbítja az (1) bekezdésben 
említett határozatok egy példányát a többi 
digitális szolgáltatási koordinátornak a 67. 
cikknek megfelelően létrehozott 
rendszerben.

(3) A határozatot kibocsátó 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
tagállamának digitális szolgáltatási 
koordinátora indokolatlan késedelem 
nélkül továbbítja az (1) bekezdésben 
említett határozatok egy példányát a többi 
digitális szolgáltatási koordinátornak a 67. 
cikknek megfelelően létrehozott 
rendszerben. A digitális szolgáltatások 
koordinátora nem használhatja fel ezt az 
előjogot a nemzeti, társadalmi, nyelvi vagy 
kulturális kisebbségekkel szembeni 
fellépésre.
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Or. en

Módosítás 114
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ebben a cikkben meghatározott 
feltételek és követelmények az uniós 
jognak megfelelően nem érintik a nemzeti 
büntető eljárásjog értelmében vett 
követelményeket.

(4) Az e cikkben megállapított 
feltételek és követelmények nem érintik az 
uniós jog szerinti követelményeket.

Or. en

Módosítás 115
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetítő szolgáltatók az uniós 
jognak megfelelően indokolatlan 
késedelem nélkül értesítik a határozatot 
kibocsátó hatóságot a határozat 
kézhezvételéről és a határozat 
foganatosításáról, amint kézhez kapják a 
releváns nemzeti igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóságok által a vonatkozó 
uniós vagy nemzeti jog alapján kibocsátott 
határozatot arra vonatkozóan, hogy konkrét 
információt nyújtsanak a szolgáltatás egy 
vagy több konkrét igénybe vevőjéről.

(1) A közvetítő szolgáltatók az uniós, 
és szükség esetén a nemzetközi jognak 
megfelelően indokolatlan késedelem nélkül 
értesítik a határozatot kibocsátó hatóságot a 
határozat kézhezvételéről és a határozat 
foganatosításáról, amint kézhez kapják a 
releváns nemzeti vagy adott esetben 
regionális és igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóságok által a vonatkozó 
uniós, nemzeti vagy adott esetben 
regionális jog alapján kibocsátott 
határozatot arra vonatkozóan, hogy konkrét 
információt nyújtsanak a szolgáltatás egy 
vagy több konkrét igénybe vevőjéről.

Or. en

Módosítás 116
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Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetítő szolgáltatók az uniós 
jognak megfelelően indokolatlan 
késedelem nélkül értesítik a határozatot 
kibocsátó hatóságot a határozat 
kézhezvételéről és a határozat 
foganatosításáról, amint kézhez kapják a 
releváns nemzeti igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóságok által a vonatkozó 
uniós vagy nemzeti jog alapján kibocsátott 
határozatot arra vonatkozóan, hogy konkrét 
információt nyújtsanak a szolgáltatás egy 
vagy több konkrét igénybe vevőjéről.

(1) A közvetítő szolgáltatók az uniós 
jognak megfelelően értesítik a határozatot 
kibocsátó hatóságot a határozat 
kézhezvételéről és a határozat 
foganatosításáról, amint kézhez kapják a 
releváns nemzeti igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóságok által a vonatkozó 
uniós vagy nemzeti jog alapján kibocsátott 
határozatot arra vonatkozóan, hogy konkrét 
információt nyújtsanak a szolgáltatás egy 
vagy több konkrét igénybe vevőjéről, és ezt 
az általuk megfelelő indokolással alá nem 
támasztható mindennemű késedelem 
nélkül kell megtenniük.

Or. ro

Módosítás 117
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdésben említett határozatok 
megfeleljenek az alábbi feltételeknek:

(2) A Bizottság, a tagállamok vagy 
adott esetben a régiók biztosítják, hogy az 
(1) bekezdésben említett határozatok 
megfeleljenek az alábbi feltételeknek:

Or. en

Módosítás 118
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— az információkérés célját, valamint 
az azt ismertető indokolás, hogy az 
információkérés miért szükséges és 
arányos annak meghatározása 
vonatkozásban, hogy a közvetítő 
szolgáltatás igénybe vevői megfelelnek-e a 
vonatkozó uniós vagy nemzeti 
szabályoknak, kivéve, ha bűncselekmények 
megelőzésével, kivizsgálásával, 
felderítésével és a vádeljárás 
lefolytatásával kapcsolatos okokból nem 
adható ilyen indokolás;

– az információkérés célját, valamint 
az azt ismertető indokolás, hogy az 
információkérés miért szükséges és 
arányos annak meghatározása 
vonatkozásban, hogy a közvetítő 
szolgáltatás igénybe vevői megfelelnek-e a 
vonatkozó uniós, nemzeti vagy adott 
esetben regionális szabályoknak, kivéve, 
ha bűncselekmények megelőzésével, 
kivizsgálásával, felderítésével és a 
vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos 
okokból nem adható ilyen indokolás;

Or. en

Módosítás 119
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a Bizottság értékeli, hogy az 
ütemtervet hozzá kell-e igazítani az 
érintett vállalatok méretéhez és 
erőforrásaihoz;

Or. en

Módosítás 120
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok ezt a rendeletet sem 
közvetlenül a közigazgatáson vagy a 
digitális szolgáltatásokkal foglalkozó 
koordinátoraikon keresztül, sem pedig 
szerződéses magánszolgáltatások 
közreműködésével közvetve nem 
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használhatják fel a nemzeti, társadalmi, 
nyelvi és kulturális kisebbségek jogainak 
csorbításához, helyzetük 
megnehezítéséhez vagy velük szembeni 
támadásokhoz. A Bizottságnak értékelnie 
kell, hogy a tagállamok helyesen 
alkalmazzák-e az e rendeletben 
meghatározott rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 121
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A határozatot kibocsátó nemzeti 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
tagállamának digitális szolgáltatási 
koordinátora indokolatlan késedelem 
nélkül továbbítja az (1) bekezdésben 
említett határozat egy példányát a többi 
digitális szolgáltatási koordinátornak a 67. 
cikknek megfelelően létrehozott 
rendszerben.

(3) A határozatot kibocsátó nemzeti 
igazságügyi vagy közigazgatási hatóság 
tagállamának digitális szolgáltatási 
koordinátora indokolatlan késedelem 
nélkül továbbítja az (1) bekezdésben 
említett határozat egy példányát a többi 
digitális szolgáltatási koordinátornak a 67. 
cikknek megfelelően létrehozott 
rendszerben. A digitális szolgáltatások 
koordinátora nem használhatja fel ezt az 
előjogot a nemzeti, társadalmi, nyelvi vagy 
kulturális kisebbségekkel szembeni 
fellépésre.

Or. en

Módosítás 122
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ebben a cikkben meghatározott 
feltételek és követelmények az uniós 
jognak megfelelően nem érintik a nemzeti 

(4) Az e cikkben megállapított 
feltételek és követelmények nem érintik az 
uniós jog szerinti követelményeket.
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büntető eljárásjog értelmében vett 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 123
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 124
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A közvetítő szolgáltatók 
közzéteszik az egyedüli kapcsolattartó 
pontjuk könnyű azonosításához és az 
egyedüli kapcsolattartó ponttal folytatott 
kommunikációhoz szükséges 
információkat, többek között postacímüket 
is, valamint biztosítják ezen információk 
rendszeres frissítését.
A közvetítőknek meg kell adniuk a 
telephelyük szerinti tagállam digitális 
szolgáltatási koordinátorának 
elérhetőségeit, többek között egyedüli 
kapcsolattartó pontjuk nevét, postacímét, 
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e-mail címét és telefonszámát is.

Or. pl

Módosítás 125
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A közvetítő szolgáltatók 
közzéteszik az egyedüli kapcsolattartó 
pontjuk könnyű azonosításához és az 
egyedüli kapcsolattartó ponttal folytatott 
kommunikációhoz szükséges 
információkat. Tiszteletben kell tartani az 
Unió és tagállamai valamennyi hivatalos 
nyelvét, beleértve a kisebbségi nyelveket 
is, és garantálni kell használatukat.

Or. en

Módosítás 126
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A közvetítő szolgáltatók a (2) 
bekezdésben említett információk között 
meghatározzák, hogy az Unió mely 
hivatalos nyelve vagy nyelvei használhatók 
az egyedüli kapcsolattartó ponttal folytatott 
kommunikációhoz (azok is, amelyek nem 
az Unió hivatalos nyelvei, de az adott 
tagállamban hivatalos nyelvnek 
minősülnek vagy más szintű hivatalos 
besorolást élveznek), és ezek között 
szerepelnie kell azon tagállam vagy régió 
hivatalos nyelvének, ahol a közvetítő 
szolgáltató üzleti tevékenységének fő helye 
található, vagy ahol a jogi képviselőjének 
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lakóhelye vagy székhelye található.

Or. en

Módosítás 127
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
A közvetítőkre vonatkozó 

akadálymentesítési követelmények
1. Az Unióban szolgáltatásokat nyújtó 
közvetítő szolgáltatók gondoskodnak 
arról, hogy szolgáltatásaikat az (EU) 
2019/882 irányelv I. mellékletének III. 
szakaszában, IV. szakaszában, VI. 
szakaszában és VII. szakaszában 
meghatározott akadálymentességi 
követelményeknek megfelelően alakítsák 
ki és nyújtsák.
2. A közvetítő szolgáltatók az (EU) 
2019/882 irányelv V. mellékletével 
összhangban elkészítik a szükséges 
információkat, és ismertetik, hogy a 
szolgáltatások hogyan felelnek meg az 
alkalmazandó akadálymentességi 
követelményeknek. Ezeket az 
információkat írásos és szóbeli 
formátumban, a fogyatékossággal élő 
személyek számára is hozzáférhető módon 
nyilvánosságra hozzák. A közvetítő 
szolgáltatóknak az információkat 
mindaddig meg kell őrizniük, amíg a 
szolgáltatás működik.
3. A közvetítő szolgáltatók biztosítják, 
hogy az 10. cikk új (9) bekezdése, a 12. 
cikk (1) bekezdése, a 13. cikk (1) 
bekezdése, a 14. cikk (1) és (5) bekezdése, 
a 15. cikk (3) és (4) bekezdése, az 17. cikk 
(1), (2) és (4) bekezdése, a 23. cikk (2) 
bekezdése, a 24. cikk, a 29. cikk (1) és (2) 
bekezdése, a 30. cikk (1) bekezdése és a 
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33. cikk (1) bekezdése alapján nyújtott 
információk, formanyomtatványok és 
intézkedések könnyen megtalálhatók és 
hozzáférhetők legyenek a 
fogyatékossággal élő személyek számára, 
és nyelvezetük összetettsége ne haladja 
meg az Európa Tanács közös európai 
nyelvi referenciakeretének B1 (középfokú) 
szintjét.
4. Az Unióban szolgáltatásokat nyújtó 
közvetítő szolgáltatóknak gondoskodniuk 
kell olyan eljárások meglétéről, 
amelyekkel elérhető, hogy a szolgáltatások 
nyújtása folyamatosan megfeleljen az 
alkalmazandó akadálymentességi 
követelményeknek. A szolgáltatóknak 
megfelelően figyelembe kell venniük a 
szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
jellemzők megváltozását, az alkalmazandó 
akadálymentességi követelmények 
megváltozását, valamint azoknak a 
harmonizált szabványoknak vagy műszaki 
előírásoknak a megváltozását, amelyekre 
való hivatkozással alapján 
megállapították, hogy az 
akadálymentességi követelményeket a 
közvetítő szolgáltató megfelelően 
figyelembe vette.
5. Meg nem felelés esetén a közvetítő 
szolgáltatóknak meg kell hozniuk azokat a 
korrekciós intézkedéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a szolgáltatás 
megfeleljen az alkalmazandó 
akadálymentességi követelményeknek. 
Továbbá, amennyiben a szolgáltatás nem 
felel meg az alkalmazandó 
akadálymentességi követelményeknek, a 
közvetítő szolgáltatónak erről 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
digitális szolgáltatások koordinátorát vagy 
a telephelye szerinti tagállam más illetékes 
nemzeti hatóságát, részleteket szolgáltatva 
többek között a meg nem felelés és a 
meghozott korrekciós intézkedések 
tekintetében.
6. A közvetítő szolgáltatók valamely 
illetékes hatóság indokolt kérésére 
kötelesek megadni minden olyan 
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információt, amely szükséges annak 
igazolásához, hogy a szolgáltatás megfelel 
az alkalmazandó akadálymentességi 
követelményeknek. A szolgáltatók az 
említett hatóság kérelmére kötelesek 
együttműködni a hatósággal minden 
annak érdekében hozott intézkedésben, 
hogy a szolgáltatás megfeleljen az említett 
követelményeknek.
7. Azok a közvetítő szolgáltatások, 
amelyek megfelelnek azon harmonizált 
szabványoknak, illetve azok egy részének, 
amelyek hivatkozásait közzétették az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
vélelmezni kell, hogy megfelelnek az ezen 
irányelv szerinti akadálymentességi 
követelményeknek, amennyiben az 
említett szabványok vagy azok részei 
lefedik ezeket a követelményeket.
8. Azok a közvetítő szolgáltatások, 
amelyek nem felelnek meg az (EU) 
2019/882 irányelv céljaira elfogadott 
műszaki előírásoknak vagy azok 
részeinek, vélelmezni kell, hogy nem 
felelnek meg az ezen rendelet szerinti 
akadálymentességi követelményeknek, 
amennyiben az említett műszaki előírások 
vagy azok részei lefedik ezeket a 
követelményeket.
9. Minden közvetítői szolgáltatás évente 
legalább egyszer jelentést tesz a digitális 
szolgáltatások koordinátorainak vagy más 
illetékes hatóságoknak az e rendeletben 
előírt, a fogyatékossággal élő személyek 
akadálymentességének biztosítására 
vonatkozó kötelezettségéről.
10. A digitális szolgáltatások 
koordinátorai a 44. cikk (2) bekezdésén 
túlmenően az új 10. cikk alapján hozott 
intézkedéseket is nyomon követhetnek.

Or. en

Módosítás 128
Carles Puigdemont i Casamajó
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 129
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közvetítő szolgáltatók 
felhatalmazzák a jogi képviselőjüket arra, 
hogy a tagállami hatóságok, a Bizottság és 
a Testület a szolgáltatók mellett vagy 
helyett hozzájuk fordulhassanak a rendelet 
vonatkozásában hozott határozatok 
kézhezvételével, megfelelésével és 
érvényesítésével kapcsolatos valamennyi 
kérdésben. A közvetítő szolgáltatók 
biztosítják a jogi képviselőjük számára a 
tagállami hatóságokkal, a Bizottsággal és a 
Testülettel való együttműködéshez, illetve 
a határozatoknak való megfeleléshez 
szükséges hatásköröket és erőforrásokat.

(2) A közvetítő szolgáltatók 
felhatalmazzák a jogi képviselőjüket arra, 
hogy a tagállami hatóságok, a regionális 
hatóságok, a Bizottság és a Testület a 
szolgáltatók mellett vagy helyett hozzájuk 
fordulhassanak a rendelet vonatkozásában 
hozott határozatok kézhezvételével, 
megfelelésével és érvényesítésével 
kapcsolatos valamennyi kérdésben. A 
közvetítő szolgáltatók biztosítják a jogi 
képviselőjük számára a tagállami 
hatóságokkal, a regionális hatóságokkal, a 
Bizottsággal és a Testülettel való 
együttműködéshez, illetve a 
határozatoknak való megfeleléshez 
szükséges hatásköröket és erőforrásokat.

Or. en

Módosítás 130
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azon közvetítő szolgáltatók 
számára, amelyek a 2003/361/EK ajánlás 
melléklete értelmében mikro- vagy 
kisvállalkozásnak minősülnek, és amelyek 
észszerű erőfeszítést követően sikertelenül 
próbálták jogi képviselő szolgáltatásait 
igénybe venni, lehetővé kell tenni, hogy 
annak a tagállamnak a digitális 
szolgáltatási koordinátora, ahol a 
vállalkozás jogi képviselőt kíván kijelölni, 
segítse elő a további együttműködést és 
javasoljon lehetséges megoldásokat, 
beleértve a kollektív képviselet 
lehetőségeit is.

Or. en

Módosítás 131
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl
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Módosítás 132
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 133
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik 
azokra a közvetítő szolgáltatókra, amelyek 
a 2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak (kkv) minősülnek. Az 
(1) bekezdés nem alkalmazandó továbbá 
azokra a vállalkozásokra sem, amelyek 
korábban a 2003/361/EK ajánlás 
melléklete értelmében közép-, kis vagy 
mikrovállalkozásnak minősültek, 
amennyiben ezt a státuszukat a nevezett 
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ajánlás 4. cikkének (2) bekezdésánek 
megfelelően, tizenkét hónapnál nem 
régebben veszítették el.

Or. en

Módosítás 134
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A (2) bekezdésben említett 
elemeket tartalmazó bejelentések alapján 
úgy tekintendő, hogy a szolgáltató 
ténylegesen tudomást szerzett az 5. cikk 
alkalmazásában az érintett konkrét 
információról, amennyiben a konkrét 
információ jogellenességét a bejelentő a 
kellő pontossággal és megfelelő érvelésen 
alapuló értékeléssel alátámasztotta.

Or. en

Módosítás 135
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szolgáltató emellett – 
indokolatlan késedelem nélkül – értesíti az 
adott személyt vagy szervezetet a 
bejelentés tárgyát képező információkkal 
kapcsolatos döntéséről, tájékoztatást 
nyújtva az adott döntéssel kapcsolatos 
jogorvoslati lehetőségekről.

(5) A szolgáltató emellett – az általuk 
megfelelő indokolással alá nem 
támasztható mindennemű késedelem 
nélkül – értesíti az adott személyt vagy 
szervezetet a bejelentés tárgyát képező 
információkkal kapcsolatos döntéséről, 
tájékoztatást nyújtva az adott döntéssel 
kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről.

Or. ro
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Módosítás 136
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 137
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A tárhelyszolgáltatók feldolgozzák 
az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket, és legfeljebb 40 nap 
leforgása alatt, kellő gondossággal és 
tárgyilagosan eljárva döntést hoznak a 
bejelentés tárgyát képező információkkal 
kapcsolatban. Ha ez a feldolgozás vagy 
döntéshozatal automatizált eszközökkel 
történik, erre vonatkozóan tájékoztatást 
nyújtanak a (4) bekezdésben említett 
értesítésben.

Or. ro
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Módosítás 138
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A (2), (4) és (5) bekezdés nem 
vonatkozik azokra a közvetítő 
szolgáltatókra, amelyek a 2003/361/EK 
ajánlás melléklete értelmében mikro-, 
illetve kis- vagy középvállalkozásnak (kkv) 
minősülnek. A (2), (4) és (5) bekezdés nem 
alkalmazandó továbbá azokra a 
vállalkozásokra sem, amelyek korábban a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében közép-, kis vagy 
mikrovállalkozásnak minősültek, 
amennyiben ezt a státuszukat a nevezett 
ajánlás 4. cikkének (2) bekezdésének 
megfelelően, tizenkét hónapnál nem 
régebben veszítették el.

Or. en

Módosítás 139
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ha a tárhelyszolgáltató úgy határoz, 
hogy a szolgáltatás igénybe vevője által 
rendelkezésre bocsátott egyes 
információkat eltávolít vagy megszünteti 
az azokhoz való hozzáférést, függetlenül az 
ilyen információ észlelésének, 
azonosításának, eltávolításának vagy a 
hozzáférés megszüntetésének módjától, 
illetve a döntés okaitól, indokolatlan 
késedelem nélkül és legkésőbb a szóban 
forgó eltávolítást, vagy a hozzáférés 
megszüntetését követő 24 órán belül 
tájékoztatja a szolgáltatás igénybe vevőjét 
a határozatról, és egyértelműen, konkrétan 
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megindokolja döntését.

Or. en

Módosítás 140
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a döntéshozatal során figyelembe 
vett tények és körülmények, beleértve 
adott esetben azt, hogy a döntésre a 14. 
cikknek megfelelően tett bejelentés 
következtében került-e sor;

b) a döntéshozatal során figyelembe 
vett tények és körülmények;

Or. en

Módosítás 141
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (2), (3) és (4) bekezdés nem 
vonatkozik azokra a közvetítő 
szolgáltatókra, amelyek a 2003/361/EK 
ajánlás melléklete értelmében mikro-, 
illetve kis- vagy középvállalkozásnak (kkv) 
minősülnek. A (2), (4) és (5) bekezdés nem 
alkalmazandó továbbá azokra a 
vállalkozásokra sem, amelyek korábban a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében közép-, kis vagy 
mikrovállalkozásnak minősültek, 
amennyiben ezt a státuszukat a nevezett 
ajánlás 4. cikkének (2) bekezdésének 
megfelelően, tizenkét hónapnál nem 
régebben veszítették el.

Or. en
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Módosítás 142
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mikro- és kisvállalkozások kizárása A mikro-, kis- és középvállalkozások 
kizárása

Or. en

Módosítás 143
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez a szakasz nem vonatkozik azokra az 
online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak (kkv-nak) 
minősülnek. A (2), (4) és (5) bekezdés nem 
alkalmazandó továbbá azokra a 
vállalkozásokra sem, amelyek korábban a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében közép-, kis vagy 
mikrovállalkozásnak minősültek, 
amennyiben ezt a státuszukat a nevezett 
ajánlás 4. cikkének (2) bekezdésének 
megfelelően, tizenkét hónapnál nem 
régebben veszítették el.

Or. en

Módosítás 144
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

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

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

Ez a szakasz nem vonatkozik azokra az 
online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak (kkv-nak) 
minősülnek.

Or. en

Módosítás 145
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 146
Kosma Złotowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a tartalomnak és/vagy a címzett 
számlájának rendelkezésre bocsátását, 
láthatóságát vagy hozzáférhetőségét, 
illetve a címzettnek a platform releváns 
szolgáltatásaihoz és funkcióihoz való 
hozzáférését érintő bármely egyéb döntés.

Or. pl

Módosítás 147
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 148
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az online platformok kellő 
gondossággal és objektíven eljárva, 
legfeljebb 60 napon belül kezelik a belső 
panaszkezelési rendszerükben benyújtott 
panaszokat. Ha a panasz kellő alapot 
szolgáltat arra, hogy az online platform úgy 
ítélje meg, hogy a panasz tárgyát képező 
információ nem jogellenes, illetve nem 
összeegyeztethetetlen a szerződési 
feltételeivel, vagy arra utaló információt 
tartalmaz, hogy a panaszos magatartása 
nem indokolja a szolgáltatás vagy fiók 
felfüggesztését vagy megszüntetését, akkor 
az online platform indokolatlan késedelem 
nélkül visszavonja az (1) bekezdésben 
említett döntését.

Or. ro

Módosítás 149
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Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 150
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem érinti a 
szolgáltatás érintett igénybe vevőjének 
ahhoz való jogot, hogy a döntés 
vonatkozásában az alkalmazandó jognak 
megfelelően éljen a bírósági jogorvoslat 
lehetőségével.

Az első albekezdés nem érinti a 
szolgáltatás érintett igénybe vevőjének 
ahhoz való jogot, hogy a döntés 
vonatkozásában az alkalmazandó jognak 
megfelelően éljen a bírósági jogorvoslat 
lehetőségével. A vitarendezési testületnek 
függetlennek kell lennie, és nem állhat 
fenn összeférhetetlenség a szolgáltatóval.

Or. en

Módosítás 151
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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d) képes gyorsan, eredményesen és 
költséghatékonyan rendezni a vitákat, 
legalább az Unió egy hivatalos nyelvén;

d) képes gyorsan, eredményesen és 
költséghatékonyan rendezni a vitákat azon 
terület nyelvein, ahol a vitára sor került – 
függetlenül attól, hogy e nyelvek az Unió 
hivatalos nyelvei-e –, valamint az Unió 
intézményeinek legalább egy hivatalos 
nyelvén;

Or. en

Módosítás 152
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális szolgáltatási koordinátor adott 
esetben meghatározza a tanúsítványban 
azokat a területeket, amelyekre a testület 
szakértelme vonatkozik, illetve azt, hogy a 
testület az Unió mely hivatalos nyelvén 
vagy nyelvein képes a vitarendezésre az 
első albekezdés b), illetve d) pontjának 
megfelelően.

A digitális szolgáltatási koordinátor adott 
esetben meghatározza a tanúsítványban 
azokat a területeket, amelyekre a testület 
szakértelme vonatkozik, illetve azt, hogy a 
testület az Unió mely nyelvein képes a 
vitarendezésre az első albekezdés b), 
illetve d) pontjának megfelelően.

Or. en

Módosítás 153
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online platformok megteszik az 
annak biztosításához szükséges műszaki és 
szervezeti intézkedéseket, hogy a 
megbízható bejelentők által a 14. cikkben 
említett mechanizmusok révén tett 
bejelentéseket kiemelten és késedelem 
nélkül kezeljék, illetve kiemelten és 
késedelem nélkül hozzák meg az ilyen 
bejelentésekre vonatkozó döntésüket.

(1) Az online platformok megteszik az 
annak biztosításához szükséges műszaki és 
szervezeti intézkedéseket, hogy a 
megbízható bejelentők által a 14. cikkben 
említett mechanizmusok révén tett 
bejelentéseket kijelölt szakterületükön 
belül kiemelten és késedelem nélkül 
kezeljék, illetve kiemelten és késedelem 
nélkül, az illegális tevékenység 
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súlyosságától függően hozzák meg az 
ilyen bejelentésekre vonatkozó döntésüket. 
A megbízható bejelentők által tett 
bejelentések rangsorolására vonatkozó 
kötelezettség nem érinti az egyéb 
bejelentéseket, amennyiben e bejelentések 
megbízhatósága, súlyossága és sürgőssége 
kivételesnek tekinthető.

Or. en

Módosítás 154
István Ujhelyi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A helyi, regionális és nemzeti 
hatóságok által tett bejelentéseket 
ugyanolyan prioritással és határidővel 
kell kezelni és azokról döntést hozni, mint 
a megbízható bejelentő státusszal 
rendelkező szervezetek által tett 
bejelentéseket.

Or. en

Módosítás 155
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az online platformok – legalább 60 
napos időtartamra és előzetes 
figyelmeztetést követően – felfüggesztik a 
szolgáltatásuk nyújtását a szolgáltatás 
olyan igénybe vevője számára, amely 
gyakran bocsát rendelkezésre 
nyilvánvalóan jogellenes tartalmat.

Or. ro
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Módosítás 156
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az online platformok – legalább 60 
napos időtartamra és előzetes 
figyelmeztetést követően – felfüggesztik a 
14. cikkben említett bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok, illetve a 17. 
cikkben említett belső panaszkezelési 
rendszerek révén az olyan egyének vagy 
szervezetek, illetve panaszosok által tett 
bejelentések és panaszok feldolgozását, 
amelyek gyakran tesznek nyilvánvalóan 
megalapozatlan bejelentéseket vagy 
panaszokat.

Or. ro

Módosítás 157
Maria Grapini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A platformok biztosítják, hogy a 
fogyasztók személyes adatait ne hozzák 
nyilvánosságra.

Or. ro

Módosítás 158
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2a) A regionális és helyi hatóságok 
haladéktalanul tájékoztatják a Testületet 
vagy az érintett tagállam vagy tagállamok 
bűnüldöző vagy igazságügyi hatóságait, és 
rendelkezésre bocsátanak minden elérhető 
releváns információt a súlyos, emberek 
életét fenyegető, vagy nemzeti, társadalmi, 
kulturális és nyelvi kisebbségeket érintő 
bűncselekmények bekövetkeztének vagy 
valószínűsíthető bekövetkezésének 
gyanújáról.

Or. en

Módosítás 159
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedők nyomonkövethetősége A kereskedők, termékek és szolgáltatások 
nyomonkövethetősége

Or. en

Módosítás 160
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedők nyomonkövethetősége A kereskedők, termékek és szolgáltatások 
nyomonkövethetősége

Or. en

Módosítás 161
Kateřina Konečná
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Ha az online platform lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, gondoskodik róla, hogy a 
kereskedők csak akkor használhassák a 
szolgáltatásait üzenetek küldésére vagy 
termékek vagy szolgáltatások kínálására az 
uniós fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően az 
online platform megszerezte a következő 
információkat, és észszerű erőfeszítéseket 
tett azok hiánytalan és megbízható 
voltának ellenőrzésére:

Or. en

Módosítás 162
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 163
Ignazio Corrao
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kereskedő neve, címe, 
telefonszáma és e-mail-címe;

a) a kereskedő neve, címe, 
telefonszáma és e-mail-címe, valamint – az 
uniós vagy tagállami jog által előírtak 
szerint – adott esetben a kereskedő 
meghatalmazott képviselőjének neve, 
címe, telefonszáma és e-mail-címe.

Or. en

Módosítás 164
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kereskedő neve, címe, 
telefonszáma és e-mail-címe;

a) a kereskedő neve, címe, 
telefonszáma és e-mail-címe, valamint – az 
uniós vagy tagállami jog által előírtak 
szerint – a kereskedő meghatalmazott 
képviselőjének neve, címe, telefonszáma 
és e-mail-címe;

Or. en

Módosítás 165
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kereskedő bankszámlájának 
adatai, amennyiben a kereskedő 
természetes személy;

törölve

Or. en
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Módosítás 166
Kateřina Konečná

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az uniós, a tagállami jog vagy a 
vonatkozó műszaki szabványok és 
előírások által előírt, termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó információk és 
dokumentáció, ideértve a 
termékbiztonsági követelményeket is.

Or. en

Módosítás 167
Kateřina Konečná

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az online piactér szolgáltatója 
emellett öntanúsítás révén kötelezettséget 
vállal arra, hogy minden tőle telhetőt 
megtesz annak érdekében, hogy a 
kereskedők csak olyan termékeket vagy 
szolgáltatásokat kínálhassanak, amelyek 
megfelelnek az uniós és a nemzeti jog 
alkalmazandó szabályainak.

Or. en

Módosítás 168
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

információk kézhezvételét követően, és azt 
megelőzően, hogy a kereskedők számára 
lehetővé tenné szolgáltatásai 
igénybevételét – észszerű erőfeszítéseket 
tesz annak ellenőrzésére, hogy az (1) 
bekezdésben említett információk 
megbízhatóak, hiánytalanok és 
naprakészek-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, az online platform által kezelt 
adatok révén, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat. Az e cikk hatálya 
alá tartozó online platformoknak 
ellenőrizniük kell az (1) bekezdésben 
felsorolt, a szolgáltatásaikat már e 
rendelet hatálybalépése és alkalmazása 
előtt igénybe vevő kereskedőktől származó 
információkat.

Or. en

Módosítás 169
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Ez a rendelkezés nem róhat túl nagy terhet a platformokra.

Módosítás 170
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az online platform – az ilyen 
információk kézhezvételét követően, és azt 
megelőzően, hogy a kereskedők számára 
lehetővé tennék szolgáltatásaik 
igénybevételét – észszerű erőfeszítéseket 
tesz annak ellenőrzésére, hogy az (1) 
bekezdésben említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat.

Or. en

Módosítás 171
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az online platform értesül arról, 
hogy az (1) bekezdésben említett, a 
kereskedő által benyújtott valamely 
információ pontatlan vagy hiányos, a 
platform – késedelem nélkül vagy az uniós 
és a nemzeti jog értelmében meghatározott 
határidőn belül – kéri a kereskedőt az 

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

meghatározott határidőn belül – kéri a 
kereskedőt az információ helyesbítésére, az 
annak biztosításához szükséges mértékben, 
hogy valamennyi információ pontos és 
hiánytalan legyen.

Or. en

Módosítás 172
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 173
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az online platform értesül arról, 
hogy az (1) bekezdésben említett, a 
kereskedő által benyújtott valamely 
információ pontatlan vagy hiányos, a 
platform – késedelem nélkül vagy az uniós 
és a nemzeti jog értelmében meghatározott 
határidőn belül – kéri a kereskedőt az 

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

információ haladéktalan helyesbítésére, az 
annak biztosításához szükséges mértékben, 
hogy valamennyi információ pontos és 
hiánytalan legyen.

Or. en

Módosítás 174
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a kereskedő nem helyesbíti vagy nem 
egészíti ki az ilyen információt, az online 
platform felfüggeszti a 
szolgáltatásnyújtását a kereskedő felé, 
amíg az nem tesz eleget a kérésnek.

Ha a kereskedő nem helyesbíti vagy nem 
egészíti ki haladéktalanul az ilyen 
információt, az online platform felfüggeszti 
a szolgáltatásnyújtását a kereskedő felé, 
amíg az nem tesz eleget a kérésnek.

Or. en

Módosítás 175
Kateřina Konečná

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül az e kötelezettség hatálya alá 
tartozó platformok szúrópróbaszerűen 
ellenőrzik az online interfészükön vagy 
azok egyes részein kínált termékeket és 
szolgáltatásokat. Ezek magukban 
foglalják többek között a rendszeres és 
érdemi próbavásárlásokat és vizuális 
ellenőrzéseket.

Or. en

Módosítás 176
Kateřina Konečná
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 177
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés sérelme nélkül a 
platform csak akkor ad ki információkat 
harmadik félnek, ha azt az alkalmazandó 
jog előírja, beleértve a 9. cikkben említett 
határozatokat és tagállami illetékes 
hatóságok vagy a Bizottság által az e 
rendelet értelmében vett feladataik ellátása 
érdekében kibocsátott határozatokat.

5. A (2) bekezdés sérelme nélkül a 
platform csak akkor ad ki információkat 
harmadik félnek, ha azt az alkalmazandó 
jog előírja, beleértve a 8. és a 9. cikkben 
említett határozatokat és tagállami illetékes 
hatóságok vagy a Bizottság által az e 
rendelet értelmében vett feladataik ellátása 
érdekében kibocsátott határozatokat.

Or. en

Módosítás 178
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az online platform egyértelműen, 
könnyen hozzáférhetően és érthetően a 
szolgáltatás igénybe vevőinek 

6. Az online platform egyértelműen, 
érdemi módon, könnyen hozzáférhetően és 
érthetően nyilvánossá teszi és a 
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rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdés a), 
d), e) és f) pontjában említett 
információkat.

szolgáltatás igénybe vevőinek 
rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdés a), 
d), e), ea) és f) pontjában említett 
információkat.

Or. en

Módosítás 179
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az online platform úgy tervezi és 
alakítja ki online interfészét, hogy a 
kereskedők az alkalmazandó uniós jog 
értelmében eleget tehessenek 
kötelezettségeiknek a szerződéskötés előtti 
tájékoztatás és a termékbiztonságra 
vonatkozó tájékoztatás vonatkozásában.

7. Az online platform úgy tervezi és 
alakítja ki online interfészét, hogy maga a 
platform és a kereskedők az alkalmazandó 
uniós jog értelmében eleget tehessenek az 
alkalmazandó uniós és tagállami 
fogyasztóvédelmi – többek között 
termékbiztonsági – jogszabályok szerinti 
kötelezettségeiknek a szerződéskötés előtti 
tájékoztatás és a termékbiztonságra 
vonatkozó tájékoztatás vonatkozásában. 
Azon kereskedők számára, akik nem 
teljesítik a fogyasztóvédelmi és 
termékbiztonsági jogszabályok szerinti 
kötelezettségeiket, fel kell függeszteni, és 
végső megoldásként meg kell tiltani a 
platform használatát.

Or. en

Módosítás 180
Kateřina Konečná

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az online platform online 
interfésze vagy annak egyes részei 
struktúráján, funkcióján vagy működési 
módján keresztül nem torzíthatja vagy 
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gyengítheti a fogyasztók autonómiáját, 
döntéshozatalát vagy választását.

Or. en

Módosítás 181
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az online platform online 
interfésze struktúráján, működési 
funkcióján keresztül nem torzíthatja vagy 
gyengítheti a fogyasztók döntéshozatalát 
vagy választását.

Or. en

Módosítás 182
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online hirdetések átláthatósága Online hirdetési szabályok

Or. en

Módosítás 183
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online hirdetések átláthatósága Online hirdetési szabályok
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Or. en

Módosítás 184
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az online interfészükön vagy annak egyes 
részein hirdetéseket közvetlenül vagy 
közvetve megjelenítő online platformok 
biztosítják, hogy a szolgáltatások igénybe 
vevői – az egyes fogyasztóknak 
megjelenített egyes hirdetések 
vonatkozásában – egyértelműen, tömör, de 
érdemi módon, egységesen és valós időben 
megállapíthassák, hogy

Or. en

Módosítás 185
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 186
Kateřina Konečná
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megjelenített információ hirdetés; a) a megjelenített információ 
hirdetésnek minősül-e, és hogy a hirdetés 
automatizált mechanizmus, például 
hirdetéscsere-mechanizmus eredménye-e;

Or. en

Módosítás 187
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megjelenített információ hirdetés; a) a megjelenített 
információ hirdetésnek minősül-e, és hogy 
a hirdetés automatizált mechanizmus, 
például hirdetéscsere-mechanizmus 
eredménye-e;

Or. en

Módosítás 188
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 189
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a kötelezettség túlzott terhet ró a hirdetőkre, különösen a kkv-kat is figyelembe véve.

Módosítás 190
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) melyek a hirdetés céljának és 
megjelenítésének meghatározására 
szolgáló főbb paraméterekkel kapcsolatos 
azon érdemi, részletes és konkrét 
információk, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztó számára annak meghatározását, 
hogy miért és hogyan tüntették fel 
számára a szóban forgó hirdetést. E 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell azon 
adatkategóriákat, amelyeket célzott 
hirdetési formák használnának a 
fogyasztók megszólítására és 
kategorizálására, valamint azokat az 
adatokat, amelyeket platformok hirdetési 
célból megosztanak a hirdetőkkel.

Or. en
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Módosítás 191
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) melyek a hirdetés céljának és 
megjelenítésének meghatározására 
szolgáló főbb paraméterekkel kapcsolatos 
azon érdemi információk, amelyek 
lehetővé teszik a fogyasztó számára annak 
meghatározását, hogy miért és hogyan 
tüntették fel a fogyasztó számára a szóban 
forgó hirdetést.

Or. en

Módosítás 192
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az Unió valamennyi hivatalos 
nyelvét használják-e helyi, regionális és 
nemzeti szinten.

Or. en

Módosítás 193
Kateřina Konečná

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online platformok különleges védelmet 
biztosítanak az 18 év alatti fogyasztók 
számára a hirdetéseknek való kitettségük 
korlátozása érdekében. A 18. életévüket be 
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nem töltött egyéneket vagy fogyasztói 
csoportokat viselkedésük, tevékenységük 
nyomon követése vagy az (EU) 2016/679 
rendelet 4. cikkének (4) bekezdése szerinti 
profilalkotás alapján célzó vagy 
mikrotargetáló hirdetések nem 
megengedettek.

Or. en

Módosítás 194
Kateřina Konečná

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online platformok nem vehetik igénybe 
a platformon belül vagy kívül kezelt 
adatok eszközök és helyszínek közötti 
kombinációját.

Or. en

Módosítás 195
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. cikk
Az online platformokra vonatkozó 

ajánlórendszerek
1. Az ajánlórendszereket használó online 
óriásplatformok a szerződési feltételeikben 
– egyértelmű, hozzáférhető és könnyen 
érthető módon – meghatározzák az 
ajánlórendszerükben használt fő 
paramétereket, valamint a szolgáltatás 
igénybe vevője számára az ilyen főbb 
paraméterek módosítására vagy 
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befolyásolására esetlegesen rendelkezésre 
álló alternatívákat. Az online 
platformoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
fogyasztók az (EU) 2016/679 rendeletben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban alapértelmezés szerint ne 
képezzék profilalkotás tárgyát, kivéve, ha 
a fogyasztók valóban beleegyeznek abba.
2. Az online óriásplatformok könnyen 
hozzáférhető lehetőséget kínálnak online 
interfészükön arra, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője kiválassza és bármikor 
módosítsa az előnyben részesített 
alternatívát minden olyan ajánlórendszer 
vonatkozásában, amely meghatározza a 
megjelenített információk relatív 
sorrendjét. Ugyanakkor az online 
platform online interfésze vagy annak 
egyes részei struktúráján, funkcióján vagy 
működési módján keresztül nem 
torzíthatja vagy gyengítheti a fogyasztók 
autonómiáját, döntéshozatalát vagy 
választását.

Or. en

Módosítás 196
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Ez a szakasz azokra az online 
platformokra vonatkozik, amelyek havonta 
átlagosan legalább 45 millió aktív 
felhasználónak kínálják szolgáltatásaikat az 
Unióban, ami a (3) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott módszertannak megfelelően 
került kiszámításra. Ez a szakasz nem 
vonatkozik azokra az online platformokra, 
amelyek a 2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak (kkv-nak) 
minősülnek. Ez a szakasz nem 
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alkalmazandó továbbá azokra a 
vállalkozásokra sem, amelyek korábban a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében közép-, kis vagy 
mikrovállalkozásnak minősültek, 
amennyiben ezt a státuszukat a nevezett 
ajánlás 4. cikkének (2) bekezdésének 
megfelelően, tizenkét hónapnál nem 
régebben veszítették el.

Or. en

Módosítás 197
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Ez a szakasz azokra az online 
platformokra vonatkozik, amelyek havonta 
átlagosan az Unió lakosságának legalább 
5%-át kitevő felhasználónak kínálják 
szolgáltatásaikat az Unióban, ami a (3) 
bekezdésben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokban meghatározott 
módszertannak megfelelően került 
kiszámításra. Ez a szakasz azokra a 
vállalkozásokra is alkalmazandó, amelyek 
ugyan még nem online óriásplatformok, 
azonban gyors méretezhetőségük és a 
szolgáltatás igénybe vevőihez való 
hozzáférésük miatt exponenciálisan 
növekednek, és ezért rendszerszintű 
kockázatot jelenthetnek a fogyasztókra 
nézve.

Or. en

Módosítás 198
Kateřina Konečná

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

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

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

Or. en

Módosítás 199
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor – legalább 
hathavonta – ellenőrzi, hogy a 
joghatósága alatt tartozó online 
platformok szolgáltatását az Unióban 
havonta átlagosan aktívan igénybe vevők 
száma eléri-e az (1) bekezdésben 
meghatározott számot. Az ellenőrzés 
alapján határozatot fogad el, amely e 
rendelet alkalmazásában online 
óriásplatformnak minősíti az érintett online 
platformot vagy megszünteti annak ilyen 
minősítését, és – haladéktalan késedelem 
nélkül – értesíti az érintett online 
platformot és a Bizottságot a határozatáról.

4. A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor rendszeresen – 
legalább háromhavonta – ellenőrzi, hogy 
egy adott online platform az (1) 
bekezdésben meghatározottak szerint 
online óriásplatformnak minősül-e. Az 
ellenőrzés alapján határozatot fogad el, 
amely e rendelet alkalmazásában online 
óriásplatformnak minősíti az érintett online 
platformot vagy megszünteti annak ilyen 
minősítését, és – haladéktalan késedelem 
nélkül – egyidejűleg értesíti az érintett 
online platformot és a Bizottságot a 
határozatáról.
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Or. en

Módosítás 200
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik róla, hogy az 
online óriásplatformok jegyzéke 
megjelenjen az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, és naprakész legyen. Az ebben a 
szakaszban előírt kötelezettségek négy 
hónappal az ilyen közzétételt követően 
vonatkoznak vagy nem vonatkoznak az 
érintett online óriásplatformokra.

A Bizottság gondoskodik róla, hogy az 
online óriásplatformok jegyzéke 
haladéktalanul megjelenjen az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában, és az 
rendszeresen frissüljön. Ugyanakkor az e 
szakaszban előírt kötelezettségek a 
rendelet többi részével egyidejűleg 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 201
Kateřina Konečná

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy online platform azért 
tekinthető az adott országban online 
óriásplatformnak, mert a (3) bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban meghatározott módszertannak 
megfelelően számítva az adott 
tagállamban a szolgáltatás átlagos havi 
igénybe vevőinek száma legalább a 
tagállam népességének 50%-a, az adott 
tagállam digitális szolgáltatási 
koordinátora számára lehetővé kell tenni, 
hogy az e rendelet III. fejezetének 4. 
szakaszában meghatározottakon túl 
további kötelezettségeket állapítson meg.

Or. en
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Módosítás 202
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amíg a digitális szolgáltatási 
koordinátorokra és a Testületre vonatkozó 
rendelkezéseket nem hajtják végre, és 
feladataik e rendelet hatálybalépését 
követően még nem kezdődnek meg, a 
Bizottság a lehető leghatékonyabban 
érvényesíti ezt a rendeletet az online 
óriásplatformok tekintetében.

Or. en

Módosítás 203
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk
A fiókhoz való jog

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

Or. en
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Indokolás

A korlátozott szólásszabadságra az egyetlen megoldás a felhasználói fiókhoz való jog.

Módosítás 204
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
25 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25b. cikk
Tartalommoderálás

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

Or. en

Módosítás 205
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
25 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25c. cikk
Árnyékletiltás

Be kell tiltani az árnyékletiltás 
gyakorlatát, amely azt jelenti, hogy a 
felhasználó továbbra is használhatja az 
óriásplatformot és posztolhat 
bejegyzéseket, de azok terjesztését 
jelentősen csökkentik.

Or. en
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Módosítás 206
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
25 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25d. cikk
Algoritmusok és politikai nézetek

Az óriásplatformok algoritmusa, amely a 
megjelenítendő tartalmakat választja ki, 
soha nem hozhatja hátrányba a politikai 
vita egyik oldalát.

Or. en

Módosítás 207
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a nemzeti, társadalmi, kulturális és 
nyelvi kisebbségeket veszélyeztető 
támadások vagy tevékenységek;

Or. en

Módosítás 208
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

intézkedéseket tartalmazó ellenőrzés-
végrehajtási jelentést fogadnak el. Ha nem 
hajtják végre a működési ajánlásokat, az 
ellenőrzés-végrehajtási jelentésben 
megindokolják annak elmulasztását, és 
meghatározzák az azonosított meg nem 
felelés megszüntetésére szolgáló alternatív 
intézkedéseiket.

Or. ro

Módosítás 209
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 210
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

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

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

Or. en

Módosítás 211
Ignazio Corrao
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az online óriásplatformok könnyen 
hozzáférhető lehetőséget kínálnak az 
online interfészükön arra, hogy a 
szolgáltatás igénybe vevője kiválassza és 
bármikor módosítsa az előnyben részesített 
alternatívát minden olyan ajánlórendszer 
vonatkozásában, amely meghatározza a 
megjelenített információk relatív 
sorrendjét. Ugyanakkor az online platform 
online interfésze vagy annak egyes részei 
struktúráján, funkcióján vagy működési 
módján keresztül nem torzíthatja vagy 
gyengítheti a fogyasztók autonómiáját, 
döntéshozatalát vagy választását.

Or. en
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Módosítás 212
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 213
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Testület és a Bizottság digitális 
főkönyvi technológiával (DLT) rendelkező 
digitális szolgáltatási adatteret (DLT) 
valósít meg, amelyben a digitális 
szolgáltatóknak, a Bizottságnak, a 
digitális szolgáltatások koordinátorainak 
és a Testületnek képesnek kell lenniük a 
szabványok, valamint a bevált gyakorlatok 
és a levont tanulságok megosztására.
A Testület éves jelentést nyújt be a 
digitális szolgáltatási adattérben 
megosztott új szabványokról, bevált 
gyakorlatokról és levont tanulságokról. 
Ennek az éves jelentésnek nyilvánosnak 
és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Or. en
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Módosítás 214
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. cikk törölve
Magatartási kódexek

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

Or. en

Módosítás 215
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 216
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ezeket a kódexeket is tárolják és 
megosztják a digitális szolgáltatási 
adattérben.

Or. en

Módosítás 217
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság biztosítani kívánja, 
hogy a magatartási kódexek hatékonyan 
biztosítsák az információátvitelt, teljes 
mértékben tiszteletben tartva valamennyi 
érintett fél jogait és érdekeit, továbbá 
biztosítsák a versenyképes, átlátható és 
tisztességes online hirdetési környezetet az 
uniós és a nemzeti jognak megfelelően, 
különös tekintettel a versenyről és a 
személyes adatok védelméről szóló jogra. 
A Bizottság biztosítani kívánja, hogy a 
magatartási kódexek kitérjenek legalább az 
alábbiakra:

2. A Bizottság biztosítani kívánja, 
hogy a magatartási kódexek biztosítsák a 
hatékony és pontos, késedelem nélküli 
információátvitelt, teljes mértékben 
tiszteletben tartva valamennyi érintett fél 
jogait és érdekeit, továbbá biztosítsák a 
versenyképes, átlátható és tisztességes 
online hirdetési környezetet az uniós és a 
nemzeti jognak megfelelően, különös 
tekintettel a tisztességes versenyről és a 
személyes adatok védelméről szóló jogra. 
A Bizottság biztosítani kívánja, hogy a 
magatartási kódexek kitérjenek legalább az 
alábbiakra:

Or. ro

Módosítás 218
Maria Grapini
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 219
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság ösztönzi és elősegíti az 
online platformok, az érintett szálláshely-
szolgáltatók és a közlekedési és mobilitási 
ágazat, valamint az illetékes hatóságok 
közötti uniós szintű magatartási kódexek 
kidolgozását, hogy azok hozzájáruljanak a 
jogellenes rövid távú lakásbérletek 
kezeléséhez, és elősegítsék a regisztrációs 
és engedélyezési rendszerek végrehajtását.

Or. en

Módosítás 220
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben a lakásmegosztással 
foglalkozó digitális szolgáltatások, a 
közlekedési alkalmazások, mint például a 
közös autóhasználat, kerékpár- vagy 
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rollerhasználat vagy a digitális kézbesítési 
szolgáltatások súlyos negatív 
externáliákat idéznek elő, amelyek zavart 
okoznak a piacon, különösen a városi 
területeken, a hatóságok tájékoztatják 
tagállamuk digitális szolgáltatási 
koordinátorát, valamint nemzeti vagy 
regionális illetékes hatóságukat és a 
Testületet azokról a jogi intézkedésekről 
vagy szakpolitikákról, amelyeket ezen 
externáliák megoldása érdekében végre 
kívánnak hajtani és érvényesíteni.
Végezetül, a digitális szolgáltatási 
adattéren keresztül a helyi és regionális 
önkormányzatok megoszthatják 
információikat, valamint az ezen adatteret 
használó partnereiktől és más érdekelt 
felektől információkat kérhetnek annak 
érdekében, hogy jobban kezeljék az egyes 
digitális szolgáltatások által okozott 
negatív externáliákat.

Or. en

Módosítás 221
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
A rövid távú bérlést közvetítő platformok 

magatartási kódexe
A Bizottság ösztönzi és elősegíti a rövid 
távú bérlést közvetítő online platformok és 
a rövid távú bérléssel foglalkozó 
szolgáltatók közötti uniós szintű 
magatartási kódexek kidolgozását.

Or. en

Indokolás

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály kulcsszerepet játszhat az EU-ban a rövid távú 
üdülési célú lakásbérlésre vonatkozó jogi keret széttagoltságának kezelésében.
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Módosítás 222
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 223
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Testület ajánlhatja a 
Bizottságnak, hogy kezdeményezze – a (2), 
(3) és (4) bekezdésnek megfelelően – 
válságkezelési protokollok kidolgozását 
olyan válsághelyzetekben, amelyek 
szigorúan a közbiztonságot vagy 
közegészségügyet érintő rendkívüli 
körülményekre korlátozódnak. Arra 
ösztönözzük a Bizottságot, hogy az online 
platformokkal, nemzeti és európai 
fogyasztói szervezetekkel és civil 
társadalmi szervezetekkel együttműködve 
dolgozzon ki vészhelyzeti terveket a 
turisztikai ágazat számára a jövőbeli 
válságok esetére, beleértve a vis major 
miatti törlésekre, az utazási 
figyelmeztetésekre és az 
információáramlásra vonatkozó 
előírásokat.

Or. en

Módosítás 224
Carles Puigdemont i Casamajó
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság vészhelyzeti terveket 
dolgoz ki az idegenforgalmi ágazat 
számára a jövőbeli válságok esetére, 
beleértve a járattörlésekre, az utazási 
figyelmeztetésekre és az e válságok során 
bekövetkező információáramlásra 
vonatkozó előírásokat;

Or. en

Módosítás 225
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kijelölnek egy vagy 
több, e rendelet alkalmazásáért és 
érvényesítéséért felelős illetékes hatóságot 
(a továbbiakban: illetékes hatóságok).

1. A tagállamok kijelölnek egy vagy 
több, e rendelet alkalmazásáért és 
érvényesítéséért felelős illetékes hatóságot 
(a továbbiakban: illetékes hatóságok). 
Adott esetben a régiók saját, e rendelet 
alkalmazására és végrehajtására illetékes 
hatósággal rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 226
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a digitális szolgáltatási 
koordinátorok együttműködnek egymással, 
más nemzeti illetékes hatóságokkal, a 
Testülettel és a Bizottsággal, de ez nem 

Ennek érdekében a digitális szolgáltatási 
koordinátorok együttműködnek egymással, 
más nemzeti és regionális illetékes 
hatóságokkal, a Testülettel és a 



AM\1232808HU.docx 135/157 PE693.655v01-00

HU

érinti a tagállamok arra vonatkozó 
lehetőségét, hogy rendszeresen eszmét 
cseréljenek más hatóságokkal, ha ez 
szükséges az ilyen további hatóságok, 
illetve a digitális szolgáltatási koordinátor 
feladatainak ellátásához.

Bizottsággal, de ez nem érinti a tagállamok 
arra vonatkozó lehetőségét, hogy 
rendszeresen eszmét cseréljenek más 
hatóságokkal, ha ez szükséges az ilyen 
további hatóságok, illetve a digitális 
szolgáltatási koordinátor feladatainak 
ellátásához.

Or. en

Módosítás 227
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam egynél több illetékes 
hatóságot jelöl ki a digitális szolgáltatási 
koordinátor mellett, biztosítja, hogy az 
ilyen hatóságok és a digitális szolgáltatási 
koordinátor feladatait egyértelműen 
meghatározzák, és hogy szorosan és 
hatékonyan együttműködjenek a feladataik 
ellátása során. Az érintett tagállam 
tájékoztatja a Bizottságot és a Testületet a 
további illetékes hatóságok nevéről és 
feladatairól.

Ha egy tagállam egynél több illetékes 
hatóságot jelöl ki a digitális szolgáltatási 
koordinátor mellett, biztosítja, hogy az 
ilyen hatóságok és a digitális szolgáltatási 
koordinátor feladatait egyértelműen 
meghatározzák, és hogy szorosan és 
hatékonyan együttműködjenek a feladataik 
ellátása során. Az érintett tagállam 
tájékoztatja a Bizottságot és a Testületet a 
további illetékes hatóságok nevéről és 
feladatairól. A tagállamok ezt a rendeletet 
sem közvetlenül a közigazgatáson vagy a 
digitális szolgáltatási koordinátoraikon 
keresztül, sem pedig szerződéses 
magánszolgáltatások közreműködésével 
közvetve nem használhatják fel a nemzeti, 
társadalmi, nyelvi és kulturális 
kisebbségek jogainak csorbításához, 
helyzetük megnehezítéséhez vagy velük 
szembeni támadásokhoz. A Bizottságnak 
értékeli, hogy a tagállamok helyesen 
alkalmazzák-e az e rendeletben 
meghatározott rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 228
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn



PE693.655v01-00 136/157 AM\1232808HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok közzéteszik a digitális 
szolgáltatási koordinátornak kijelölt 
illetékes hatóságuk nevét és a 
kapcsolattartási információkat, valamint 
tájékoztatják ezekről a Bizottságot és a 
Testületet. Az Európai Bizottságnak 
iránymutatást kell nyújtania a tagállamok 
számára annak biztosítása érdekében, 
hogy következetes megközelítést 
alkalmazzanak arra vonatkozóan, hogy a 
nemzeti, helyi és regionális 
önkormányzatoknak hogyan kell 
kapcsolódniuk a digitális szolgáltatási 
koordinátoraikhoz.

Or. en

Indokolás

A helyi, regionális és nemzeti hatóságok saját tagállamuk vezető digitális 
szolgáltatási koordinátorával való kapcsolattartása és annak munkájához való 
hozzájárulásával kapcsolatos következetes megközelítés biztosítani fogja, hogy minden vezető 
digitális szolgáltatási koordinátor a rendelet megfelelő és hatékony alkalmazásának 
biztosításához szükséges szakértelemmel végezhesse feladatait. Biztosítja továbbá a rendelet 
harmonizációját is, mivel az egyes tagállamok koordinátorait ugyanazon eljárás keretében 
tájékoztatják.

Módosítás 229
José Ramón Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok közzéteszik a digitális 
szolgáltatási koordinátornak kijelölt 
illetékes hatóságuk nevét és a 
kapcsolattartási információkat, valamint 
tájékoztatják ezekről a Bizottságot és a 
Testületet. Az Európai Bizottságnak 
iránymutatást kell nyújtania a tagállamok 
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számára arról, hogy a nemzeti, helyi és 
regionális önkormányzatoknak hogyan 
kell kapcsolódniuk egymáshoz, és hogyan 
kell kapcsolatot tartaniuk a digitális 
szolgáltatási koordinátorokkal.

Or. en

Módosítás 230
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a digitális szolgáltatási koordinátorok rendelkezzenek a feladataik és 
hatásköreik ellátásához szükséges valamennyi erőforrással, beleértve az EU-ban működő 
különböző platformok ágazati sajátosságainak megértését is. A közvetítőkkel (online 
platformokkal) folytatott rendszeres információcsere segíthet e sajátosságok megértésében 
anélkül, hogy veszélyeztetné a digitális szolgáltatási koordinátor függetlenségét.

Módosítás 231
José Ramón Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
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39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
digitális szolgáltatási koordinátoruk 
pártatlanul, átláthatóan és időben lássa el 
az e rendelet értelmében vett feladatait. A 
tagállamok biztosítják, hogy digitális 
szolgáltatási koordinátoraik 
rendelkezzenek a feladataik ellátásához 
szükséges valamennyi technikai, pénzügyi 
és emberi erőforrással, beleértve a 
képzéshez való hozzáférést és a 
szolgáltatóval való rendszeres 
kapcsolattartást az ágazatspecifikus üzleti 
modell megértése céljából.

Or. en

Módosítás 232
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az e rendelettel összhangban rájuk 
ruházott feladatok elvégzése és hatáskörök 
gyakorlása során a digitális szolgáltatási 
koordinátorok teljesen függetlenül járnak 
el. Bármilyen – közvetlen vagy közvetett – 
külső befolyástól mentesen járnak el, és 
nem kérnek vagy fogadnak el utasítást 
egyetlen más hatóságtól vagy magánféltől. 
Nem mutathatnak összeférhetetlenséget az 
online platformokkal, különösen az online 
óriásplatformokkal, vagy a tagállam 
bármely politikai pártjával. A Testület 
értékeli, hogy a digitális szolgáltatási 
koordinátor esetében fennáll-e 
összeférhetetlenség, és két hónapon belül 
felszólítja a Bizottságot, hogy írja elő a 
digitális szolgáltatási koordinátor 
tagállamok általi cseréjét.

Or. en
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Módosítás 233
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Bármely digitális szolgáltatási koordinátornak képesnek kell lennie arra, hogy információt 
kérjen egy hatóságtól vagy magánféltől, amennyiben azt hatáskörén és tudásán kívül eső 
ügyekben szükségesnek tartja.

Módosítás 234
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok ezt a rendeletet sem 
közvetlenül a közigazgatáson vagy a 
digitális szolgáltatási koordinátoraikon 
keresztül, sem pedig szerződéses 
magánszolgáltatások közreműködésével 
közvetve nem használhatják fel a nemzeti, 
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társadalmi, nyelvi és kulturális 
kisebbségek jogainak csorbításához, 
helyzetük megnehezítéséhez vagy velük 
szembeni támadásokhoz. A Bizottság 
értékeli, hogy a tagállamok helyesen 
alkalmazzák-e az e rendeletben 
meghatározott rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 235
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetítő szolgáltató üzleti 
tevékenységének fő helye szerinti tagállam 
rendelkezik joghatósággal a rendelet III. és 
IV. fejezetének alkalmazásában.

1. A fogyasztókat érintő panaszok és 
bírósági ügyek, illetve a fogyasztók vagy 
az őket képviselő független szervezetek 
által indított panaszok és bírósági ügyek 
kivételével a közvetítő szolgáltató üzleti 
tevékenységének fő helye szerinti tagállam 
rendelkezik joghatósággal a rendelet III. és 
IV. fejezetének alkalmazásában. A 
fogyasztókat érintő ügy szerinti 
tagállam(ok) hatóságai rendelkeznek 
hatáskörrel e rendelet végrehajtására.

Or. en

Módosítás 236
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azt a közvetítő szolgáltatót, amely 
nem rendelkezik székhellyel az Unióban, 
de ott szolgáltatásokat kínál – a III. és IV. 
fejezet alkalmazásában – azon tagállam 
joghatósága alá tartozónak kell tekinteni, 
amelyben a jogi képviselő lakóhellyel vagy 

2. Azt a közvetítő szolgáltatót, amely 
nem rendelkezik székhellyel az Unióban, 
de ott szolgáltatásokat kínál – a III. és IV. 
fejezet alkalmazásában – minden olyan 
tagállam joghatósága alá tartozónak kell 
tekinteni, amelyben a jogi képviselő 
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székhellyel rendelkezik. lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.

Or. en

Módosítás 237
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 238
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

érintett szolgáltató éves jövedelmének 
vagy árbevételének 2%-át.

Or. ro

Módosítás 239
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 240
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

közzéteszik és továbbítják az éves 
jelentéseket a Bizottságnak és a 
Testületnek, amelyek felteszik azokat a 
digitális szolgáltatási adattérbe.

Or. en

Módosítás 241
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a digitális szolgáltatási adattér 
bevezetése megosztott főkönyvi 
technológiával (DLT) annak érdekében, 
hogy megosszák a szabványokat, 
kódexeket, jelentéseket, bevált 
gyakorlatokat, levont tanulságokat a 
digitális szolgáltatókkal, a digitális 
szolgáltatási koordinátorokkal és a 
Bizottsággal;

Or. en

Módosítás 242
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



PE693.655v01-00 144/157 AM\1232808HU.docx

HU

Indokolás

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály irányítása kulcsfontosságú tényező a szabályok 
harmonizációjának és következetes alkalmazásának biztosításában, és megfelelően el kell 
ismerni és hangsúlyozni kell a Bizottság (digitális) egységes piac védelmezőjeként és 
végrehajtójaként betöltött szerepét.

Módosítás 243
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság igazgatási és elemzési 
támogatást nyújt a Testület e rendelet 
értelmében vett tevékenységeihez.

4. A Bizottság igazgatási és elemzési 
támogatást nyújt a Testület e rendelet 
értelmében vett tevékenységeihez. A 
Testület döntései során tiszteletben tartja 
és figyelembe veszi a Bizottság mint a 
digitális egységes piac őre által nyújtott 
iránymutatást és elemzési támogatást.

Or. en

Indokolás

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály irányítása kulcsfontosságú tényező a szabályok 
harmonizációjának és következetes alkalmazásának biztosításában, és megfelelően el kell 
ismerni és hangsúlyozni kell a Bizottság digitális egységes piac védelmezőjeként és 
végrehajtójaként betöltött szerepét.

Módosítás 244
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a digitális szolgáltatási koordinátor 
kérésére jogilag nem kötelező erejű 
véleményeket és ajánlásokat bocsát ki az 
összes érintett érdekelt féllel folytatott 
megbeszélések során, amelyek a probléma 
orvoslásának és e rendelet következetes 



AM\1232808HU.docx 145/157 PE693.655v01-00

HU

végrehajtásának módját jelentik.

Or. en

Módosítás 245
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) felelős annak biztosításáért, hogy a 
származási országra vonatkozó eltérés 
feltételeit szigorúan és szigorúan 
értelmezzék e rendelet következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 246
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) kezeli a digitális szolgáltatási 
adatteret;

Or. en

Módosítás 247
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor olyan határozatot 
fogad el, amely megállapítja, hogy egy 

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

online óriásplatform megsértette e rendelet 
bármely rendelkezését, alkalmazza az 
ebben a cikkben meghatározott 
megerősített felügyeleti rendszert. Teljes 
mértékben figyelembe veszi a Testület által 
e cikk értelmében megfogalmazott 
véleményeket és ajánlásokat.

Or. en

Módosítás 248
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A saját kezdeményezésére eljáró Bizottság 
kivizsgálhatja, illetve a saját 
kezdeményezésére vagy a célország 
szerinti egyik digitális szolgáltatási 
koordinátor kérésére eljáró Testület – ha 
okkal feltételezi, hogy egy online 
óriásplatform megsértette e rendelet 
rendelkezéseit – kivizsgálja a feltételezett 
jogsértést annak érdekében, hogy az 
illetékes digitális szolgáltatási koordinátor 
a Testület eljárási szabályzatában 
meghatározott észszerű határidőn belül 
ilyen határozatot fogadjon el az ilyen 
jogsértések gyors szankcionálásáról, 
megszüntetéséről és orvoslásáról. Ezt a 
határozatot nyilvánosan elérhetővé teszik.

Or. en

Módosítás 249
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés

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

2. Amikor eljuttatja az (1) bekezdés 
első albekezdése szerinti határozatot az 
érintett online óriásplatformnak, az 
illetékes digitális szolgáltatási koordinátor 
ezenkívül kéri, hogy az online 
óriásplatform a határozattól számított egy 
hónapon belül készítsen és nyújtson be a 
Testületnek olyan konkrét intézkedéseket, 
amelyek meghatározzák, hogyan tervezi 
megszüntetni és/vagy orvosolni az adott 
platform a jogsértéseket.

Or. en

Módosítás 250
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A cselekvési terv kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül a Testület 
megküldi a cselekvési tervről alkotott 
véleményét a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátornak. A vélemény 
kézhezvételétől számított egy hónapon 
belül a digitális szolgáltatásokkal 
foglalkozó érintett koordinátor 
határozatot hoz arról, hogy a cselekvési 
terv megfelelő-e a jogsértés 
megszüntetéséhez vagy orvoslásához.

3. Az (1) bekezdésben említett 
határozatnak való megfelelés érdekében 
az online óriásplatform által javasolt 
egyedi intézkedések kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül a Testület 
közli döntését az érintett online 
óriásplatformmal, és azt nyilvánosságra 
hozza.

Or. en

Módosítás 251
Kateřina Konečná

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

Ha a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátornak aggályai 
vannak azzal kapcsolatban, hogy az 
intézkedések képesek-e megszüntetni vagy 
orvosolni a jogsértést, kérheti, hogy az 
érintett online óriásplatform vesse alá 
magát olyan további, független 
ellenőrzésnek, amely értékeli az 
intézkedések hatékonyságát a jogsértés 
megszüntetésében vagy orvoslásában. 
Ebben az esetben a platform elküldi az 
ellenőrzési jelentést a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó érintett 
koordinátornak, a Bizottságnak és a 
Testületnek az első albekezdés szerinti 
határozat meghozatalától számított négy 
hónapon belül. Az ilyen további 
ellenőrzésre vonatkozó kérés esetén a 
digitális szolgáltatási koordinátor 
meghatározhatja, hogy konkrétan melyik, a 
28. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
követelmények alapján kiválasztott 
ellenőrzési szervezet végezze el az 
ellenőrzést az érintett platform költségére.

Ha a Testületnek aggályai vannak azzal 
kapcsolatban, hogy az intézkedések 
képesek-e megszüntetni vagy orvosolni a 
jogsértést, kérheti, hogy az érintett online 
óriásplatform vesse alá magát olyan 
további, független ellenőrzésnek, amely 
értékeli az intézkedések hatékonyságát a 
jogsértés megszüntetésében vagy 
orvoslásában. Ebben az esetben a platform 
elküldi az ellenőrzési jelentést a 
Testületnek az első albekezdés szerinti 
határozat meghozatalától számított négy 
hónapon belül. Az ilyen további 
ellenőrzésre vonatkozó kérés esetén az 
illetékes digitális szolgáltatási koordinátor 
meghatározhatja, hogy konkrétan melyik, a 
28. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
követelmények alapján kiválasztott 
ellenőrzési szervezet végezze el az 
ellenőrzést az érintett platform költségére. 
Amennyiben más digitális szolgáltatási 
koordinátorok aggályokat vetnek fel az 
ellenőr kijelölésével kapcsolatban, az 
illetékes digitális szolgáltatási koordinátor 
a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe veszi a Testület ajánlását.

Or. en

Módosítás 252
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor közli a 
Bizottsággal, a Testülettel és az érintett 
online óriásplatformmal egyrészt az azzal 
kapcsolatos véleményét, hogy az online 
óriásplatform megszüntette vagy orvosolta-
e a jogsértést, másrészt a vélemény 
indokolását. Erre az alábbi határidőkön 

4. Az illetékes digitális szolgáltatási 
koordinátor közli a Bizottsággal, a 
Testülettel és az érintett online 
óriásplatformmal egyrészt az azzal 
kapcsolatos véleményét, hogy az online 
óriásplatform megszüntette vagy orvosolta-
e a jogsértést, másrészt a vélemény 
indokolását. Erre az alábbi határidőkön 
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belül kerül sor: belül kerül sor:

Or. en

Módosítás 253
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 254
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
50 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50a. cikk
Fogyasztói jogok és jogorvoslati 

lehetőségek
A fogyasztók és az őket képviselő 
szervezetek számára lehetővé kell tenni, 
hogy jogorvoslatért folyamodjanak, 
ideértve a javítást, a cserét, az 
árcsökkentést, a szerződés megszüntetését 
vagy a kifizetett ár visszatérítését, 
valamint az anyagi és nem anyagi károk 
megtérítését az e rendelet szerinti 
kötelezettségek megszegése miatt.
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Or. en

Indokolás

A fogyasztók számára konkrét jogorvoslati lehetőségeket kell előírni arra az esetre, ha a 
közvetítő szolgáltató megszegi az e rendeletben felsorolt saját kötelezettségeit. Ez azért is 
fontos, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak a képviseleti eljárásokról szóló 
irányelvbe való belefoglalása (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályjavaslat 72. cikke) 
a gyakorlatban is megvalósítható legyen. A végrehajtás önmagában nem lesz elegendő.

Módosítás 255
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 256
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amelyek feltételezhetően 
megsértették e rendelet valamely 
rendelkezését, és a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátor nem 
hozott vizsgálati vagy végrehajtási 
intézkedéseket a 45. cikk (7) bekezdésében 
említett bizottsági kérésnek megfelelően, 
az ebben a kérésben meghatározott 

a) amelyek feltételezhetően 
megsértették e rendelet valamely 
rendelkezését, és az illetékes digitális 
szolgáltatási koordinátor nem hozott 
vizsgálati vagy végrehajtási intézkedéseket 
a 45. cikk (7) bekezdésében említett 
bizottsági kérésnek megfelelően, az ebben 
a kérésben meghatározott határidő 
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határidő lejártával; lejártával;

Or. en

Módosítás 257
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amelyek feltételezhetően 
megsértették e rendelet valamely 
rendelkezését, és a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátor kérte a 
Bizottság beavatkozását a 46. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően, az ilyen kérés 
kézhezvételekor;

b) amelyek feltételezhetően 
megsértették e rendelet valamely 
rendelkezését, és az illetékes digitális 
szolgáltatási koordinátor kérte a Bizottság 
beavatkozását a 46. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően, az ilyen kérés 
kézhezvételekor;

Or. en

Módosítás 258
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amelyekről megállapítást nyert, 
hogy megsértették a III. fejezet 4. 
szakaszának bármely rendelkezését, az 50. 
cikk (4) bekezdésében szereplő 
tájékoztatás vonatkozásában előírt határidő 
lejártával.

c) amelyekről megállapítást nyert, 
hogy megsértették e rendelet bármely 
rendelkezését, az 50. cikk (4) 
bekezdésében szereplő tájékoztatás 
vonatkozásában előírt határidő lejártával.

Or. en

Módosítás 259
Kateřina Konečná

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

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

2. Amennyiben a Bizottság az (1) 
bekezdés értelmében eljárást indít, értesíti 
az összes digitális szolgáltatási 
koordinátort, a Testületet és az érintett 
online óriásplatformot.

Or. en

Módosítás 260
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) és b) pontja 
tekintetében, e bejelentés értelmében, a 
székhely szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátor a továbbiakban nem jogosult 
vizsgálati vagy végrehajtási intézkedést 
hozni az érintett online óriásplatform 
releváns magatartásával kapcsolatban, ami 
nem érinti a 66. cikket vagy bármely egyéb 
olyan intézkedést, amelyet a Bizottság 
kérésére hozhat.

Az (1) bekezdés a) és b) pontja 
tekintetében, e bejelentés értelmében, az 
illetékes digitális szolgáltatási koordinátor 
a továbbiakban nem jogosult hasonló 
vizsgálati vagy végrehajtási intézkedést 
hozni az érintett online óriásplatform 
releváns magatartásával kapcsolatban, ami 
nem érinti a 66. cikket vagy bármely egyéb 
olyan intézkedést, amelyet e rendelettel 
összhangban vagy a Bizottság kérésére 
hozhat.

Or. en

Módosítás 261
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Testület és a 45. cikk (1) 
bekezdése szerinti kérést benyújtó digitális 
szolgáltatási koordinátorok az értesítését 
követően indokolatlan késedelem nélkül 
továbbítanak a Bizottságnak minden olyan 

4. A Testület és a 45. cikk (1) 
bekezdése szerinti kérést benyújtó digitális 
szolgáltatási koordinátorok az értesítését 
követően indokolatlan késedelem nélkül 
továbbítanak a Bizottságnak minden olyan 



AM\1232808HU.docx 153/157 PE693.655v01-00

HU

birtokukban lévő információt, amely 
releváns lehet a Bizottság által indított 
eljárás szempontjából.

kifogást vagy birtokukban lévő 
információt, amely releváns lehet a 
Bizottság által indított eljárás 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 262
Kateřina Konečná

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság az e szakaszban leírt 
feladatokat az indokolatlan politikai vagy 
vállalati beavatkozástól teljesen 
függetlenül végzi.

Or. en

Módosítás 263
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 264
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett online óriásplatformnak 
vagy az 52. cikk (1) bekezdésében említett 
egyéb személyeknek küldött egyszerű 
tájékoztatási kérelmében a Bizottság 
megjelöli kérelmének jogalapját és célját, 
meghatározza a kért információt és az 
információszolgáltatás határidejét, 
valamint a helytelen vagy félrevezető 
információk szolgáltatásáért az 59. cikkben 
előírt szankciókat.

2. Az érintett online óriásplatformnak 
vagy az 52. cikk (1) bekezdésében említett 
egyéb személyeknek küldött egyszerű 
tájékoztatási kérelmében a Bizottság 
megjelöli kérelmének jogalapját és célját, 
meghatározza a kért információt és az 
információszolgáltatás határidejét, 
valamint a helytelen, hamis vagy 
félrevezető információk szolgáltatásáért az 
59. cikkben előírt szankciókat.

Or. ro

Módosítás 265
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett online óriásplatform 
tulajdonosai vagy az 52. cikk (1) 
bekezdésében említett egyéb személyek 
vagy azok képviselői, illetve jogi 
személyek és vállalatok esetében, vagy ha 
nem rendelkeznek jogi személyiséggel, a 
jog vagy az alapszabályuk által a 
képviseletükre felhatalmazott személyek az 
érintett online óriásplatform vagy az 52. 
cikk (1) bekezdésében említett egyéb 
személyek nevében megadják a kért 
tájékoztatást. Az eljárásra megfelelően 
felhatalmazott ügyvédek is benyújthatják 
az információkat ügyfelük nevében. Az 
ügyfél teljes felelősséggel tartozik, ha a 

4. Az érintett online óriásplatform 
tulajdonosai vagy az 52. cikk (1) 
bekezdésében említett egyéb személyek 
vagy azok képviselői, illetve jogi 
személyek és vállalatok esetében, vagy ha 
nem rendelkeznek jogi személyiséggel, a 
jog vagy az alapszabályuk által a 
képviseletükre felhatalmazott személyek az 
érintett online óriásplatform vagy az 52. 
cikk (1) bekezdésében említett egyéb 
személyek nevében megadják a kért 
tájékoztatást. Az eljárásra megfelelően 
felhatalmazott ügyvédek is benyújthatják 
az információkat ügyfelük nevében. Az 
ügyfél teljes felelősséggel tartozik, ha a 
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benyújtott információk hiányosak, 
helytelenek vagy félrevezetők.

benyújtott információk hiányosak, 
helytelenek, hamisak vagy félrevezetők.

Or. ro

Módosítás 266
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ezen szakasz értelmében rájuk 
ruházott feladatok elvégzése érdekében a 
tagállam illetékes hatóságai a Bizottság 
kérésére az 139/2004/EK rendelet 12. 
cikke szerinti helyszíni vizsgálatokat 
folytathatnak az érintett online 
óriásplatform vagy az 52. cikk (1) 
bekezdésében említett más személyek 
ingatlanjaiban.

Or. pl

Módosítás 267
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE693.655v01-00 156/157 AM\1232808HU.docx

HU

legfontosabb munkatársainak.

Or. pl

Módosítás 268
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 269
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) helytelen, hiányos vagy félrevezető 
tájékoztatást adnak az 52. cikk értelmében 
vett kérelemre reagálva, vagy amennyiben 
határozati úton kerül sor a tájékoztatási 
kérelemre, nem válaszolnak arra a 
megadott határidőn belül;

a) helytelen, hiányos, hamis vagy 
félrevezető tájékoztatást adnak az 52. cikk 
értelmében vett kérelemre reagálva, vagy 
amennyiben határozati úton kerül sor a 
tájékoztatási kérelemre, nem válaszolnak 
arra a megadott határidőn belül;

Or. ro

Módosítás 270
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Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 271
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en


