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Módosítás 37
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alapvető platformszolgáltatások 
ugyanakkor számos olyan jellemzővel 
rendelkeznek, amelyeket az ilyen 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
kihasználhatnak. Az alapvető 
platformszolgáltatások e jellemzői közé 
tartoznak például a szélsőséges 
méretgazdaságosság, amely gyakran abból 
ered, hogy az üzleti felhasználók vagy 
végfelhasználók hozzáadása szinte zéró 
határköltséggel jár. Az alapvető 
platformszolgáltatások további jellemzői az 
igen erős hálózati hatás, a szóban forgó 
szolgáltatások többoldalúságának 
köszönhetően számos üzleti felhasználót 
lehet számos végfelhasználóval összekötni, 
az üzleti felhasználók és a végfelhasználók 
egyaránt jelentős mértékben függnek a 
szolgáltatótól, a vevőfogvatartási hatás, a 
végfelhasználók általi, ugyanazon célra 
történő többkapcsolatos használat (multi-
homing) hiánya, a függőleges irányú 
integráció és az adatvezérelt előnyök. 
Mindezek a jellemzők az említett 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 
tisztességtelen magatartásával kombinálva 
olyan hatást válthatnak ki, amellyel 
jelentős mértékben aláássák az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, valamint 
befolyásolják az ilyen szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók, valamint üzleti 
felhasználóik és végfelhasználóik közötti 
kereskedelmi kapcsolat tisztességes 
jellegét, ami a gyakorlatban gyorsan és 
potenciálisan jelentős mértékben 
csökkentheti az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók választási lehetőségeit, és 
ezért az ilyen szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatókat úgynevezett kapuőri 
pozícióba sorolja.

(2) Az alapvető platformszolgáltatások 
ugyanakkor számos olyan jellemzővel 
rendelkeznek, amelyeket az ilyen 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
kihasználhatnak. Az alapvető 
platformszolgáltatások e jellemzői közé 
tartoznak például a szélsőséges 
méretgazdaságosság, amely gyakran abból 
ered, hogy az üzleti felhasználók, az aktív 
felhasználók vagy végfelhasználók 
hozzáadása szinte zéró határköltséggel jár. 
Az alapvető platformszolgáltatások további 
jellemzői az igen erős hálózati hatás, a 
szóban forgó szolgáltatások 
többoldalúságának köszönhetően számos 
üzleti felhasználót lehet számos aktív 
felhasználóval és végfelhasználóval 
összekötni, az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók egyaránt jelentős 
mértékben függnek a szolgáltatótól, a 
vevőfogvatartási hatás, a végfelhasználók 
általi, ugyanazon célra történő 
többkapcsolatos használat (multi-homing) 
hiánya, a függőleges irányú integráció és 
az adatvezérelt előnyök. Mindezek a 
jellemzők az említett szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók tisztességtelen 
magatartásával kombinálva olyan hatást 
válthatnak ki, amellyel jelentős mértékben 
aláássák az alapvető platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, valamint 
befolyásolják az ilyen szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók, valamint üzleti 
felhasználóik és végfelhasználóik közötti 
kereskedelmi kapcsolat tisztességes 
jellegét, ami a gyakorlatban gyorsan és 
potenciálisan jelentős mértékben 
csökkentheti az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók választási lehetőségeit, és 
ezért az ilyen szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatókat úgynevezett kapuőri 
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pozícióba sorolja.

Or. en

Módosítás 38
Ondřej Kovařík, Elsi Katainen

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Elismeri, hogy a digitális 
gazdaság, különösen a platformok, 
jelentős hatást gyakorolhatnak a régóta 
fennálló, szabályozott üzleti modellekre 
számos stratégiai ágazatban, például a 
közlekedés és a szálláshely-szolgáltatás és 
vendéglátás területén; hangsúlyozza, hogy 
szükséges az egyenlő versenyfeltételek 
előmozdítása a kapuőrök és a közlekedési 
és idegenforgalmi ágazatban működő 
hagyományos vállalkozások 
vonatkozásában; hangsúlyozza továbbá, 
hogy a fogyasztók érdekében 
átláthatóságra van szükség a közlekedési 
és idegenforgalmi platformokon, 
különösen a szolgáltatásokat, az 
árképzést, a hirdetéseket és a digitális 
bizalomépítő mechanizmusokat, például a 
minősítéseket és az értékeléseket érintő 
algoritmusok tekintetében.

Or. en

Módosítás 39
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Úgy véli, hogy a kapuőrök és az 
alapvető platformszolgáltatások 
meghatározásakor fontos különbséget 
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tenni a végfelhasználók két típusa, az 
aktív végfelhasználó és a passzív 
végfelhasználó között. Egy aktív 
végfelhasználó főszabály szerint profil 
formájában megosztaná személyes adatait 
a kapuőrrel vagy platformmal, 
vagy személyes adatait hasonló módon 
tárolná a kapuőrnél. Ezért úgy véli, hogy 
fontos megkülönböztetni ezt a 
felhasználót attól a végfelhasználótól, aki 
egy platformot vagy oldalt böngész, de 
semmilyen személyes adatot nem oszt meg 
közvetlenül a kapuőrrel vagy platformmal.

Or. en

Módosítás 40
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Korlátozott számú nagy alapvető 
platformszolgáltató jelentős gazdasági 
erőre tett szert. Jellemző képességük, hogy 
szolgáltatásaikon keresztül sok üzleti 
felhasználót tudnak összekapcsolni sok 
végfelhasználóval, ami viszont lehetővé 
teszi számukra, hogy az előnyeiket – mint 
például a nagy mennyiségű adatokhoz való 
hozzáférés – az egyik tevékenységi 
területükről új tevékenységekre is átvigyék. 
E szolgáltatók közül néhány a digitális 
gazdaságban teljes platform-ökoszisztémák 
felett gyakorol irányítást, és strukturális 
szempontból rendkívül nehezen tudnak 
velük versenyre kelni vagy piacukat 
megtámadni új piaci szereplők, 
bármennyire innovatívak és hatékonyak 
legyenek is. A megtámadhatóság 
különösen korlátozott a belépés vagy 
kilépés útjában álló igen jelentős akadályok 
miatt, a magas beruházási költségeket – 
amelyeket kilépés esetén nem vagy csak 
nehezen lehet visszanyerni –, valamint a 
digitális gazdaság néhány kulcsfontosságú 

(3) Korlátozott számú nagy alapvető 
platformszolgáltató jelentős gazdasági 
erőre tett szert. Jellemző képességük, hogy 
szolgáltatásaikon keresztül sok üzleti 
felhasználót tudnak összekapcsolni sok 
aktív felhasználóval és végfelhasználóval, 
ami viszont lehetővé teszi számukra, hogy 
az előnyeiket – mint például a nagy 
mennyiségű adatokhoz való hozzáférés – 
az egyik tevékenységi területükről új 
tevékenységekre is átvigyék. E szolgáltatók 
közül néhány a digitális gazdaságban teljes 
platform-ökoszisztémák felett gyakorol 
irányítást, és strukturális szempontból 
rendkívül nehezen tudnak velük versenyre 
kelni vagy piacukat megtámadni új piaci 
szereplők, bármennyire innovatívak és 
hatékonyak legyenek is. A 
megtámadhatóság különösen korlátozott a 
belépés vagy kilépés útjában álló igen 
jelentős akadályok miatt, a magas 
beruházási költségeket – amelyeket kilépés 
esetén nem vagy csak nehezen lehet 
visszanyerni –, valamint a digitális 
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inputjának, például az adatoknak a hiányát 
(vagy az azokhoz való korlátozott 
hozzáférést) is beleértve. Ennek 
eredményeképpen nő annak a 
valószínűsége, hogy a mögöttes piacok 
nem működnek jól – vagy hogy hamarosan 
elkezdenek nem jól működni.

gazdaság néhány kulcsfontosságú 
inputjának, például az adatoknak a hiányát 
(vagy az azokhoz való korlátozott 
hozzáférést) is beleértve. Ennek 
eredményeképpen nő annak a 
valószínűsége, hogy a mögöttes piacok 
nem működnek jól – vagy hogy hamarosan 
elkezdenek nem jól működni.

Or. en

Módosítás 41
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kapuőrök e jellemzőinek 
kombinációja valószínűsíthetően számos 
esetben a tárgyalási pozíció terén súlyos 
egyensúlyhiányt, következésképpen pedig 
a kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások üzleti felhasználói 
és végfelhasználói számára tisztességtelen 
gyakorlatokat és feltételeket eredményez, 
aminek az ár, a minőség, a választék és az 
innováció látja kárát.

(4) A kapuőrök e jellemzőinek 
kombinációja valószínűsíthetően számos 
esetben a tárgyalási pozíció terén súlyos 
egyensúlyhiányt, következésképpen pedig 
a kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatások üzleti felhasználói, 
aktív felhasználói és végfelhasználói 
számára tisztességtelen gyakorlatokat és 
feltételeket eredményez, aminek az ár, a 
minőség, a választék és az innováció látja 
kárát.

Or. en

Módosítás 42
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kapuőrök jelentős hatást 
gyakorolnak a belső piacra, az Unióban 
mindenhol és egyéb piacokon is nagy 
számú üzleti felhasználó számára 
biztosítanak kaput a végfelhasználók 

(6) A kapuőrök jelentős hatást 
gyakorolnak a belső piacra, az Unióban 
mindenhol és egyéb piacokon is nagy 
számú üzleti felhasználó számára 
biztosítanak kaput az aktív felhasználók és 
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eléréséhez. A belső piacon a tisztességtelen 
gyakorlatok káros hatása és különösen az 
alapvető platformszolgáltatások piacán 
mutatkozó elégtelen megtámadhatóság, 
beleértve annak hátrányos társadalmi és 
gazdasági vonatkozásait, intézkedésre 
késztette a nemzeti jogalkotókat és ágazati 
szabályozókat. Számos nemzeti 
szabályozási megoldást fogadtak már el, 
vagy tettek rá javaslatot, hogy kezelni 
tudják a tisztességtelen gyakorlatokat és a 
digitális szolgáltatások terén mutatkozó 
megtámadhatóságot, legalábbis néhány 
digitális szolgáltatás tekintetében. Emiatt 
felmerül az eltérő szabályozási 
megoldások, következésképpen pedig a 
belső piac széttagoltságának kockázata, 
ami fokozza az eltérő nemzeti szabályozási 
követelményekből fakadó, megnövekedett 
költségek kockázatát.

a végfelhasználók eléréséhez. A belső 
piacon a tisztességtelen gyakorlatok káros 
hatása és különösen az alapvető 
platformszolgáltatások piacán mutatkozó 
elégtelen megtámadhatóság, beleértve 
annak hátrányos társadalmi és gazdasági 
vonatkozásait, intézkedésre késztette a 
nemzeti jogalkotókat és ágazati 
szabályozókat. Számos nemzeti 
szabályozási megoldást fogadtak már el, 
vagy tettek rá javaslatot, hogy kezelni 
tudják a tisztességtelen gyakorlatokat és a 
digitális szolgáltatások terén mutatkozó 
megtámadhatóságot, legalábbis néhány 
digitális szolgáltatás tekintetében. Emiatt 
felmerül az eltérő szabályozási 
megoldások, következésképpen pedig a 
belső piac széttagoltságának kockázata, 
ami fokozza az eltérő nemzeti szabályozási 
követelményekből fakadó, megnövekedett 
költségek kockázatát.

Or. en

Módosítás 43
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezért a kapuőrök által nyújtott 
alapvető platformszolgáltatások üzleti 
felhasználói és végfelhasználói számára 
Unió-szerte megfelelő szabályozási 
garanciákat kell biztosítani a kapuőrök 
tisztességtelen magatartásával szemben, 
egyrészt az Unión belüli, határokon 
átnyúló üzleti tevékenység megkönnyítése 
érdekében, így törekedve a belső piac 
megfelelőbb működésére, másrészt az e 
rendelet által szabályozott egyes 
területeken meglévő vagy valószínűleg 
bekövetkező széttagoltság problémájának 
megoldására. Továbbá míg a kapuőrök 
jellemzően globális vagy legalábbis 
összeurópai üzleti modelleket és 

(7) Ezért a kapuőrök által nyújtott 
alapvető platformszolgáltatások üzleti 
felhasználói, aktív felhasználói és 
végfelhasználói számára Unió-szerte 
megfelelő szabályozási garanciákat kell 
biztosítani a kapuőrök tisztességtelen 
magatartásával szemben, egyrészt az Unión 
belüli, határokon átnyúló üzleti 
tevékenység megkönnyítése érdekében, így 
törekedve a belső piac megfelelőbb 
működésére, másrészt az e rendelet által 
szabályozott egyes területeken meglévő 
vagy valószínűleg bekövetkező 
széttagoltság problémájának megoldására. 
E tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a közlekedési és idegenforgalmi 
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algoritmus-struktúrákat alkalmaznak, a 
különböző tagállamokban eltérő üzleti 
feltételeket és gyakorlatokat vezethetnek 
be – és néhány esetben már be is vezettek –
, ami eltéréseket eredményez a 
versenyfeltételek terén a kapuőrök által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
felhasználói számára, ennek pedig a belső 
piaci integráció látja kárát.

platformok felelősségét a felelős 
magatartás, az átláthatóság és a 
jogbiztonság előmozdítása, és ezáltal a 
felhasználói bizalom növelése érdekében. 
Továbbá míg a kapuőrök jellemzően 
globális vagy legalábbis összeurópai üzleti 
modelleket és algoritmus-struktúrákat 
alkalmaznak, a különböző tagállamokban 
eltérő üzleti feltételeket és gyakorlatokat 
vezethetnek be – és néhány esetben már be 
is vezettek –, ami eltéréseket eredményez a 
versenyfeltételek terén a kapuőrök által 
nyújtott alapvető platformszolgáltatások 
felhasználói számára, ennek pedig a belső 
piaci integráció látja kárát.

Or. en

Módosítás 44
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A különféle nemzeti jogszabályok 
közelítésével a belső piacon a 
szolgáltatások, többek között a 
kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtásának 
és igénybevételének szabadságát korlátozó 
akadályok megszűnnek. A belső piacon a 
kapuőrök jelenléte által jellemzett, 
megtámadható és méltányos digitális 
piacok biztosítása érdekében célszerű uniós 
szinten célzott harmonizált, kötelező 
szabályokat megállapítani.

(8) A különféle nemzeti jogszabályok 
közelítésével a belső piacon a 
szolgáltatások, többek között a 
kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtásának 
és igénybevételének szabadságát korlátozó 
akadályok megszűnnek. A belső piacon a 
kapuőrök jelenléte által jellemzett, 
megtámadható és méltányos digitális 
piacok biztosítása érdekében, valamint a 
felhasználók és a hatóságok számára 
biztonságosabb környezet és jogbiztonság 
megteremtése és fenntartása érdekében 
célszerű uniós szinten célzott harmonizált, 
kötelező szabályokat megállapítani.

Or. en

Módosítás 45
Carles Puigdemont i Casamajó
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Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az online óriásplatformok 
hajlamosak tönkretenni a helyi 
kiskereskedelmi piacokat is, és a 
diverzifikáció hiánya negatív externáliát 
okoz, mivel a helyi termelők nem tudják 
termékeiket a digitális piacokon 
bemutatni. Ezért e rendeletnek figyelembe 
kell vennie a „termelőtől a fogyasztóig” 
stratégiában meghatározott elveket.

Or. en

Módosítás 46
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A digitális ágazatban a piac 
korlátozott megtámadhatósága és a 
tisztességtelen gyakorlatok sokkal 
gyakoribbak és hangsúlyosabbak egyes 
digitális szolgáltatások esetében, mint 
másoknál. Különösen jellemző ez a széles 
körben elterjedt és sokak által használt 
digitális szolgáltatások esetében, amelyek 
főként közvetlenül az üzleti felhasználók és 
a végfelhasználók között közvetítenek, és 
ahol az olyan jellemzők, mint például a 
szélsőséges méretgazdaságosság, az igen 
erős hálózati hatás, az a képesség, hogy a 
szóban forgó szolgáltatások 
többoldalúságának köszönhetően számos 
üzleti felhasználót lehet számos 
végfelhasználóval összekötni, a 
vevőfogvatartási hatások, a 
többkapcsolatos használat (multi-homing) 
hiánya és a függőleges irányú integráció a 
leghangsúlyosabbak. Gyakran e digitális 
szolgáltatásokat csak egyetlen vagy igen 
kevés nagy szolgáltató nyújtja. Ezen 

(12) A digitális ágazatban a piac 
korlátozott megtámadhatósága és a 
tisztességtelen gyakorlatok sokkal 
gyakoribbak és hangsúlyosabbak egyes 
digitális szolgáltatások esetében, mint 
másoknál. Különösen jellemző ez a széles 
körben elterjedt és sokak által használt 
digitális szolgáltatások esetében, amelyek 
főként közvetlenül az üzleti felhasználók és 
a végfelhasználók között közvetítenek, és 
ahol az olyan jellemzők, mint például a 
szélsőséges méretgazdaságosság, az igen 
erős hálózati hatás, az a képesség, hogy a 
szóban forgó szolgáltatások 
többoldalúságának köszönhetően számos 
üzleti felhasználót lehet számos 
végfelhasználóval összekötni, a 
vevőfogvatartási hatások, a 
többkapcsolatos használat (multi-homing) 
hiánya és a függőleges irányú integráció a 
leghangsúlyosabbak. Gyakran e digitális 
szolgáltatásokat csak egyetlen vagy igen 
kevés nagy szolgáltató nyújtja. Ezen 
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alapvető platformszolgáltatók a 
leggyakrabban kiterjedt hatást gyakorló 
kapuőrként jelennek meg az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók számára, 
így képesek arra, hogy könnyen, egyoldalú 
és az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók számára káros módon 
határozzák meg a kereskedelmi 
feltételeket. Ennek megfelelően csak 
azokra a digitális szolgáltatásokra kell 
összpontosítani, amelyeket az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók a 
legszélesebb körben használnak, és ahol a 
jelenlegi piaci feltételek alapján a 
korlátozott megtámadhatósággal és a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatokkal összefüggő aggályok a 
belső piac szempontjából nyilvánvalóbbak 
és sürgetőbbek.

alapvető platformszolgáltatók a 
leggyakrabban kiterjedt hatást gyakorló 
kapuőrként jelennek meg az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók számára, 
így képesek arra, hogy könnyen, egyoldalú 
és az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók számára káros módon 
határozzák meg a kereskedelmi 
feltételeket. Ennek megfelelően csak 
azokra a digitális szolgáltatásokra kell 
összpontosítani, amelyeket az üzleti 
felhasználók és az aktív felhasználók vagy 
a végfelhasználók a legszélesebb körben 
használnak, és ahol a jelenlegi piaci 
feltételek alapján a korlátozott 
megtámadhatósággal és a kapuőrök által 
folytatott tisztességtelen gyakorlatokkal 
összefüggő aggályok a belső piac 
szempontjából nyilvánvalóbbak és 
sürgetőbbek. Ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza az online platformpiac 
fontosságát és sajátosságait a közlekedés 
és idegenforgalom területén, amelyek 
ebben a kérdésben ágazat-specifikus 
megközelítést és különös figyelmet 
igényelnek. Kiemeli a közösségi gazdaság 
platformjainak fontosságát a közlekedési 
és idegenforgalmi ágazatban, ahol a 
szolgáltatásokat egyének és szakemberek 
egyaránt nyújtják, és hangsúlyozza, hogy 
el kell kerülni, hogy aránytalan 
tájékoztatási követelményeket és 
adminisztratív terheket rójanak a 
személyközi szolgáltatókra.

Or. en

Módosítás 47
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A digitális ágazatban a piac 
korlátozott megtámadhatósága és a 
tisztességtelen gyakorlatok sokkal 

(12) A digitális ágazatban a piac 
korlátozott megtámadhatósága és a 
tisztességtelen gyakorlatok sokkal 
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gyakoribbak és hangsúlyosabbak egyes 
digitális szolgáltatások esetében, mint 
másoknál. Különösen jellemző ez a széles 
körben elterjedt és sokak által használt 
digitális szolgáltatások esetében, amelyek 
főként közvetlenül az üzleti felhasználók és 
a végfelhasználók között közvetítenek, és 
ahol az olyan jellemzők, mint például a 
szélsőséges méretgazdaságosság, az igen 
erős hálózati hatás, az a képesség, hogy a 
szóban forgó szolgáltatások 
többoldalúságának köszönhetően számos 
üzleti felhasználót lehet számos 
végfelhasználóval összekötni, a 
vevőfogvatartási hatások, a 
többkapcsolatos használat (multi-homing) 
hiánya és a függőleges irányú integráció a 
leghangsúlyosabbak. Gyakran e digitális 
szolgáltatásokat csak egyetlen vagy igen 
kevés nagy szolgáltató nyújtja. Ezen 
alapvető platformszolgáltatók a 
leggyakrabban kiterjedt hatást gyakorló 
kapuőrként jelennek meg az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók számára, 
így képesek arra, hogy könnyen, egyoldalú 
és az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók számára káros módon 
határozzák meg a kereskedelmi 
feltételeket. Ennek megfelelően csak 
azokra a digitális szolgáltatásokra kell 
összpontosítani, amelyeket az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók a 
legszélesebb körben használnak, és ahol a 
jelenlegi piaci feltételek alapján a 
korlátozott megtámadhatósággal és a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatokkal összefüggő aggályok a 
belső piac szempontjából nyilvánvalóbbak 
és sürgetőbbek.

gyakoribbak és hangsúlyosabbak egyes 
digitális szolgáltatások esetében, mint 
másoknál. Különösen jellemző ez a széles 
körben elterjedt és sokak által használt 
digitális szolgáltatások esetében, amelyek 
főként közvetlenül az üzleti felhasználók és 
a végfelhasználók között közvetítenek, és 
ahol az olyan jellemzők, mint például a 
szélsőséges méretgazdaságosság, az igen 
erős hálózati hatás, az a képesség, hogy a 
szóban forgó szolgáltatások 
többoldalúságának köszönhetően számos 
üzleti felhasználót lehet számos 
végfelhasználóval összekötni, a 
vevőfogvatartási hatások, a 
többkapcsolatos használat (multi-homing) 
hiánya és a függőleges irányú integráció a 
leghangsúlyosabbak. Gyakran e digitális 
szolgáltatásokat csak egyetlen vagy igen 
kevés nagy szolgáltató nyújtja. Ez a helyzet 
zavarokat és korlátozásokat eredményez, 
különösen a közlekedési, turisztikai és 
vendéglátóipari ágazatban működő kkv-k 
esetében, ahol a közvetítők piaci 
erőfölényben vannak. Ezen alapvető 
platformszolgáltatók a leggyakrabban 
kiterjedt hatást gyakorló kapuőrként 
jelennek meg az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók számára, így képesek arra, 
hogy könnyen, egyoldalú és az üzleti 
felhasználók és a végfelhasználók számára 
káros módon határozzák meg a 
kereskedelmi feltételeket. Ennek 
megfelelően csak azokra a digitális 
szolgáltatásokra kell összpontosítani, 
amelyeket az üzleti felhasználók és a 
végfelhasználók a legszélesebb körben 
használnak, és ahol a jelenlegi piaci 
feltételek alapján a korlátozott 
megtámadhatósággal és a kapuőrök által 
folytatott tisztességtelen gyakorlatokkal 
összefüggő aggályok a belső piac 
szempontjából nyilvánvalóbbak és 
sürgetőbbek.

Or. en

Módosítás 48
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Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) 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 vagy a sűrűn lakott 
területeken. E problémák legjobb 
megoldása érdekében a hatóságoknak 
tájékoztatniuk kell a digitális 
szolgáltatások egységes piacáról szóló […] 
rendeletben (digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabály) meghatározott digitális 
szolgáltatási koordinátort, valamint 
nemzeti vagy regionális illetékes 
hatóságukat, valamint a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban is 
meghatározott 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 49
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
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17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Unióban bonyolított igen 
jelentős forgalom, valamint a legalább 
három tagállamban nyújtott alapvető 
platformszolgáltatás kényszerítő jelzése 
annak, hogy az alapvető 
platformszolgáltató jelentős hatást 
gyakorol a belső piacra. Ez abban az 
esetben is igaz, ha a legalább három 
tagállamban alapvető platformszolgáltatást 
nyújtó szolgáltatónak igen jelentős 
tőkepiaci értéke vagy ezzel egyenértékű 
valós piaci értéke van. Ezért egy alapvető 
platformszolgáltató esetében vélelmezhető 
a belső piacra gyakorolt jelentős hatás, ha 
legalább három tagállamban nyújt alapvető 
platformszolgáltatást, és ha a 
vállalatcsoport EGT-ben elért forgalma 
megegyezik egy bizonyos magas 
küszöbértékkel vagy meghaladja azt, 
illetve ha a vállalatcsoport tőkepiaci értéke 
megegyezik egy bizonyos magas 
abszolútértékkel vagy meghaladja azt. 
Azon alapvető platformszolgáltatók 
esetében, amelyek tőzsdén nem jegyzett 
vállalkozásokhoz tartoznak, egy bizonyos 
magas abszolútértéket meghaladó 
ekvivalens valós piaci értéket kell 
figyelembe venni. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskörét arra 
kell felhasználnia, hogy a nevezett érték 
kiszámításához objektív módszertant 
dolgozzon ki. Ha a vállalatcsoportnak az 
EGT-n belül magas a forgalma, továbbá az 
alapvető platformszolgáltatások Unión 
belüli felhasználóira vonatkozó 
küszöbértéket is meghaladja, az a szóban 
forgó felhasználók monetizálására 
irányuló, viszonylag erős képességet jelez. 
Az uniós felhasználók számából álló 
ugyanazon küszöbértékhez viszonyított 
magas tőkepiaci érték a szóban forgó 
felhasználók közeljövőben történő 
monetizálására irányuló relatíve jelentős 
potenciált tükrözi. Ez a monetizálási 
potenciál viszont elvben az érintett 

(17) Az Unióban bonyolított igen 
jelentős forgalom, valamint a legalább két 
tagállamban nyújtott alapvető 
platformszolgáltatás elegendő jelzése 
annak, hogy az alapvető 
platformszolgáltató jelentős hatást 
gyakorol a belső piacra. Ez abban az 
esetben is igaz, ha a legalább két 
tagállamban alapvető platformszolgáltatást 
nyújtó szolgáltatónak igen jelentős 
tőkepiaci értéke vagy ezzel egyenértékű 
valós piaci értéke van. Ezért egy alapvető 
platformszolgáltató esetében vélelmezhető 
a belső piacra gyakorolt jelentős hatás, ha 
legalább két tagállamban nyújt alapvető 
platformszolgáltatást, és ha a 
vállalatcsoport EGT-ben elért forgalma 
megegyezik egy bizonyos magas 
küszöbértékkel vagy meghaladja azt, 
illetve ha a vállalatcsoport tőkepiaci értéke 
megegyezik egy bizonyos magas 
abszolútértékkel vagy meghaladja azt. 
Azon alapvető platformszolgáltatók 
esetében, amelyek tőzsdén nem jegyzett 
vállalkozásokhoz tartoznak, egy bizonyos 
magas abszolútértéket meghaladó 
ekvivalens valós piaci értéket kell 
figyelembe venni. A Bizottságnak a 
tagállamokkal együttműködve és a 
tanácsadó bizottsággal folytatott 
konzultációt követően objektív 
módszertant kell kidolgoznia ezen érték 
kiszámítására, figyelembe véve a 
vonatkozó mennyiségi és minőségi 
kritériumokat. Ha a vállalatcsoportnak az 
EGT-n belül magas a forgalma, továbbá az 
alapvető platformszolgáltatások Unión 
belüli felhasználóira vonatkozó 
küszöbértéket is meghaladja, az a szóban 
forgó felhasználók monetizálására 
irányuló, viszonylag erős képességet jelez. 
Az uniós felhasználók számából álló 
ugyanazon küszöbértékhez viszonyított 
magas tőkepiaci érték a szóban forgó 
felhasználók közeljövőben történő 
monetizálására irányuló relatíve jelentős 
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vállalkozások kapuőri pozícióját tükrözi. 
Ezenkívül mindkét mutató a vállalkozások 
pénzügyi kapacitását tükrözi, beleértve 
azon képességüket, hogy a pénzügyi 
piacokhoz való hozzáférésüket a 
pozíciójuk megerősítésére használják. Erre 
például akkor kerülhet sor, amikor ezt a 
magas szintű hozzáférést más 
vállalkozások felvásárlására használják, 
amely képesség potenciálisan negatív 
hatással van az innovációra. A tőkepiaci 
érték az érintett szolgáltatók várható 
jövőbeli pozícióját és a belső piacra 
gyakorolt hatásukat is tükrözheti, még 
akkor is, ha jelenleg potenciálisan 
viszonylag alacsony forgalmat generálnak. 
A tőkepiaci érték olyan szint alapján 
határozható meg, amely egy megfelelő 
időszakban az Unióban tőzsdén jegyzett 
legnagyobb vállalkozások átlagos tőkepiaci 
értékét tükrözi.

potenciált tükrözi. Ez a monetizálási 
potenciál viszont elvben az érintett 
vállalkozások kapuőri pozícióját tükrözi. 
Ezenkívül mindkét mutató a vállalkozások 
pénzügyi kapacitását tükrözi, beleértve 
azon képességüket, hogy a pénzügyi 
piacokhoz való hozzáférésüket a 
pozíciójuk megerősítésére használják. Erre 
például akkor kerülhet sor, amikor ezt a 
magas szintű hozzáférést más 
vállalkozások felvásárlására használják, 
amely képesség potenciálisan negatív 
hatással van az innovációra. A tőkepiaci 
érték az érintett szolgáltatók várható 
jövőbeli pozícióját és a belső piacra 
gyakorolt hatásukat is tükrözheti, még 
akkor is, ha jelenleg potenciálisan 
viszonylag alacsony forgalmat generálnak. 
A tőkepiaci érték olyan szint alapján 
határozható meg, amely egy megfelelő 
időszakban az Unióban tőzsdén jegyzett 
legnagyobb vállalkozások átlagos tőkepiaci 
értékét tükrözi.

Or. pl

Módosítás 50
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Ha jelentős számú olyan üzleti 
felhasználó van, amely az igen nagy számú 
havonta aktív végfelhasználó elérése 
érdekében az alapvető 
platformszolgáltatástól függ, az lehetővé 
teszi a szolgáltató számára, hogy az üzleti 
felhasználók jelentős része esetében a saját 
hasznára befolyásolja azok műveleteit, és 
elvben azt jelzi, hogy a szolgáltató fontos 
kapuként működik. E számok esetében a 
vonatkozó releváns szinteket úgy kell 
meghatározni, hogy az Unió teljes 
népességének jelentős arányát képviseljék 
a végfelhasználók esetében, az üzleti 

(20) Ha nagyszámú olyan üzleti 
felhasználó van, amely az igen nagy számú 
havonta aktív végfelhasználó elérése 
érdekében az alapvető 
platformszolgáltatástól függ, az lehetővé 
teszi a szolgáltató számára, hogy az üzleti 
felhasználók jelentős része esetében a saját 
hasznára befolyásolja azok műveleteit, és 
elvben azt jelzi, hogy a szolgáltató fontos 
kapuként működik. E számok esetében a 
vonatkozó releváns szinteket úgy kell 
meghatározni, hogy az Unió teljes 
népességének jelentős arányát képviseljék 
a végfelhasználók esetében, az üzleti 
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felhasználókra vonatkozó küszöbérték 
meghatározásakor pedig a platformokat 
használó vállalkozások teljes populációját 
kell alapul venni.

felhasználókra vonatkozó küszöbérték 
meghatározásakor pedig a platformokat 
használó vállalkozások teljes populációját 
kell alapul venni.

Or. pl

Módosítás 51
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 52
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ezeket a küszöbértékeket a piaci és 
a technikai fejlemények is 
befolyásolhatják. A Bizottságot ezért fel 
kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyekben pontosítja azt a módszert, 
amellyel meghatározható, hogy a 

(22) Ezeket a küszöbértékeket a piaci és 
a technikai fejlemények is 
befolyásolhatják. A Bizottságot ezért fel 
kell hatalmazni, hogy a tagállamokkal 
együttműködve és a digitális piaci 
tanácsadó bizottsággal lefolytatott 
konzultációt követően kidolgozza a 
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mennyiségi küszöbértékek teljesülnek-e, és 
hogy ezeket a küszöbértékeket szükség 
esetén rendszeresen hozzáigazítsa a piaci 
és technológiai fejleményekhez. Ez 
különösen releváns a tőkepiaci értékre 
utaló küszöbértékkel kapcsolatban, amelyet 
megfelelő időközönként kell indexálni.

módszert, amely meghatározza hogy a 
mennyiségi küszöbértékek teljesülnek-e, és 
hogy ezeket a küszöbértékeket szükség 
esetén rendszeresen hozzáigazítsa a piaci 
és technológiai fejleményekhez. Ez 
különösen releváns a tőkepiaci értékre 
utaló küszöbértékkel kapcsolatban, amelyet 
megfelelő időközönként kell indexálni.

Or. pl

Módosítás 53
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ezeket a küszöbértékeket a piaci és 
a technikai fejlemények is 
befolyásolhatják. A Bizottságot ezért fel 
kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyekben pontosítja azt a módszert, 
amellyel meghatározható, hogy a 
mennyiségi küszöbértékek teljesülnek-e, és 
hogy ezeket a küszöbértékeket szükség 
esetén rendszeresen hozzáigazítsa a piaci 
és technológiai fejleményekhez. Ez 
különösen releváns a tőkepiaci értékre 
utaló küszöbértékkel kapcsolatban, amelyet 
megfelelő időközönként kell indexálni.

(22) Ezeket a küszöbértékeket a piaci és 
műszaki fejlemények, valamint a piaci 
innovációk is befolyásolhatják. A 
Bizottságot ezért fel kell hatalmazni, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben pontosítja azt a 
módszert, amellyel meghatározható, hogy a 
mennyiségi küszöbértékek teljesülnek-e, és 
hogy ezeket a küszöbértékeket szükség 
esetén rendszeresen hozzáigazítsa a piaci 
és technológiai fejleményekhez. Ez 
különösen releváns a tőkepiaci értékre 
utaló küszöbértékkel kapcsolatban, amelyet 
megfelelő időközönként kell indexálni.

Or. ro

Módosítás 54
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Ezt az értékelést csak egy piaci 
vizsgálat eredményeként lehet elvégezni, 

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

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

Or. ro
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Módosítás 55
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

arra, hogy a rendelkezésre álló tényekből 
levont kedvezőtlen következtetésekre 
támaszkodva hozzon határozatot, 
amennyiben a szolgáltató jelentős 
mértékben akadályozza a vizsgálatot 
azáltal, hogy nem felel meg a Bizottság 
által hozott nyomozati intézkedéseknek.

Or. pl

Módosítás 56
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Külön szabályokat kell alkalmazni 
azokra az alapvető platformszolgáltatókra, 
amelyek a közeljövőben várhatóan 
állandósult és tartós pozícióba kerülnek. 
Az alapvető platformszolgáltatások 
ugyanazon sajátos jellemzői teszik azokat 
hajlamossá az átbillenésre: amint egy 
szolgáltató bizonyos előnyre tett szert 
riválisaival vagy esetleges kihívóival 
szemben a méret vagy a közvetítési erő 
tekintetében, pozíciója megdönthetetlenné 
válhat, és a helyzet egészen addig a pontig 
fejlődhet, amikor már valószínű, hogy a 
pozíció a közeljövőben tartóssá és 
állandósulttá válik. A vállalkozások 
megpróbálhatják elősegíteni ezt az 
átbillenést és kapuőrré válni azáltal, hogy a 
jelen rendeletben szabályozott 
tisztességtelen feltételek és gyakorlatok 
közül alkalmaznak néhányat. Ilyen 
helyzetben helyénvalónak tűnik 
beavatkozni még azelőtt, hogy a piac 
visszafordíthatatlan módon átbillenne.

(26) Külön szabályokat kell alkalmazni 
azokra az alapvető platformszolgáltatókra, 
amelyek a közeljövőben várhatóan 
állandósult és tartós pozícióba kerülnek. 
Az alapvető platformszolgáltatások 
ugyanazon sajátos jellemzői teszik azokat 
hajlamossá az átbillenésre: amint egy 
szolgáltató bizonyos előnyre tett szert 
riválisaival vagy esetleges kihívóival 
szemben a méret vagy a közvetítési erő 
tekintetében, pozíciója megdönthetetlenné 
válhat, és a helyzet egészen addig a pontig 
fejlődhet, amikor már valószínű, hogy a 
pozíció a közeljövőben tartóssá és 
állandósulttá válik. A vállalkozások 
megpróbálhatják elősegíteni ezt az 
átbillenést és kapuőrré válni azáltal, hogy a 
jelen rendeletben szabályozott 
tisztességtelen feltételek és gyakorlatok 
közül alkalmaznak néhányat. Ilyen 
helyzetben beavatkozásra lehet szükség, 
mielőtt a piac visszafordíthatatlanul a 
legnagyobb versenytárs javára alakulna, 
és hátrányosan érintene más gazdasági 
szereplőket.

Or. pl
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Módosítás 57
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Egy ilyen korai beavatkozást 
azonban csak azon kötelezettségek 
meghatározására szabad korlátozni, 
amelyek szükségesek és helyénvalóak a 
szóban forgó szolgáltatások folyamatos 
megtámadhatóságának biztosításához, és 
ahhoz, hogy a tisztességtelen feltételek és 
gyakorlatok minősített kockázata 
elkerülhető legyen. Azok a kötelezettségek, 
amelyek megakadályozzák az érintett 
alapvető platformszolgáltatót abban, hogy 
műveletei során állandósult és tartós 
pozícióra tegyen szert, mint például a 
tisztességtelen multiplikátor hatást 
megakadályozó kötelezettség, valamint a 
szolgáltatóváltást és a többkapcsolatos 
használatot elősegítő kötelezettségek 
közvetlenebbül szolgálják ezt a célt. Az 
arányosság biztosítása érdekében a 
Bizottságnak továbbá e kötelezettségek 
közül csak azokat kell alkalmaznia, 
amelyek a jelen rendelet céljainak 
eléréséhez szükségesek és arányosak, és 
rendszeresen felül kell vizsgálnia, hogy e 
kötelezettségeket érdemes-e fenntartani, 
megszüntetni vagy kiigazítani.

(27) Egy ilyen korai beavatkozást 
azonban szigorúan csak azon 
kötelezettségek meghatározására szabad 
korlátozni, amelyek szükségesek, 
indokoltak és helyénvalóak a szóban forgó 
szolgáltatások folyamatos 
megtámadhatóságának biztosításához, és 
ahhoz, hogy a tisztességtelen feltételek és 
gyakorlatok minősített kockázata 
elkerülhető legyen. Azok a kötelezettségek, 
amelyek megakadályozzák az érintett 
alapvető platformszolgáltatót abban, hogy 
műveletei során állandósult és tartós 
pozícióra tegyen szert, mint például a 
tisztességtelen multiplikátor hatást 
megakadályozó kötelezettség, valamint a 
szolgáltatóváltást és a többkapcsolatos 
használatot elősegítő kötelezettségek 
közvetlenebbül szolgálják ezt a célt. Az 
arányosság biztosítása érdekében a 
Bizottságnak továbbá e kötelezettségek 
közül csak azokat kell alkalmaznia, 
amelyek a jelen rendelet céljainak 
eléréséhez szükségesek és arányosak, és 
rendszeresen felül kell vizsgálnia, hogy e 
kötelezettségeket érdemes-e fenntartani, 
megszüntetni vagy kiigazítani.

Or. pl

Módosítás 58
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ez lehetővé teszi a Bizottság 
számára, hogy időben és eredményesen 

(28) Ez lehetővé teszi a Bizottság 
számára, hogy időben és eredményesen 
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avatkozzon be, miközben teljes mértékben 
tiszteletben tartja a vizsgált intézkedések 
arányosságát. Biztosítania kell továbbá a 
jelenlegi vagy potenciális piaci szereplőket 
az érintett szolgáltatások méltányos és 
megtámadható jellegéről.

avatkozzon be, miközben teljes mértékben 
tiszteletben tartja a vizsgált intézkedések 
arányosságát. Biztosítania kell továbbá a 
jelenlegi vagy potenciális piaci szereplőket 
az érintett szolgáltatások méltányos és 
megtámadható jellegéről. E tekintetben 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen további 
lépéseket azáltal, hogy az összes érdekelt 
féllel folytatott konzultációt követően 
átfogóbb adatmegosztási keretet 
kezdeményez a rövid távú bérbeadásokkal 
foglalkozó online platformok számára, és 
kötelezze a platformokat arra, hogy ennek 
megfelelően, az (EU) 2016/679 rendelettel 
teljes összhangban, az Eurostattal és a 
szolgáltatók működési helye szerinti 
ország nemzeti statisztikai hivatalával 
megosszák adataikat.

Or. en

Módosítás 59
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ez lehetővé teszi a Bizottság 
számára, hogy időben és eredményesen 
avatkozzon be, miközben teljes mértékben 
tiszteletben tartja a vizsgált intézkedések 
arányosságát. Biztosítania kell továbbá a 
jelenlegi vagy potenciális piaci szereplőket 
az érintett szolgáltatások méltányos és 
megtámadható jellegéről.

(28) Ez lehetővé teszi a Bizottság 
számára, hogy időben és eredményesen 
avatkozzon be, miközben teljes mértékben 
tiszteletben tartja a vizsgált intézkedések 
arányosságát. Biztosítania kell továbbá a 
jelenlegi vagy potenciális piaci szereplőket 
az érintett szolgáltatások méltányos, 
hatékony és megtámadható jellegéről.

Or. ro

Módosítás 60
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 61
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(31) Az adatok nagyon fontos szerepet 
játszanak a digitális versenyben. Annak 
biztosítása érdekében, hogy az egységes 
piacon ne alakuljon ki fennakadás a 
verseny terén, hogy a kapuőr státusz 
felülvizsgálata eredményes legyen, 
valamint hogy a kapuőr által nyújtott 
alapvető platformszolgáltatások 
jegyzékének kiigazítása lehetséges legyen, 
a kapuőröknek tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot az egyéb platformszolgáltatók 
vagy a digitális ágazatban működő egyéb 
szolgáltatók tervezett és megvalósult 
felvásárlásáról. A Bizottságnak nem 
pusztán tájékoztatni kell az ilyen piaci 
összefonódásokról, hanem azokat fel is 
kell számolnia. Az ilyen piaci 
összefonódásokról szóló tájékoztatást 
végső soron az összefonódás-ellenőrzési 
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összefüggésében. eljárás hatálya alá kell vonni. Végezetül 
ez az információ a fentiekben említett, az 
egyes kapuőrök státuszával kapcsolatos 
felülvizsgálati folyamatot szolgálhatja, 
olyan információt is jelent, amely 
kulcsfontosságú a digitális ágazatban a piac 
általánosabb megtámadhatósági 
trendjeinek nyomon követése 
szempontjából, így hasznos megfontolandó 
tényező lehet a jelen rendeletben 
előirányzott piaci vizsgálatok 
összefüggésében.

Or. en

Módosítás 62
Ciarán Cuffe
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

vagy a végfelhasználói döntések nem 
semleges módon történő bemutatását, 
vagy a felhasználói autonómia, a 
döntéshozatal vagy a választás más módon 
történő aláásását vagy gyengítését a 
felhasználói felület vagy annak egy része 
struktúráján, funkcióján vagy működési 
módján keresztül, amennyiben ez a 
gyakorlat megfelel az olyan típusú 
gyakorlatoknak, amelyek a jelen rendelet 
szerinti kötelezettségek valamelyikének 
hatálya alá tartoznak.

Or. en

Módosítás 63
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az ebben a rendeletben 
meghatározott kötelezettségek arra a 
mértékre korlátozódnak, amely a kapuőr 
azonosított gyakorlatai tisztességtelen 
jellegének kezeléséhez, valamint a 
kapuőrök által nyújtott alapvető 
platformszolgáltatásokkal összefüggő 
megtámadhatóság biztosításához szükséges 
és indokolt. Ezért a kötelezettségeknek 
meg kell felelniük a digitális ágazat 
jellemzőinek figyelembevétele mellett 
tisztességtelennek minősülő 
gyakorlatoknak, és amennyiben például az 
uniós versenyjogi szabályok érvényesítése 
során szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy 
különösen negatív közvetlen hatást 
gyakorolnak az üzleti felhasználókra és a 
végfelhasználókra. Ezenfelül fontos 
rendelkezni a kapuőrökkel folytatott 
szabályozói párbeszéd lehetőségéről, 
amelynek célja azon kötelezettségek 
személyre szabása, amelyek 
eredményességük és arányosságuk 
biztosításához valószínűsíthetően egyedi 
végrehajtási intézkedéseket igényelnek. A 

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

kötelezettségeket csak azon újonnan 
azonosított konkrét gyakorlatok jellegével 
és hatásával kapcsolatos vizsgálat után 
lehet frissíteni, alapos vizsgálatot 
követően, amelyek ugyanúgy 
tisztességtelen és a megtámadhatóságot 
korlátozó gyakorlatnak minősülnek, mint a 
jelen rendeletben megnevezett gyakorlatok, 
ugyanakkor esetlegesen nem tartoznak a 
kötelezettségek jelenlegi körének hatálya 
alá.

Or. pl

Módosítás 64
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Ez a rendelet nem jelenthet jogi 
vagy adminisztratív problémát a 
közlekedésben nyújtott digitális 
szolgáltatások azon képességére nézve, 
hogy olyan interoperábilis digitális 
szolgáltatásokat vagy alkalmazásokat 
tervezzenek vagy fejlesszenek ki, amelyek 
valamennyi közlekedési módra kiterjedő 
„interticketing” szolgáltatást biztosítanak. 
Ezenkívül e rendeletet úgy kell 
kialakítani, hogy az ne akadályozza az 
automatizálási megoldások, az adattárolás 
vagy a mesterséges intelligencia 
fejlesztését vagy bármely más digitális 
fejlesztést a közlekedési szolgáltatások 
terén. Végül pedig az e fejlemények miatt 
felmerülő valamennyi súlyos negatív 
externáliát a szubszidiaritás elvének 
megfelelően a nemzeti, regionális vagy 
helyi hatóságoknak kell értékelniük, 
mérniük és megoldaniuk.

Or. en
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Módosítás 65
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 66
Ciarán Cuffe
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on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az azonosító szolgáltatások 
kulcsfontosságúak az üzleti felhasználók 
számára a tevékenységük folytatásához, 
mivel nem csupán a szolgáltatások 
optimalizálását teszi lehetővé számukra – 
az (EU) 2016/679 rendeletben és az 
Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK 
irányelvében33engedélyezett mértékig –, 
hanem bizalmat is ébresztenek az online 
ügyletek iránt, az uniós vagy a nemzeti 
joggal összhangban. A kapuőrök ezért 
alapvető platformszolgáltatóként betöltött 
pozíciójukat nem használhatják fel arra, 
hogy a függő helyzetben lévő üzleti 
felhasználók számára előírják, hogy a 
kapuőr által nyújtott azonosítási 
szolgáltatásokat az említett üzleti 
felhasználók szolgáltatásaik vagy 
termékeik nyújtásának részeként 
integrálják, amennyiben ezen üzleti 
felhasználók számára más azonosítási 
szolgáltatások is elérhetők.

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

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

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

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

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

Or. pl
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A jelen rendeletben meghatározott 
kötelezettségek eredményességének 
biztosítása érdekében – miközben 
gondoskodni kell arról is, hogy e 
kötelezettségek arra korlátozódjanak, ami a 
megtámadhatóság biztosításához és a 
kapuőrök általi tisztességtelen magatartás 
káros hatásainak kezeléséhez szükséges – 
fontos e kötelezettségeket egyértelműen 
meghatározni és körülírni, hogy a kapuőr 
azokat haladéktalanul tudja teljesíteni, az 
(EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv, valamint a fogyasztóvédelem, a 
kiberbiztonság és a termékbiztonság teljes 
körű betartása mellett. A kapuőröknek 
biztosítaniuk kell a jelen rendeletnek való 
beépített megfelelést. A szükséges 
intézkedéseket ezért a lehetséges 

(58) A jelen rendeletben meghatározott 
kötelezettségek eredményességének 
biztosítása érdekében – miközben 
gondoskodni kell arról is, hogy e 
kötelezettségek arra korlátozódjanak, ami a 
megtámadhatóság biztosításához és a 
kapuőrök általi tisztességtelen magatartás 
káros hatásainak kezeléséhez szükséges – 
fontos e kötelezettségeket egyértelműen 
meghatározni és körülírni, hogy a kapuőr 
azokat haladéktalanul tudja teljesíteni, az 
(EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv, valamint a fogyasztóvédelem, a 
kiberbiztonság és a termékbiztonság teljes 
körű betartása mellett. Emellett a 
kapuőröknek szükség esetén értékelniük 
kell, hogy a biztonság növelése érdekében 
fontos-e decentralizált alkalmazások vagy 
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mértékben és adott esetben integrálni kell a 
kapuőrök által használt technológiai 
kialakításba. Bizonyos esetekben azonban 
helyénvaló lehet a Bizottság számára, hogy 
az érintett kapuőrrel folytatott párbeszédet 
követően tovább konkretizáljon néhány 
olyan intézkedést, amelyet a kapuőrnek 
meg kell hoznia ahhoz, hogy ténylegesen 
megfeleljen azoknak a kötelezettségeknek, 
amelyeket valószínűleg tovább kell majd 
pontosítani. A szabályozói párbeszéd ezen 
lehetőségének elő kell segítenie a kapuőrök 
általi megfelelést, és fel kell gyorsítania a 
rendelet helyes végrehajtását.

megosztott könyvelési technológia 
alkalmazása. A kapuőröknek biztosítaniuk 
kell a jelen rendeletnek való beépített 
megfelelést. A szükséges intézkedéseket 
ezért a lehetséges mértékben és adott 
esetben integrálni kell a kapuőrök által 
használt technológiai kialakításba. 
Bizonyos esetekben azonban helyénvaló 
lehet a Bizottság számára, hogy az érintett 
kapuőrrel folytatott párbeszédet követően 
tovább konkretizáljon néhány olyan 
intézkedést, amelyet a kapuőrnek meg kell 
hoznia ahhoz, hogy ténylegesen 
megfeleljen azoknak a kötelezettségeknek, 
amelyeket valószínűleg tovább kell majd 
pontosítani. A szabályozói párbeszéd ezen 
lehetőségének elő kell segítenie a kapuőrök 
általi megfelelést, és fel kell gyorsítania a 
rendelet helyes végrehajtását.

Or. en
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kell alapulnia, amelyet megfelelő 
időkereten belül, egyértelmű eljárások és 
jogilag kötelező erejű határidők mentén 
kell elvégezni annak érdekében, hogy 
támogassa a jelen rendelet által a digitális 
ágazatban a megtámadhatóságra és a 
tisztességes magatartásra gyakorolt 
előzetes hatást, valamint hogy biztosítsa a 
szükséges mértékű jogbiztonságot.

Or. en

Módosítás 73
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Az alapvető platformszolgáltatások 
és azon piacok szolgáltatásai és 
gyakorlatai, amelyeken e 
platformszolgáltatások működnek, gyorsan 
és jelentős mértékben változhatnak. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a rendelet 
naprakész maradjon, továbbá eredményes 
és holisztikus szabályozási választ adjon a 
kapuőr által jelentett problémákra, fontos 
gondoskodni az alapvető 
platformszolgáltatások, valamint a 
rendeletben megállapított kötelezettségek 
jegyzékének rendszeres felülvizsgálatáról. 
Ez különösen fontos annak biztosításához, 
hogy azonosítani lehessen az alapvető 
platformszolgáltatások megtámadhatóságát 
korlátozó vagy tisztességtelen magatartást. 
Bár fontos a rendszeres felülvizsgálat 
elvégzése, a digitális ágazat dinamikusan 
változó jellegéből adódóan a szabályozási 
feltételek jogbiztonságának biztosítása 
érdekében a felülvizsgálatokat észszerű és 
megfelelő időkeretben kell elvégezni. A 
piaci vizsgálatoknak azt is biztosítaniuk 
kell, hogy a Bizottság megalapozott 
bizonyítékokkal rendelkezzen, amelyek 
alapján fel tudja mérni, hogy tegyen-e 
javaslatot a jelen rendelet felülvizsgálatára 

(65) Az alapvető platformszolgáltatások 
és azon piacok szolgáltatásai és 
gyakorlatai, amelyeken e 
platformszolgáltatások működnek, gyorsan 
és jelentős mértékben változhatnak. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a rendelet 
naprakész maradjon, továbbá eredményes 
és holisztikus szabályozási választ adjon a 
kapuőr által jelentett problémákra, fontos 
gondoskodni az alapvető 
platformszolgáltatások, valamint a 
rendeletben megállapított kötelezettségek 
jegyzékének rendszeres felülvizsgálatáról. 
Ez különösen fontos annak biztosításához, 
hogy azonosítani lehessen az alapvető 
platformszolgáltatások megtámadhatóságát 
korlátozó vagy tisztességtelen magatartást. 
Bár fontos a rendszeres felülvizsgálat 
elvégzése, a digitális ágazat dinamikusan 
változó jellegéből adódóan a szabályozási 
feltételek jogbiztonságának biztosítása 
érdekében a felülvizsgálatokat észszerű és 
megfelelő időkeretben kell elvégezni. A 
piaci vizsgálatoknak azt is biztosítaniuk 
kell, hogy a Bizottság megalapozott 
bizonyítékokkal rendelkezzen, amelyek 
alapján fel tudja mérni, hogy tegyen-e 
javaslatot a jelen rendelet felülvizsgálatára 
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ahhoz, hogy az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékét kibővítse 
vagy tovább részletezze. Azt is 
biztosítaniuk kell, hogy a Bizottság 
megalapozott bizonyítékokkal 
rendelkezzen, amelyek alapján fel tudja 
mérni, hogy tegyen-e javaslatot a jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
módosítására, vagy hogy a kötelezettségek 
aktualizálása érdekében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el.

ahhoz, hogy az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékét kibővítse 
vagy tovább részletezze. Azt is 
biztosítaniuk kell, hogy a Bizottság 
megalapozott bizonyítékokkal 
rendelkezzen, amelyek alapján fel tudja 
mérni, hogy tegyen-e javaslatot a jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
módosítására.

Or. pl

Módosítás 74
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Amennyiben a kapuőrök olyan 
magatartást folytatnak, amely 
tisztességtelen vagy korlátozza az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, és amelyek már 
szerepelnek ebben a rendeletben, de amely 
magatartásformákra a kötelezettségek nem 
vonatkoznak egyértelműen, a Bizottságnak 
képesnek kell lennie arra, hogy a jelen 
rendeletet felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján aktualizálja. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján történő frissítésekre ugyanaz a 
vizsgálati előírás vonatkozik, ebből 
kifolyólag piaci vizsgálatot követően 
kerülhet rájuk sor. A Bizottságnak továbbá 
az ilyen magatartásformák azonosítása 
során előre meghatározott előírást kell 
alkalmaznia. E jogi előírás biztosítja, hogy 
a jelen rendelet értelmében a kapuőröket 
bármikor érintő kötelezettségek típusa 
kellőképpen előrelátható legyen.

(66) Amennyiben a kapuőrök olyan 
magatartást folytatnak, amely 
tisztességtelen vagy korlátozza az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát, és amelyek már 
szerepelnek ebben a rendeletben, de amely 
magatartásformákra a kötelezettségek nem 
vonatkoznak egyértelműen, a Bizottságnak 
képesnek kell lennie arra, hogy a jelen 
rendeletet aktualizálja. Az ilyen 
frissítésekre ugyanaz a vizsgálati előírás 
vonatkozik, ebből kifolyólag piaci 
vizsgálatot követően kerülhet rájuk sor. A 
Bizottságnak továbbá az ilyen 
magatartásformák azonosítása során előre 
meghatározott előírást kell alkalmaznia. E 
jogi előírás biztosítja, hogy a jelen rendelet 
értelmében a kapuőröket bármikor érintő 
kötelezettségek típusa kellőképpen 
előrelátható legyen.

Or. pl
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Módosítás 75
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy helyszíni ellenőrzéseket 
végezzen, és meghallgasson bármely olyan 
személyt, aki hasznos információk 
birtokában lehet, továbbá a megtett 
nyilatkozatok rögzítésére.

törölve

Or. pl

Módosítás 76
Ondřej Kovařík, Elsi Katainen

Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) A Bizottságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy megtegye a jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
tényleges végrehajtásának, továbbá az e 
kötelezettségeknek való megfelelésnek a 
nyomon követéséhez szükséges 
intézkedéseket. Ezen intézkedések közé 
tartozik a Bizottság azon képessége, hogy 
független külső szakértőket jelöljön ki, 
például ellenőröket, akik segítik a 
Bizottságot ebben a folyamatban, 
beleértve adott esetben a független 
illetékes hatóságok, például adatvédelmi 
vagy fogyasztóvédelmi hatóságok 
szakértőit.

(72) A Bizottságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy megtegye a jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
tényleges végrehajtásának, továbbá az e 
kötelezettségeknek való megfelelésnek a 
nyomon követéséhez szükséges 
intézkedéseket. Ezen intézkedések közé 
tartozik a Bizottság azon képessége, hogy 
aktív együttműködést kérjen az Európai 
Számvevőszéktől, beleértve adott esetben 
az illetékes nemzeti hatóságok és a 
független hatóságok, például adatvédelmi 
vagy fogyasztóvédelmi hatóságok 
szakértőit.

Or. en

Módosítás 77
Ciarán Cuffe
on behalf of the Verts/ALE Group
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Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(75) A jelen rendelet alapján lefolytatott 
eljárások összefüggésében az érintett 
vállalkozások részére biztosítani kell a 
Bizottság általi meghallgatáshoz való 
jogot, és a meghozott határozatokat széles 
körben kell ismertetni. Az érintett 
vállalkozások jó közigazgatáshoz és 
védelemhez való jogának biztosítása 
mellett, különös tekintettel az 
iratbetekintéshez és a meghallgatáshoz 
való jogra, alapvető fontosságú a bizalmas 
információk védelme. Továbbá az 
információ bizalmas jellegének tiszteletben 
tartása mellett a Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy a határozathozatal céljából 
felhasznált bármely információt olyan 
mértékben tegye közzé, amely lehetővé 
teszi a határozat címzettje számára a 
határozathoz vezető tények és 
megfontolások megértését. Végezetül 
bizonyos feltételek mellett bizonyos üzleti 
dokumentumok, mint például a jogászok és 
ügyfeleik közötti kommunikáció, 
bizalmasnak tekinthetők, ha teljesülnek a 
megfelelő feltételek. Más, kellő 
érdekeltséggel rendelkező feleknek is 
biztosítani kell a meghallgatáshoz való 
jogot. Az 5. és 6. cikkben foglalt 
kötelezettségek által közvetlenül érintett 
feleket kellő érdekeltséggel rendelkező 
feleknek kell tekinteni. A meghallgatás 
iránti kérelmet benyújtó fogyasztói 
szervezeteket kellően érdekeltnek kell 
tekinteni, ha az eljárás végfelhasználók 
által használt termékekre vagy 
szolgáltatásokra vonatkozik.

Or. en

Módosítás 78
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz
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Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 79
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) A 182/2011/EU rendelettel 
összhangban létrehozott tanácsadó 
bizottságnak is véleményt kell 
nyilvánítania egyes, a Bizottság által a 
jelen rendelet értelmében meghozott 

(77) A 182/2011/EU rendelettel 
összhangban létrehozott tanácsadó 
bizottságnak is véleményt kell 
nyilvánítania egyes, a Bizottság által a 
jelen rendelet értelmében meghozott 



PE693.662v01-00 38/95 AM\1232863HU.docx

HU

határozatokról. Annak biztosítása 
érdekében, hogy az Unióban a digitális 
ágazatban azok a piacok, amelyeken a 
kapuőrök jelen vannak, megtámadható és 
méltányos piacok legyenek, a Szerződés 
290. cikke szerinti jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatáskört e 
rendelet kiegészítéseként a Bizottságra 
kell ruházni. Főként felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat kell elfogadni a 
kapuőrök e rendelet szerinti minősítését 
szolgáló mennyiségi küszöbértékek 
meghatározására vonatkozó módszertan 
tekintetében, valamint a jelen rendeletben 
meghatározott kötelezettségek frissítése 
tekintetében, amennyiben piaci vizsgálat 
alapján a Bizottság megállapítja, hogy 
frissíteni kell az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát korlátozó vagy 
tisztességtelen gyakorlatokra irányuló 
kötelezettségeket. Különösen fontos, hogy 
a Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson, és hogy ezekre a 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi 
megállapodásnak36megfelelően kerüljön 
sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

határozatokról.

_________________
36 Intézményközi megállapodás az 
Európai Parlament, az Európai Unió 
Tanácsa és az Európai Bizottság között a 
jogalkotás minőségének javításáról (HL L 
123., 2016.5.12., 1. o.).

Or. pl
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Módosítás 80
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) A 182/2011/EU rendelettel 
összhangban létrehozott tanácsadó 
bizottságnak is véleményt kell 
nyilvánítania egyes, a Bizottság által a 
jelen rendelet értelmében meghozott 
határozatokról. Annak biztosítása 
érdekében, hogy az Unióban a digitális 
ágazatban azok a piacok, amelyeken a 
kapuőrök jelen vannak, megtámadható és 
méltányos piacok legyenek, a Szerződés 
290. cikke szerinti jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatáskört e rendelet 
kiegészítéseként a Bizottságra kell ruházni. 
Főként felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat kell elfogadni a kapuőrök e 
rendelet szerinti minősítését szolgáló 
mennyiségi küszöbértékek 
meghatározására vonatkozó módszertan 
tekintetében, valamint a jelen rendeletben 
meghatározott kötelezettségek frissítése 
tekintetében, amennyiben piaci vizsgálat 
alapján a Bizottság megállapítja, hogy 
frissíteni kell az alapvető 
platformszolgáltatások megtámadhatóságát 
korlátozó vagy tisztességtelen 
gyakorlatokra irányuló kötelezettségeket. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
megfelelő konzultációkat folytasson, és 
hogy ezekre a konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak36megfelelően kerüljön 
sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

(77) A 182/2011/EU rendelettel 
összhangban létrehozott tanácsadó 
bizottságnak is véleményt kell 
nyilvánítania egyes, a Bizottság által a 
jelen rendelet értelmében meghozott 
határozatokról. A tanácsadó bizottság 
összeállításakor a tagállamok mérlegelik 
régióik bevonását, amennyiben 
decentralizált digitális kompetenciákkal 
rendelkeznek, valamint az érdekelt felek, 
például a kis- és középvállalkozások (kkv-
k), a fogyasztóvédelmi szakértők és az 
egyesületek véleményének beépítését is. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
Unióban a digitális ágazatban azok a 
piacok, amelyeken a kapuőrök jelen 
vannak, megtámadható és méltányos 
piacok legyenek, a Szerződés 290. cikke 
szerinti jogi aktusok elfogadására irányuló 
hatáskört e rendelet kiegészítéseként a 
Bizottságra kell ruházni. Főként 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell 
elfogadni a kapuőrök e rendelet szerinti 
minősítését szolgáló mennyiségi 
küszöbértékek meghatározására vonatkozó 
módszertan tekintetében, valamint a jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
frissítése tekintetében, amennyiben piaci 
vizsgálat alapján a Bizottság megállapítja, 
hogy frissíteni kell az alapvető 
platformszolgáltatások megtámadhatóságát 
korlátozó vagy tisztességtelen 
gyakorlatokra irányuló kötelezettségeket. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
megfelelő konzultációkat folytasson, és 
hogy ezekre a konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak36 megfelelően kerüljön 
sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
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Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

_________________ _________________
36 Intézményközi megállapodás az Európai 
Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az 
Európai Bizottság között a jogalkotás 
minőségének javításáról (HL L 123., 
2016.5.12., 1. o.).

36 Intézményközi megállapodás az Európai 
Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az 
Európai Bizottság között a jogalkotás 
minőségének javításáról (HL L 123., 
2016.5.12., 1. o.).

Or. en

Módosítás 81
Ciarán Cuffe
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) A 182/2011/EU rendelettel 
összhangban létrehozott tanácsadó 
bizottságnak is véleményt kell 
nyilvánítania egyes, a Bizottság által a 
jelen rendelet értelmében meghozott 
határozatokról. Annak biztosítása 
érdekében, hogy az Unióban a digitális 
ágazatban azok a piacok, amelyeken a 
kapuőrök jelen vannak, megtámadható és 
méltányos piacok legyenek, a Szerződés 
290. cikke szerinti jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatáskört e rendelet 
kiegészítéseként a Bizottságra kell ruházni. 
Főként felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat kell elfogadni a kapuőrök e 
rendelet szerinti minősítését szolgáló 
mennyiségi küszöbértékek 
meghatározására vonatkozó módszertan 
tekintetében, valamint a jelen rendeletben 
meghatározott kötelezettségek frissítése 
tekintetében, amennyiben piaci vizsgálat 
alapján a Bizottság megállapítja, hogy 

(77) A 182/2011/EU rendelettel 
összhangban létrehozott tanácsadó 
bizottságnak is véleményt kell 
nyilvánítania egyes, a Bizottság által a 
jelen rendelet értelmében meghozott 
határozatokról. A Bizottságnak be kell 
vonnia e bizottságba az érintett üzleti 
felhasználókat és végfelhasználókat 
egyaránt képviselő harmadik feleket, 
például a fogyasztói jogi szervezeteket. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
Unióban a digitális ágazatban azok a 
piacok, amelyeken a kapuőrök jelen 
vannak, megtámadható és méltányos 
piacok legyenek, a Szerződés 290. cikke 
szerinti jogi aktusok elfogadására irányuló 
hatáskört e rendelet kiegészítéseként a 
Bizottságra kell ruházni. Főként 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell 
elfogadni a kapuőrök e rendelet szerinti 
minősítését szolgáló mennyiségi 
küszöbértékek meghatározására vonatkozó 
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frissíteni kell az alapvető 
platformszolgáltatások megtámadhatóságát 
korlátozó vagy tisztességtelen 
gyakorlatokra irányuló kötelezettségeket. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
megfelelő konzultációkat folytasson, és 
hogy ezekre a konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak36megfelelően kerüljön 
sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

módszertan tekintetében, valamint a jelen 
rendeletben meghatározott kötelezettségek 
frissítése tekintetében, amennyiben piaci 
vizsgálat alapján a Bizottság megállapítja, 
hogy frissíteni kell az alapvető 
platformszolgáltatások megtámadhatóságát 
korlátozó vagy tisztességtelen 
gyakorlatokra irányuló kötelezettségeket. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
megfelelő konzultációkat folytasson, és 
hogy ezekre a konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak36 megfelelően kerüljön 
sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

_________________ _________________
36 Intézményközi megállapodás az Európai 
Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az 
Európai Bizottság között a jogalkotás 
minőségének javításáról (HL L 123., 
2016.5.12., 1. o.).

36 Intézményközi megállapodás az Európai 
Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az 
Európai Bizottság között a jogalkotás 
minőségének javításáról (HL L 123., 
2016.5.12., 1. o.).

Or. en

Módosítás 82
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen

Rendeletre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) A Bizottságnak rendszeres 
időközönként értékelnie kell e rendeletet, 
és szorosan nyomon kell követnie annak az 
onlineplatform-gazdaságban a 
kereskedelmi kapcsolatok terén 
érvényesülő megtámadhatóságra és 

(78) A Bizottságnak rendszeres 
időközönként értékelnie kell e rendeletet, 
és szorosan nyomon kell követnie annak az 
onlineplatform-gazdaságban a 
kereskedelmi kapcsolatok terén 
érvényesülő megtámadhatóságra és 
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méltányosságra gyakorolt hatásait 
különösen annak megállapítása céljából, 
hogy a technológiai és kereskedelmi 
feltételek változásai tükrében szükség van-
e azok módosítására. Ennek az 
értékelésnek tartalmaznia kell az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékének, 
valamint a kapuőrökre vonatkozó 
kötelezettségeknek a rendszeres 
felülvizsgálatát, valamint ezek 
érvényesítését annak biztosítása érdekében, 
hogy a digitális piacok Unió-szerte 
megtámadhatók és méltányosak legyenek. 
Az ágazatban zajló változások széles körű 
felmérése érdekében az értékelésnek 
figyelembe kell vennie a tagállamok és az 
érdekelt felek tapasztalatait is. A Bizottság 
e tekintetben a 2018. április 26-i C(2018) 
2393 bizottsági határozattal létrehozott 
onlineplatform-gazdasági 
megfigyelőközpont által a részére 
benyújtott véleményeket és jelentéseket is 
figyelembe veheti. Az értékelést követően 
a Bizottságnak megfelelő intézkedéseket 
kell tennie. A Bizottságnak biztosítania 
kell a közös uniós jogok és értékek magas 
szintű védelmének és tiszteletben 
tartásának megőrzését, különös tekintettel 
az egyenlő bánásmódra és a 
megkülönböztetésmentességre, és erre a 
célkitűzésre a jelen rendeletben megadott 
gyakorlatok és kötelezettségek értékelése 
és felülvizsgálata során is törekednie kell.

méltányosságra gyakorolt hatásait 
különösen annak megállapítása céljából, 
hogy a technológiai és kereskedelmi 
feltételek változásai tükrében szükség van-
e azok módosítására. Ennek az 
értékelésnek tartalmaznia kell az alapvető 
platformszolgáltatások jegyzékének, 
valamint a kapuőrökre vonatkozó 
kötelezettségeknek a rendszeres 
felülvizsgálatát, valamint ezek 
érvényesítését annak biztosítása érdekében, 
hogy a digitális piacok Unió-szerte 
megtámadhatók és méltányosak legyenek. 
Az ágazatban zajló változások széles körű 
felmérése érdekében az értékelésnek 
figyelembe kell vennie a tagállamok és az 
érdekelt felek tapasztalatait is. A Bizottság 
e tekintetben figyelembe veheti az először 
a 2018. április 26-i C(2018)2393 bizottsági 
határozattal létrehozott onlineplatform-
gazdasági megfigyelőközpont, az Eurostat 
és a szolgáltatók működési helye szerinti 
országok nemzeti statisztikai hivatalai 
által hozzá benyújtott véleményeket és 
jelentéseket is. Az értékelést követően a 
Bizottságnak megfelelő intézkedéseket kell 
tennie. A Bizottságnak biztosítania kell a 
közös uniós jogok és értékek magas szintű 
védelmének és tiszteletben tartásának 
megőrzését, különös tekintettel az egyenlő 
bánásmódra és a 
megkülönböztetésmentességre, és erre a 
célkitűzésre a jelen rendeletben megadott 
gyakorlatok és kötelezettségek értékelése 
és felülvizsgálata során is törekednie kell.

Or. en

Módosítás 83
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nemzeti hatóságok nem 
hozhatnak olyan határozatokat, amelyek 

7. Jogérvényesítési intézkedéseik 
során a Bizottság és a tagállamok e 
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ellentétesek a Bizottság által a jelen 
rendelet értelmében elfogadott valamely 
határozattal. Jogérvényesítési 
intézkedéseik során a Bizottság és a 
tagállamok szorosan együttműködnek és 
egyeztetnek egymással.

rendelet tekintetében szorosan 
együttműködnek és egyeztetnek 
egymással.

Or. pl

Módosítás 84
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „kiegészítő szolgáltatás”: az 
alapvető platformszolgáltatásokkal 
összefüggésben vagy azokkal együtt 
nyújtott szolgáltatás, a 4. cikk 3. pontjában 
meghatározott pénzforgalmi 
szolgáltatásokat, az (EU) 2015/2366 
irányelv 3. cikkének j) pontjában 
meghatározott, a pénzforgalmi 
szolgáltatások nyújtását támogató technikai 
szolgáltatásokat, valamint a teljesítési, 
azonosítási vagy hirdetési szolgáltatásokat 
is beleértve;

14) „kiegészítő szolgáltatás”: az 
alapvető platformszolgáltatásokkal 
összefüggésben vagy azokkal együtt 
nyújtott szolgáltatás, a 4. cikk 3. pontjában 
meghatározott pénzforgalmi 
szolgáltatásokat, az (EU) 2015/2366 
irányelv 3. cikkének j) pontjában 
meghatározott, a pénzforgalmi 
szolgáltatások nyújtását támogató technikai 
szolgáltatásokat, valamint a teljesítési 
szolgáltatásokat, az (EU) 2018/644 
rendelet 2 cikkének (2) bekezdésében 
foglalt csomagkézbesítési szolgáltatásokat, 
a teherszállítási szolgáltatásokat, az 
azonosítási vagy hirdetési szolgáltatásokat 
is beleértve;

Or. it

Indokolás

Helyénvalónak tűnik a „kiegészítő szolgáltatások” fogalommeghatározásába kifejezetten 
utalni a postai szolgáltatásokra, például a csomagkézbesítésre és az áruszállításra, amelyek 
egyébként ki vannak zárva az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikkének (11) bekezdésében 
szabályozott „teljesítési szolgáltatások” köréből.

Módosítás 85
Giuseppe Ferrandino
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „kiegészítő szolgáltatás”: az 
alapvető platformszolgáltatásokkal 
összefüggésben vagy azokkal együtt 
nyújtott szolgáltatás, a 4. cikk 3. pontjában 
meghatározott pénzforgalmi 
szolgáltatásokat, az (EU) 2015/2366 
irányelv 3. cikkének j) pontjában 
meghatározott, a pénzforgalmi 
szolgáltatások nyújtását támogató technikai 
szolgáltatásokat, valamint a teljesítési, 
azonosítási vagy hirdetési szolgáltatásokat 
is beleértve;

14) „kiegészítő szolgáltatás”: az 
alapvető platformszolgáltatásokkal 
összefüggésben vagy azokkal együtt 
nyújtott szolgáltatás, a 4. cikk 3. pontjában 
meghatározott pénzforgalmi 
szolgáltatásokat, az (EU) 2015/2366 
irányelv 3. cikkének j) pontjában 
meghatározott, a pénzforgalmi 
szolgáltatások nyújtását támogató technikai 
szolgáltatásokat, valamint a teljesítési, az 
(EU) 2018/644 rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdésében foglalt csomagkézbesítési 
szolgáltatásokat, a teherszállítási 
szolgáltatásokat, az azonosítási vagy 
hirdetési szolgáltatásokat is beleértve;

Or. it

Indokolás

A jogbiztonság érdekében integrálni kell a „kiegészítő szolgáltatás” meghatározását, 
egyértelműen beillesztve egy hivatkozást a „csomagkézbesítési szolgáltatásokra” és a 
„teherszállítási szolgáltatásokra”. Ezek ugyanis nem szerepelnek az (EU) 2019/1020 
rendelet 3. cikkének (11) bekezdésében meghatározott „logisztikai szolgáltatások” között 
(„logisztikai szolgáltató”): bármely természetes vagy jogi személy, amely üzleti tevékenység 
keretében, a két alábbi szolgáltatás közül legalább az egyiket kínálja: raktározás, 
csomagolás, felcímkézés és szállítás anélkül, hogy a szóban forgó termékek tulajdonosa lenne, 
kizárva ebből a 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott postai szolgáltatásokat, az (EU) 2018/644 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 2. cikkének 2. pontjában foglalt csomagkézbesítési szolgáltatásokat, valamint 
bármely más postai vagy terehrszállítási szolgáltatásokat.

Módosítás 86
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „kiegészítő szolgáltatás”: az 
alapvető platformszolgáltatásokkal 
összefüggésben vagy azokkal együtt 

14. „kiegészítő szolgáltatás”: az 
alapvető platformszolgáltatásokkal 
összefüggésben vagy azokkal együtt 
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nyújtott szolgáltatás, a 4. cikk 3. pontjában 
meghatározott pénzforgalmi 
szolgáltatásokat, az (EU) 2015/2366 
irányelv 3. cikkének j) pontjában 
meghatározott, a pénzforgalmi 
szolgáltatások nyújtását támogató technikai 
szolgáltatásokat, valamint a teljesítési, 
azonosítási vagy hirdetési szolgáltatásokat 
is beleértve;

nyújtott szolgáltatás, a 4. cikk 3. pontjában 
meghatározott pénzforgalmi 
szolgáltatásokat, az (EU) 2015/2366 
irányelv 3. cikkének j) pontjában 
meghatározott, a pénzforgalmi 
szolgáltatások nyújtását támogató technikai 
szolgáltatásokat, a teljesítési 
szolgáltatásokat, az (EU) 2018/644 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott csomagkézbesítési 
szolgáltatásokat, valamint az azonosítási 
vagy hirdetési szolgáltatásokat is beleértve;

Or. en

Módosítás 87
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „aktív felhasználó”: olyan 
természetes vagy jogi személy, aki vagy 
amely alapvető platformszolgáltatásokat 
vesz igénybe, és valamely platformon 
hosszú távon személyes adatokat mentett 
el a felhasználó profilja formájában vagy 
hasonló formában;

Or. en

Módosítás 88
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. „irányítás”: valamely vállalkozás 
feletti meghatározó befolyás gyakorlásának 
lehetősége, a 139/2004/EK rendelet 
értelmében.

23) „irányítás”: valamely vállalkozás 
feletti meghatározó befolyás gyakorlásának 
lehetősége, a 139/2004/EU rendelet 12. 
cikke értelmében.
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Or. pl

Módosítás 89
Ondřej Kovařík, José Ramón Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 90
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) állandósult és tartós pozíciót élvez 
műveletei során, vagy a rendelkezésre álló 
mennyiségi és minőségi adatok alapján az 
elkövetkező 18 hónap során várhatóan 
ilyen pozícióra tesz szert.

Or. pl

Módosítás 91
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a) pontjában 
szereplő követelmény, amennyiben a 
vállalkozás, amelyhez tartozik az EGT-ben 

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

legalább 6,5 milliárd EUR összegű éves 
forgalmat bonyolított az elmúlt három 
pénzügyi évben, vagy amennyiben annak a 
vállalkozásnak az átlagos tőkepiaci értéke 
vagy ekvivalens valós piaci értéke az 
elmúlt pénzügyi évben legalább 
65 milliárd EUR volt, és legalább két 
tagállamban nyújt alapvető 
platformszolgáltatást;

Or. pl

Módosítás 92
István Ujhelyi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (1) bekezdés b) pontjában 
szereplő követelmény, ha olyan alapvető 
platformszolgáltatás nyújtásáról van szó, 
amely havonta több mint 45 millió, az 
Unió területén található vagy letelepedett 
aktív végfelhasználóval, illetve évente több 
mint 10 000 aktív, az Unió területén 
letelepedett üzleti felhasználóval 
rendelkezett a legutóbbi pénzügyi évben;

b) az (1) bekezdés b) pontjában 
szereplő követelmény, ha olyan alapvető 
platformszolgáltatás nyújtásáról van szó, 
amely valamely digitális ágazatban 
bizonyíthatóan több mint 60%-os uniós 
piaci részesedéssel rendelkezik, vagy 
havonta több mint 45 millió, az Unió 
területén található vagy letelepedett aktív 
végfelhasználóval, valamint évente több 
mint 10 000 aktív, az Unió területén 
letelepedett üzleti felhasználóval 
rendelkezett a legutóbbi pénzügyi évben;

Or. en

Módosítás 93
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (1) bekezdés b) pontjában 
szereplő követelmény, ha olyan alapvető 
platformszolgáltatás nyújtásáról van szó, 

b) az (1) bekezdés b) pontjában 
szereplő követelmény, ha olyan alapvető 
platformszolgáltatás nyújtásáról van szó, 
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amely havonta több mint 45 millió, az 
Unió területén található vagy letelepedett 
aktív végfelhasználóval, illetve évente több 
mint 10 000 aktív, az Unió területén 
letelepedett üzleti felhasználóval 
rendelkezett a legutóbbi pénzügyi évben;

amely havonta több mint 50 millió, az 
Unió területén található vagy letelepedett 
aktív felhasználóval, valamint évente több 
mint 10 000 aktív, az Unió területén 
letelepedett üzleti felhasználóval 
rendelkezett a legutóbbi pénzügyi évben;

Or. en

Módosítás 94
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Amennyiben az alapvető 
platformszolgáltató a (2) bekezdésben 
foglalt összes küszöbértéket teljesíti, a 
küszöbértékek elérést követő három 
hónapon belül értesíti erről a Bizottságot, 
és megküldi részére a (2) bekezdésben 
felsorolt releváns információkat. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
küszöbértékeket teljesítő szolgáltató 
minden egyes alapvető 
platformszolgáltatása esetében a (2) 
bekezdésben felsorolt releváns 
információkat. Az értesítést frissíteni kell 
minden alkalommal, amikor egyéb 
alapvető platformszolgáltatások külön-
külön is elérik a (2) bekezdés b) pontjában 
említett küszöbértékeket. Az alapvető 
platformszolgáltató értesítését követően a 
Bizottság 60 napon belül döntést hoz a 15. 
cikk szerinti piaci vizsgálat lefolytatásáról.

Or. en

Módosítás 95
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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

Ha a releváns alapvető platformszolgáltató 
nem jelenti be a jelen bekezdés szerint 
előírt információkat, az nem akadályozza 
meg a Bizottságot abban, hogy a (4) 
bekezdés értelmében bármikor kapuőrnek 
minősítse ezt a szolgáltatót.

Ha a releváns alapvető platformszolgáltató 
nem jelenti be a jelen bekezdés szerint 
előírt információkat, az nem akadályozza 
meg a Bizottságot abban, hogy a (4) 
bekezdés értelmében bármikor kapuőrnek 
minősítse ezt a szolgáltatót. A Bizottság 
azon lehetősége, hogy piaci vizsgálatot 
folytasson abban az esetben, ha az 
alapvető platformszolgáltató elmulasztja 
az értesítést, nincs időkorláthoz kötve.

Or. en

Módosítás 96
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap, 
hogy a 37. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon módszertan 
meghatározására, amellyel megállapítható, 
hogy teljesülnek-e a (2) bekezdésben leírt 
mennyiségi küszöbértékek, és hogy azt 
szükség szerint rendszeresen hozzáigazítsa 
a piaci és technológiai fejleményekhez, 
különös tekintettel a (2) bekezdés a) 
pontjában foglalt küszöbértékekre.

5. A Bizottság felhatalmazást kap, 
hogy a 37. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon módszertan 
meghatározására, amellyel megállapítható, 
hogy teljesülnek-e a (2) bekezdésben leírt 
mennyiségi küszöbértékek.

Or. pl

Módosítás 97
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



PE693.662v01-00 50/95 AM\1232863HU.docx

HU

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

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

Or. en

Módosítás 98
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) egyéb strukturális piaci jellemzők. f) egyéb strukturális piaci jellemzők, 
mint például a platform alapvető 
szolgáltatási piaci részesedésének 
folyamatos növekedése egy adott digitális 
ágazatban, ami három év alatt piaci 
erőfölényhez vezet.

Or. en

Módosítás 99
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató, amely teljesíti a (2) 
bekezdésben foglalt mennyiségi 
küszöbértékeket, jelentős mértékben nem 
felel meg a Bizottság által előírt nyomozati 
intézkedéseknek, és e mulasztás azután is 
fennmarad, hogy a szolgáltatót 45 napos 
határidőn belül megfelelésre és észrevételei 
benyújtására szólították fel, a Bizottság 
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jogosult arra, hogy ezt a szolgáltatót 
kapuőrnek minősítse.

jogosult arra, hogy ezt a szolgáltatót 
kapuőrnek minősítse.

Or. ro

Módosítás 100
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató, amely nem teljesíti a 
(2) bekezdésben foglalt mennyiségi 
küszöbértékeket, jelentős mértékben nem 
felel meg a Bizottság által előírt nyomozati 
intézkedéseknek, és e mulasztás azután is 
fennmarad, hogy a szolgáltatót 45 napos 
határidőn belül megfelelésre és észrevételei 
benyújtására szólították fel, a Bizottság 
jogosult arra, hogy ezt a szolgáltatót 
kapuőrnek minősítse a rendelkezésre álló 
tények alapján.

Or. ro

Módosítás 101
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (4) vagy a (6) bekezdés alapján 
azonosított minden egyes kapuőr esetében 
a Bizottság azonosítja azt a releváns 
vállalkozást, amelyhez a kapuőr tartozik, és 
felsorolja azokat a releváns alapvető 
platformszolgáltatásokat, amelyeket 
ugyanazon vállalkozás körében nyújtanak, 
és amelyek külön-külön kapuként 
szolgálnak az üzleti felhasználók számára a 
végfelhasználók eléréséhez az (1) bekezdés 

(7) A (4) vagy a (6) bekezdés alapján 
azonosított minden egyes kapuőr esetében 
a Bizottság 60 napon belül azonosítja azt a 
releváns vállalkozást, amelyhez a kapuőr 
tartozik, és felsorolja azokat a releváns 
alapvető platformszolgáltatásokat, 
amelyeket ugyanazon vállalkozás körében 
nyújtanak, és amelyek külön-külön fontos 
kapuként szolgálnak az üzleti felhasználók 
számára a végfelhasználók eléréséhez az 
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b) pontja szerint. (1) bekezdés b) pontja szerint.

Or. en

Módosítás 102
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 103
Kosma Złotowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve és a digitális piaci 
tanácsadó bizottsággal folytatott 
konzultációt követően gyakorolja 
felügyeleti hatáskörét, és végzi el a 
kapuőrök kijelölésének folyamatát;

Or. pl

Módosítás 104
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 8 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottság indokolatlan 
késedelem nélkül, legkésőbb hat hónapon 
belül megindítja a 18. cikk szerinti 
eljárást, amennyiben a kapuőr nem tesz 
eleget a (8) bekezdésben meghatározott 
kötelezettségnek.

Or. en

Módosítás 105
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapuőr a 3. cikk (7) bekezdése 
értelmében azonosított minden egyes 
alapvető platformszolgáltatása 
vonatkozásában:

A kapuőr a 3. cikk (7) bekezdése, illetve a 
2. cikk (1) bekezdésének 14. pontja 
értelmében azonosított minden egyes 
alapvető platformszolgáltatása, valamint 
kiegészítő szolgáltatása vonatkozásában:

Or. en

Módosítás 106
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapuőr a 3. cikk (7) bekezdése 
értelmében azonosított minden egyes 
alapvető platformszolgáltatása 
vonatkozásában:

A kapuőr a 3. cikk (7) bekezdése 
értelmében azonosított minden egyes 
alapvető platformszolgáltatása, valamint 
kiegészítő szolgáltatása vonatkozásában:

Or. it

Módosítás 107
Giuseppe Ferrandino
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapuőr a 3. cikk (7) bekezdése 
értelmében azonosított minden egyes 
alapvető platformszolgáltatása 
vonatkozásában:

A kapuőr a 3. cikk (7) bekezdése 
értelmében azonosított minden egyes 
alapvető platformszolgáltatása, valamint 
kiegészítő szolgáltatása vonatkozásában:

Or. it

Módosítás 108
Ciarán Cuffe
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 109
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy harmadik fél online 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül 

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

saját közvetlen értékesítési csatornáikon 
keresztül ugyanazokat a termékeket vagy 
szolgáltatásokat kínálják a végfelhasználók 
részére olyan árakon vagy feltételek 
mellett, amelyek eltérnek a kapuőr online 
közvetítő szolgáltatásán keresztül 
kínáltaktól;

Or. en

Módosítás 110
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) tartózkodik attól, hogy a maga a 
kapuőr által vagy ugyanazon 
vállalkozáshoz tartozó bármely harmadik 
fél által kínált szolgáltatásokat a 
rangsorolás során kedvezőbb elbánásban 
részesítse, illetve az ilyen termékek 
számára kedvezőbb megjelenítést 
biztosítson harmadik fél hasonló 
szolgáltatásaival vagy termékeivel 
összevetve, továbbá a rangsorolásban és a 
megjelenítésben méltányos és 
megkülönböztetésmentes feltételeket 
biztosít;

Or. en

Módosítás 111
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók számára, hogy a kapuőr 
azonosító szolgáltatását használják, 
ajánlják vagy azzal működjenek együtt az 

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók számára, hogy a kapuőr 
vagy ugyanazon vállalkozáshoz tartozó 
bármely harmadik fél által működtetett 
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üzleti felhasználók által a szóban forgó 
kapuőr alapvető platformszolgáltatásainak 
igénybevételével kínált szolgáltatások 
összefüggésében;

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

Or. en

Módosítás 112
Giuseppe Ferrandino

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) tartózkodik attól, hogy előírja az 
üzleti felhasználók számára, hogy maga a 
kapuőr vagy ugyanazon vállalkozáshoz 
tartozó harmadik fél azonosító 
szolgáltatását vagy bármely más kiegészítő 
szolgáltatását használják, ajánlják vagy 
azzal működjenek együtt az üzleti 
felhasználók által a szóban forgó kapuőr 
alapvető platformszolgáltatásainak 
igénybevételével kínált szolgáltatások 
összefüggésében;

Or. it

Indokolás

Azt a kötelezettséget, hogy tartózkodni kell attól, hogy az üzleti felhasználók számára előírják, 
hogy a végfelhasználóknak nyújtott szolgáltatások keretében a kapuőr azonosítási 
szolgáltatásait vegyék igénybe vagy kínálják, ki kell terjeszteni a kapuőr által kínált 
valamennyi kiegészítő szolgáltatásra, beleértve az ugyanazon társasághoz tartozó harmadik 
felek által kínált szolgáltatásokat is.

Módosítás 113
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

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

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

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

Or. it

Módosítás 114
Ciarán Cuffe
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 115
Peter Lundgren

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) h) tartózkodik attól, hogy az üzleti 
felhasználókkal való verseny során 
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felhasználja azokat a nyilvánosan nem 
elérhető adatokat, amelyek az alapvető 
platformszolgáltatása üzleti 
felhasználóinak tevékenységein keresztül 
keletkeznek, beleértve a szóban forgó 
üzleti felhasználók végfelhasználóit is, 
vagy amelyeket az alapvető 
platformszolgáltatásainak üzleti 
felhasználói vagy ezen üzleti felhasználók 
végfelhasználói adtak meg;
i) lehetővé teszi a végfelhasználók 
számára, hogy eltávolítsanak az alapvető 
platformszolgáltatásán előre telepített 
bármely szoftveralkalmazást, anélkül, 
hogy ez sértené a kapuőr azon lehetőségét, 
hogy az eltávolítást korlátozza olyan 
szoftveralkalmazásokkal kapcsolatban, 
amelyek az operációs rendszer vagy az 
eszköz működéséhez elengedhetetlenek, és 
amelyek külön, harmadik felek által 
történő kínálása technikailag nem 
megoldható;
j) lehetővé teszi olyan harmadik fél 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak telepítését és 
tényleges használatát, amelyek a kapuőr 
operációs rendszereit használják vagy 
azzal együttműködnek, és lehetővé teszi e 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak számára, 
hogy azokhoz a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásától eltérő 
eszközökkel is hozzá lehessen férni.A 
kapuőrt nem lehet megakadályozni abban, 
hogy arányos intézkedésekkel biztosítsa, 
hogy a harmadik fél szoftveralkalmazások 
vagy szoftveralkalmazás-áruházak ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 
hardver vagy operációs rendszer 
integritását;
k) tartózkodik attól, hogy a rangsorolás 
során kedvezőbb elbánásban részesítse a 
maga a kapuőr által vagy ugyanazon 
vállalkozáshoz tartozó bármely harmadik 
fél által kínált szolgáltatásokat és 
termékeket harmadik fél hasonló 
szolgáltatásaival vagy termékeivel 
összevetve, továbbá a rangsorolásban 
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méltányos és megkülönböztetésmentes 
feltételeket biztosít; l) tartózkodik attól, 
hogy technikailag korlátozza a 
végfelhasználók különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltásra és az azokra történő 
feliratkozásra irányuló képességét, 
amelyekhez a kapuőr operációs 
rendszerének használatával lehet 
hozzáférni, beleértve a végfelhasználók 
esetében az internetszolgáltató 
kiválasztását; m) lehetővé teszi az üzleti 
felhasználók és a kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 
számára az ugyanazon operációs 
rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ;
n) kérésre és ingyenesen a hirdetők és a 
kiadók részére hozzáférést biztosít a 
kapuőr teljesítménymérő eszközeihez, 
valamint a hirdetők és a kiadók számára a 
hirdetések független értékelésének 
elvégzéséhez szükséges információkhoz; 
o) biztosítja az üzleti felhasználó vagy 
végfelhasználó tevékenysége révén 
keletkezett adatok tényleges 
hordozhatóságát, és különösen a 
végfelhasználók részére biztosítja azokat 
az eszközöket, amelyek megkönnyítik az 
adathordozhatóság gyakorlását – az (EU) 
2016/679 rendelettel összhangban – 
többek között folyamatos és valós idejű 
hozzáféréssel;
p) az üzleti felhasználók vagy az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek számára ingyenesen tényleges, 
kiváló minőségű, folyamatos és valós 
idejű hozzáférést biztosít azokhoz az 
összesített vagy nem összesített adatokhoz 
– továbbá biztosítja ezen adatok 
használatát –, amelyeket a vonatkozó 
alapvető platformszolgáltatásoknak a 
szóban forgó üzleti felhasználók és az 
ezen üzleti felhasználók által nyújtott 
termékekkel és szolgáltatásokkal 
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kapcsolatba kerülő végfelhasználók általi 
használatának összefüggésében adnak 
meg vagy keletkeznek;a személyes adatok 
esetében csak akkor biztosít hozzáférést és 
használatot, ha az közvetlenül a 
végfelhasználó általi használattal van 
összefüggésben a vonatkozó üzleti 
felhasználó által a vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatáson keresztül kínált 
termékek vagy szolgáltatások tekintetében, 
és ha a végfelhasználó az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében vett hozzájárulásával 
beleegyezik az adatmegosztásba;
q) a harmadik fél online keresőprogram-
szolgáltatók részére kérésükre méltányos, 
észszerű és megkülönböztetéstől mentes 
módon hozzáférést biztosít a rangsorolási, 
keresési, kattintási és megtekintési 
adatokhoz a végfelhasználók által a 
kapuőr online keresőprogram-
szolgáltatásain végzett ingyenes és fizetett 
keresésekkel kapcsolatban, a személyes 
adatnak minősülő keresési, kattintási és 
megtekintési adatok anonimizálása 
mellett;
r) méltányos és megkülönböztetésmentes 
általános hozzáférési feltételeket biztosít 
az üzleti felhasználók számára a jelen 
rendelet 3. cikke értelmében minősített 
szoftveralkalmazás-áruházához.

Or. en

Indokolás

A rendelet megerősítése érdekében a 6. cikk valamennyi rendelkezésének az 5. cikk hatálya 
alá kell tartoznia.

Módosítás 116
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 117
István Ujhelyi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) biztosítja az üzleti felhasználók 
számára azt a lehetőséget, hogy ne 
fogadják el az alapvető 
platformszolgáltató által kért új, 
módosított vagy frissített feltételeket, 
amennyiben a feltételek ilyen módosítása 
nem meglévő vagy új jogi követelmény 
eredménye, és továbbra is igénybe 
vehessék az alapvető platformszolgáltatást 
anélkül, hogy csökkentett vagy 
visszaminősített szolgáltatási szintet 
tapasztalnának.

Or. en

Módosítás 118
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) ga) tartózkodik a versenyellenes 
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magatartástól, különösen a helyi 
kiskereskedelem tekintetében;

Or. en

Módosítás 119
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 120
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 121
Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 122
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr a 3. cikk (7) bekezdése 
értelmében azonosított minden egyes 
alapvető platformszolgáltatása 
vonatkozásában:

1. A kapuőr a 3. cikk (7) bekezdése 
értelmében azonosított minden egyes 
alapvető platformszolgáltatása, valamint 
kiegészítő szolgáltatása vonatkozásában:

Or. it

Módosítás 123
Giuseppe Ferrandino

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr a 3. cikk (7) bekezdése 
értelmében azonosított minden egyes 
alapvető platformszolgáltatása 
vonatkozásában:

1. A kapuőr a 3. cikk (7) bekezdése 
értelmében azonosított minden egyes 
alapvető platformszolgáltatása, valamint 
kiegészítő szolgáltatása vonatkozásában:

Or. it
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Módosítás 124
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 125
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) tartózkodik attól, hogy az üzleti 
felhasználókkal és a kiegészítő 
szolgáltatások nyújtóival való verseny 
során közvetlenül vagy ugyanazon 
vállalkozás részét képező harmadik 
feleken keresztül felhasználja azokat a 
nyilvánosan nem elérhető adatokat, 
amelyek az alapvető platformszolgáltatása 
üzleti felhasználóinak tevékenységein 
keresztül keletkeznek, beleértve a szóban 
forgó üzleti felhasználók végfelhasználóit, 
vagy amelyeket a 
platformszolgáltatásainak üzleti 
felhasználói vagy ezen üzleti felhasználók 
végfelhasználói adtak meg;
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Or. it

Indokolás

A kiegészítő szolgáltatásoknak azon szolgáltatások közé kell tartozniuk, amelyek esetében a 
kapuőrök és az ugyanazon vállalathoz tartozó harmadik felek kötelesek tartózkodni az üzleti 
felhasználók vagy végfelhasználók által a platformon végzett tevékenység során generált nem 
nyilvános adatok felhasználásától.

Módosítás 126
Giuseppe Ferrandino

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) tartózkodik attól, hogy az üzleti 
felhasználókkal és a kiegészítő 
szolgáltatások nyújtóival való verseny 
során közvetlenül vagy ugyanazon 
vállalkozáshoz tartozó harmadik feleken 
keresztül felhasználja azokat a nyilvánosan 
nem elérhető adatokat, amelyek az 
alapvető platformszolgáltatása üzleti 
felhasználóinak tevékenységein keresztül 
keletkeznek, beleértve a szóban forgó 
üzleti felhasználók végfelhasználóit is, 
vagy amelyeket az alapvető 
platformszolgáltatásainak üzleti 
felhasználói vagy ezen üzleti felhasználók 
végfelhasználói adtak meg;

Or. it

Indokolás

Az üzleti felhasználók vagy végfelhasználóik által a platformon végzett tevékenységek során 
generált nem nyilvános adatok üzleti felhasználókkal versenyző szolgáltatások nyújtása 
céljából történő felhasználásának tilalmát ki kell terjeszteni a konkurens kiegészítő 
szolgáltatások nyújtására is. Az ilyen információknak a kapuőrök vagy az ugyanazon 
vállalkozáshoz tartozó harmadik felek által a kiegészítő szolgáltatások nyújtása során történő 
felhasználása torzíthatja a versenyt az üzleti felhasználók és a végfelhasználók kárára, akik 
választása korlátozott lenne.

Módosítás 127
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 128
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 129
Massimiliano Salini, Giuseppe Milazzo

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

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

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

Or. it

Indokolás

A kiegészítő szolgáltatásoknak azon szolgáltatások közé kell tartozniuk, amelyek esetében a 
kapuőröknek tartózkodniuk kell attól, hogy a harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokhoz 
képest kedvezőbb elbánásban részesítsék saját szolgáltatásaikat.

Módosítás 130
Giuseppe Ferrandino

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Indokolás

A kapuőrök azon kötelezettségét, hogy a harmadik felek által kínált 
szolgáltatásokhoz/termékekhez képest ne kezeljék kedvezőbben saját 
szolgáltatásaikat/termékeiket, ki kell terjeszteni a kiegészítő szolgáltatásokra is.

Módosítás 131
Ciarán Cuffe
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 132
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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használ;

Or. en

Módosítás 133
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 134
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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

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

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

Or. en

Módosítás 135
Kateřina Konečná

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) biztosítja, hogy szolgáltatásai – a 
felhasználói felületeket is beleértve – 
akadálymentesen hozzáférhetők legyenek 
a fogyatékossággal élő személyek számára 
az (EU) 2019/882 irányelv 13. cikkével 
összhangban. Azt is biztosítania kell, hogy 
azok az üzleti felhasználók, akik/amelyek 
a kapuőr alapvető platformszolgáltatását 
veszik igénybe ahhoz, hogy elérjék a 
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fogyasztókat az (EU) 2019/882 irányelv 
hatálya alá tartozó szolgáltatások és 
termékek nyújtása céljából, megfeleljenek 
az (EU) 2019/882 irányelv előírásainak.

Or. en

Módosítás 136
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kapuőr által az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében 
végrehajtott intézkedéseknek 
eredményesnek kell lenniük a vonatkozó 
kötelezettség célkitűzésének elérése terén. 
A kapuőr biztosítja, hogy ezeket az 
intézkedéseket az (EU) 2016/679 
rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, 
valamint a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
jogszabályoknak megfelelően hajtsa végre.

(1) A kapuőr által az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében 
végrehajtott intézkedéseknek 
eredményesnek kell lenniük a vonatkozó 
kötelezettség célkitűzésének elérése terén. 
A kapuőr biztosítja, hogy ezeket az 
intézkedéseket az (EU) 2016/679 
rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, 
valamint a kiberbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel és 
termékbiztonsággal összefüggő 
jogszabályoknak megfelelően hajtsa végre, 
és hogy a belső piacon a verseny 
tisztességes maradjon.

Or. ro

Módosítás 137
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy a kapuőr által az (1) 
bekezdés szerint végrehajtani kívánt vagy 
végrehajtott intézkedések nem biztosítják a 
6. cikkben megállapított vonatkozó 

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

kötelezettségeknek való megfelelést, 
határozat útján pontosíthatja azokat az 
intézkedéseket, amelyeket az érintett 
kapuőrnek végre kell hajtania, feltéve, 
hogy a kapuőrökkel a szabályozási 
párbeszéd keretében folytatott 
konzultációk nem eredményeznek 
megállapodást. A Bizottság ezt a 
határozatot a 18. cikk szerinti eljárások 
megindításától számított hat hónapon belül 
elfogadja.

Or. pl

Módosítás 138
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 139
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelen cikk (2) bekezdése nem (3) A jelen cikk (2) bekezdése nem 
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sérti a Bizottságnak a 25., 26. és 27. cikk 
szerinti hatásköreit.

sérti a Bizottságnak a 25., 26. és 27. cikk 
szerinti hatásköreit. A jelen cikk (2) 
bekezdése szerinti határozatot követően, 
amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy 
a kapuőr nem felel meg a 25. cikk 
rendelkezéseinek, és a 26. cikk szerinti 
határozat meghozatalára kerül sor, a meg 
nem felelés időtartamát a 3. cikk (8) 
bekezdésében előírt végrehajtási 
határidőtől kell számítani.

Or. en

Módosítás 140
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A kapuőr a 3. cikk (8) 
bekezdésében meghatározott határidőn 
belül kérheti a 18. cikk szerinti eljárások 
megindítását, hogy a Bizottság meg tudja 
állapítani, hogy a kapuőr által a 6. cikk 
értelmében végrehajtani kívánt vagy 
végrehajtott intézkedések eredményesek-e 
az adott körülmények között a vonatkozó 
kötelezettség céljának elérése terén. A 
kapuőr a kérésével együtt indokolással 
ellátott beadvánnyal is élhet, hogy 
elmagyarázza főként azt, hogy a bevezetni 
kívánt vagy bevezetett intézkedések 
eredményesek-e az adott körülmények 
között a vonatkozó kötelezettség céljának 
elérése terén. A Bizottság határozatát a 18. 
cikk szerinti eljárások megindításától 
számított hat hónapon belül fogadja el. 
Amennyiben a Bizottság határozatában 
úgy találja, hogy a kapuőr nem felel meg 
a 25. cikk rendelkezéseinek, és a 26. cikk 
szerinti határozat meghozatalára kerül 
sor, a meg nem felelés időtartamát a 3. 
cikk (8) bekezdésében előírt végrehajtási 
határidőtől kell számítani.

Or. en
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Módosítás 141
Maria Grapini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság gondoskodik arról, 
hogy a kapuőröket semmi ne akadályozza 
a digitális piacra való belépésben, a 
kapuőrök pedig arról, hogy naprakészen 
tartják üzleti modelljeiket és bővítik 
innovációs kapacitásukat a piac 
követelményeinek való megfelelés 
érdekében.

Or. ro

Módosítás 142
Maria Grapini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A Bizottság gondoskodik arról, 
hogy a kkv-kat semmi ne akadályozza a 
digitális piacra való belépésben.

Or. ro

Módosítás 143
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére kivételesen, részben vagy 
egészben felfüggesztheti az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségek 

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére kivételesen, részben vagy 
egészben felfüggesztheti az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségek 
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valamelyikét egy alapvető 
platformszolgáltatás vonatkozásában, egy, 
a 32. cikk (4) bekezdésében említett 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján, amennyiben a 
kapuőr bizonyítja, hogy az adott 
kötelezettségnek való megfelelés a kapuőr 
befolyásán kívül eső rendkívüli 
körülmények miatt veszélyeztetné a kapuőr 
Unióban folytatott működésének gazdasági 
életképességét, és csak az életképesség 
veszélyeztetésének kezeléséhez szükséges 
mértékig. A Bizottság törekszik rá, hogy a 
felfüggesztő határozatot késedelem nélkül 
és legkésőbb a teljes, indokolással ellátott 
kérés kézhezvételétől számított 3 hónappal 
elfogadja.

valamelyikét egy alapvető 
platformszolgáltatás vonatkozásában, egy, 
a 32. cikk (4) bekezdésében említett 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat útján, amennyiben a 
kapuőr bizonyítja, hogy az adott 
kötelezettségnek való megfelelés a kapuőr 
befolyásán kívül eső rendkívüli 
körülmények miatt veszélyeztetné a kapuőr 
Unióban folytatott működésének gazdasági 
életképességét, és csak az életképesség 
veszélyeztetésének kezeléséhez szükséges 
mértékig. A Bizottság törekszik rá, hogy a 
felfüggesztő határozatot késedelem nélkül 
és legkésőbb a teljes, indokolással ellátott 
kérés kézhezvételétől számított 3 hónappal 
elfogadja. Magát a határozatot egy 
jelentés kíséri, amely ismerteti a 
felfüggesztő határozat okait és indokait.

Or. en

Módosítás 144
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozat révén 
egészben vagy részben mentesítheti a 
kapuőrt az 5. és 6. cikkben megállapított, a 
3. cikk (7) bekezdésében azonosított 
alapvető platformszolgáltatással 
kapcsolatos kötelezettségek valamelyike 
alól, amennyiben ez a mentesség a jelen 
cikk (2) bekezdésében felsorolt okok miatt 
indokolt. A Bizottság a mentesítésről szóló 
határozatot legkésőbb a teljes, indokolással 
ellátott kérés kézhezvételétől számított 3 
hónappal elfogadja.

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozat révén 
egészben vagy részben mentesítheti a 
kapuőrt az 5. és 6. cikkben megállapított, a 
3. cikk (7) bekezdésében azonosított 
alapvető platformszolgáltatással 
kapcsolatos kötelezettségek valamelyike 
alól, amennyiben ez a mentesség a jelen 
cikk (2) bekezdésében felsorolt okok miatt 
indokolt. A Bizottság a mentesítésről szóló 
határozatot legkésőbb a teljes, indokolással 
ellátott kérés kézhezvételétől számított 3 
hónappal elfogadja. Magát a határozatot 
egy jelentés kíséri, amely ismerteti a 
mentesítésről szóló határozat okait és 
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indokait.

Or. en

Módosítás 145
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozat révén 
egészben vagy részben mentesítheti a 
kapuőrt az 5. és 6. cikkben megállapított, a 
3. cikk (7) bekezdésében azonosított 
alapvető platformszolgáltatással 
kapcsolatos kötelezettségek valamelyike 
alól, amennyiben ez a mentesség a jelen 
cikk (2) bekezdésében felsorolt okok miatt 
indokolt. A Bizottság a mentesítésről szóló 
határozatot legkésőbb a teljes, indokolással 
ellátott kérés kézhezvételétől számított 3 
hónappal elfogadja.

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben és a tanácsadó 
bizottsággal folytatott konzultációt 
követően, a kapuőr indokolással ellátott 
kérésére vagy saját kezdeményezésére a 
32. cikk (4) bekezdésében említett 
tanácsadói eljárással összhangban 
elfogadott határozat révén egészben vagy 
részben mentesítheti a kapuőrt az 5. és 6. 
cikkben megállapított, a 3. cikk (7) 
bekezdésében azonosított alapvető 
platformszolgáltatással kapcsolatos 
kötelezettségek valamelyike alól, 
amennyiben ez a mentesség a jelen cikk (2) 
bekezdésében felsorolt okok miatt 
indokolt. A Bizottság a mentesítésről szóló 
határozatot legkésőbb a teljes, indokolással 
ellátott kérés kézhezvételétől számított 3 
hónappal elfogadja.

Or. pl

Módosítás 146
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közerkölcs; törölve

Or. en
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Módosítás 147
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben és a tanácsadó 
bizottsággal folytatott konzultációt 
követően, a kapuőr indokolással ellátott 
kérésére vagy saját kezdeményezésére 
eljárva átmenetileg már az (1) bekezdés 
szerinti határozat meghozatala előtt 
felfüggesztheti a vonatkozó kötelezettség 
egy vagy több különálló alapvető 
platformszolgáltatásra történő 
alkalmazását.

Or. pl

Módosítás 148
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
A kapuőrökre vonatkozó kötelezettségek 

frissítése
(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 34. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
aktualizálja az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, 
amennyiben a 17. cikk szerinti piaci 
vizsgálat alapján megállapította, hogy új 
kötelezettségekre van szükség az olyan 
gyakorlatok kezelésére, amelyek 
ugyanúgy korlátozzák az alapvető 
platformszolgáltatások 
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megtámadhatóságát vagy ugyanolyan 
tisztességtelenek, mint az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségek hatálya alá 
tartozó gyakorlatok.
(2) Az (1) bekezdés értelmében vett 
gyakorlat akkor minősül 
tisztességtelennek vagy az alapvető 
platformszolgáltatások 
megtámadhatóságát korlátozónak, ha:
a) az üzleti felhasználók jogai és 
kötelezettségei között egyensúlyhiány 
mutatkozik, és a kapuőr olyan előnyt 
szerez az üzleti felhasználóktól, amely a 
kapuőr által az üzleti felhasználók részére 
nyújtott szolgáltatáshoz képest 
aránytalan; vagy
b) a kapuőrök által folytatott gyakorlat 
következményeként beszűkült a piacok 
megtámadhatóságának lehetősége.

Or. pl

Módosítás 149
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 34. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
aktualizálja az 5. és 6. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, 
amennyiben a 17. cikk szerinti piaci 
vizsgálat alapján megállapította, hogy új 
kötelezettségekre van szükség az olyan 
gyakorlatok kezelésére, amelyek ugyanúgy 
korlátozzák az alapvető 
platformszolgáltatások megtámadhatóságát 
vagy ugyanolyan tisztességtelenek, mint az 
5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségek hatálya alá tartozó 
gyakorlatok.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 34. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
aktualizálja és megerősítse az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségeket, 
amennyiben a 17. cikk szerinti piaci 
vizsgálat alapján megállapította, hogy új 
kötelezettségekre van szükség az olyan 
gyakorlatok kezelésére, amelyek ugyanúgy 
korlátozzák az alapvető 
platformszolgáltatások megtámadhatóságát 
vagy ugyanolyan tisztességtelenek, mint az 
5. és 6. cikkben megállapított 
kötelezettségek hatálya alá tartozó 
gyakorlatok.
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Or. en

Módosítás 150
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 151
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A kapuőr biztosítja, hogy az 5. és 6. 
cikk szerinti kötelezettségeket teljes 
mértékben és ténylegesen is teljesíti. Míg 
az 5. és 6. cikkben foglalt kötelezettségek a 
3. cikk értelmében kijelölt alapvető 
platformszolgáltatásokra vonatkoznak, 
végrehajtásukat nem áshatja alá annak a 
vállalkozásnak a magatartása, amelyhez a 
kapuőr tartozik, függetlenül attól, hogy e 
magatartás szerződéses, kereskedelmi, 
technikai vagy bármely egyéb jellegű. A 
végfelhasználónak az 5. és 6. cikkben 
meghatározott jogait vagy választási 
lehetőségeit semleges módon kell 
bemutatni, és azokat nem szabad aláásni 
sem a terméktervezés révén, sem pedig 
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azáltal, hogy egy felhasználói felület vagy 
annak egy része struktúrájából, 
funkciójából vagy működési módjából 
adódóan korlátozzák a felhasználók 
autonómiáját, döntéshozatalát vagy 
választási lehetőségeit.

Or. en

Módosítás 152
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A kapuőr nem ronthatja le azon 
alapvető platformszolgáltatások feltételeit 
vagy minőségét, amelyeket olyan üzleti 
felhasználók vagy végfelhasználók részére 
nyújt, amelyek élnek az 5. és 6. cikkben 
meghatározott jogokkal vagy választási 
lehetőségekkel, illetve nem nehezítheti 
meg indokolatlanul ezen jogok vagy 
választási lehetőségek gyakorlását. A 
végfelhasználónak az 5. és 6. cikkben 
meghatározott jogait vagy választási 
lehetőségeit semleges módon kell 
bemutatni, és azokat nem szabad aláásni 
sem a terméktervezés révén, sem pedig 
azáltal, hogy egy felhasználói felület vagy 
annak egy része struktúrájából, 
funkciójából vagy működési módjából 
adódóan korlátozzák a felhasználók 
autonómiáját, döntéshozatalát vagy 
választási lehetőségeit.

Or. en

Módosítás 153
Maria Grapini

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

A 3. cikk szerinti minősítését követő hat 
hónapon belül a kapuőr benyújtja a 
Bizottságnak a fogyasztókról készült 
profilalkotásra szolgáló bármely olyan 
technika független ellenőrzés alá vetett 
leírását, amelyet a kapuőr a 3. cikk 
értelmében azonosított alapvető 
platformszolgáltatásaira vagy azok között 
alkalmaz. A leírást legalább évente kell 
frissíteni.

A 3. cikk szerinti minősítését követő 
három hónapon belül a kapuőr benyújtja a 
Bizottságnak a fogyasztókról készült 
profilalkotásra szolgáló bármely olyan 
technika független ellenőrzés alá vetett 
leírását, amelyet a kapuőr a 3. cikk 
értelmében azonosított alapvető 
platformszolgáltatásaira vagy azok között 
alkalmaz. A leírást legalább évente kell 
frissíteni.

Or. ro

Módosítás 154
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vizsgálat célja. c) a vizsgálat célja és az elérni kívánt 
konkrét célkitűzés.

Or. en

Módosítás 155
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság piaci vizsgálatot 
végezhet annak vizsgálata céljából, hogy 
egy alapvető platformszolgáltatót a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek kell-e 
minősíteni, vagy hogy azonosítsa az adott 
kapuőrre vonatkozó alapvető 
platformszolgáltatásokat a 3. cikk (7) 
bekezdése szerint. A Bizottság törekszik 
arra, hogy a vizsgálatot egy, a 32. cikk (4) 

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

bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban elfogadott határozattal zárja 
le a piaci vizsgálat megindításától számított 
hat hónapon belül.

Or. en

Módosítás 156
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 157
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek 
minősít egy olyan alapvető 
platformszolgáltatót, amely a műveletei 
során még nem rendelkezik állandósult és 
tartós pozícióval, de amely a közeljövőben 
várhatóan ilyen pozícióra tesz szert, csak a 
minősítési határozatban meghatározott, az 
5. cikk b) pontjában és a 6. cikk (1) 

(4) Amennyiben a Bizottság a 3. cikk 
(6) bekezdése értelmében kapuőrnek 
minősít egy olyan alapvető 
platformszolgáltatót, amely a műveletei 
során még nem rendelkezik állandósult és 
tartós pozícióval, de amely a következő 18 
hónap folyamán várhatóan ilyen pozícióra 
tesz szert, csak a minősítési határozatban 
meghatározott, az 5. cikk b) pontjában és a 
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bekezdésének e), f), h) és i) pontjában 
meghatározott kötelezettségeket minősíti a 
szóban forgó kapuőrre alkalmazandónak. A 
Bizottság csak azokat a kötelezettségeket 
minősíti alkalmazandónak, amelyek 
megfelelőek és szükségesek annak 
megakadályozásához, hogy az érintett 
kapuőr tisztességtelen eszközökkel 
állandósult és tartós pozícióra tegyen szert 
műveletei során. A Bizottság a 4. cikkben 
megállapított eljárással összhangban 
vizsgálja felül az említett minősítést.

6. cikk (1) bekezdésének e), f), h) és i) 
pontjában meghatározott kötelezettségeket 
minősíti a szóban forgó kapuőrre 
alkalmazandónak. A Bizottság csak azokat 
a kötelezettségeket minősíti 
alkalmazandónak, amelyek megfelelőek és 
szükségesek annak megakadályozásához, 
hogy az érintett kapuőr tisztességtelen 
eszközökkel állandósult és tartós pozícióra 
tegyen szert műveletei során. A Bizottság a 
4. cikkben megállapított eljárással 
összhangban vizsgálja felül az említett 
minősítést.

Or. pl

Módosítás 158
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 159
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

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

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

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

Or. en

Módosítás 160
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy, az 5. és 6. cikk módosításáról 
szóló, a 10. cikkben előírt felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus kíséri.

törölve

Or. pl

Módosítás 161
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság valamely vállalkozás 
vagy a vállalkozások társulásainak 
telephelyén helyszíni ellenőrzéseket 
folytathat.

(1) A Bizottság kérésére a tagállamok 
illetékes hatóságai valamely vállalkozás 
vagy a vállalkozások társulásainak 
telephelyén helyszíni ellenőrzéseket 
folytathatnak.
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Or. pl

Módosítás 162
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A helyszíni ellenőrzések során a 
Bizottság és az általa kijelölt ellenőrök 
vagy szakértők felkérhetik a vállalkozást 
vagy a vállalkozások társulását, hogy 
biztosítson hozzáférést és nyújtson 
magyarázatokat a szervezethez, 
működéséhez, informatikai rendszereihez, 
algoritmusaihoz, adatkezeléséhez és üzleti 
magatartásaihoz. A Bizottság és az általa 
kijelölt ellenőrök vagy szakértők 
kérdéseket intézhetnek a személyzet 
kulcsfontosságú pozíciót betöltő tagjaihoz.

(3) A helyszíni ellenőrzések során a 
tagállamok illetékes hatóságai felkérhetik 
a vállalkozást vagy a vállalkozások 
társulását, hogy biztosítson hozzáférést és 
nyújtson magyarázatokat a szervezethez, 
működéséhez, informatikai rendszereihez, 
algoritmusaihoz, adatkezeléséhez és üzleti 
magatartásaihoz. A Bizottság és az általa 
kijelölt ellenőrök vagy szakértők, akik 
részt vesznek az ellenőrzésekben, 
kérdéseket intézhetnek a személyzet 
kulcsfontosságú pozíciót betöltő tagjaihoz.

Or. pl

Módosítás 163
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A vállalkozások vagy a 
vállalkozások társulásai kötelesek magukat 
a Bizottság által határozatban elrendelt 
helyszíni ellenőrzésnek alávetni. A 
határozat meghatározza a látogatás tárgyát 
és célját, meghatározza a látogatás 
kezdetének napját, és feltünteti a 26. és 27. 
cikkben előírt bírságokat, valamint azt a 
jogot, hogy a határozat a Bírósággal 
felülvizsgáltatható.

(4) A vállalkozások vagy a 
vállalkozások társulásai kötelesek magukat 
a Bizottság kérésére elrendelt helyszíni 
ellenőrzésnek alávetni. Ez a kérés 
meghatározza a látogatás tárgyát és célját, 
meghatározza a látogatás kezdetének 
napját, és feltünteti a 26. és 27. cikkben 
előírt bírságokat, valamint azt a jogot, hogy 
a határozat a Bírósággal 
felülvizsgáltatható.

Or. pl
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Módosítás 164
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 165
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság nyilvánosan 
hozzáférhető és felhasználóbarát 
weboldalt hoz létre és üzemeltet, amely 
információkat tartalmaz az elfogadott meg 
nem felelési határozatok számáról, a 
kiszabott bírságok számáról, valamint a 
meg nem felelési határozatok és bírságok 
tárgyát képező vállalkozások nevéről. A 
digitális szolgáltatások egységes piacáról 
szóló […] rendeletben meghatározott 
testület ajánlásokat tesz, amennyiben a 
Bíróság erre kéri.

Or. en

Módosítás 166
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb
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Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság törekszik arra, hogy a 
18. cikk szerinti eljárás megindítását 
követő hat hónapon belül, a 32. cikk (4) 
bekezdésében említett tanácsadói eljárással 
összhangban meg nem felelési határozatot 
fogadjon el, amennyiben megállapítja, 
hogy a kapuőr nem felel meg a következők 
valamelyikének:

Or. en

Módosítás 167
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott meg nem felelési határozatban a 
Bizottság felszólítja a kapuőrt, hogy 
megfelelő határidőn belül hagyjon fel a 
meg nem feleléssel és tartózkodjon attól, 
továbbá adjon magyarázatot arra, hogy 
hogyan kíván megfelelni a határozatnak.

(3) Az (1) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott meg nem felelési határozatban a 
Bizottság felszólítja a kapuőrt, hogy 
megfelelő határidőn belül hagyjon fel a 
meg nem feleléssel és tartózkodjon attól, 
továbbá meghatározza a meg nem felelő 
kapuőr által az 5. és 6. cikkben foglalt 
kötelezettségek teljesítése érdekében 
végrehajtandó kötelező korrekciós 
intézkedéseket. Ezenkívül a kapuőr is 
bemutatja saját tervét azzal kapcsolatban, 
hogyan kíván megfelelni a határozatnak és 
a korrekciós intézkedéseknek.

Or. en

Módosítás 168
Kosma Złotowski

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

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

(1) A 25. cikk szerinti határozatban a 
Bizottság pénzbírságot szabhat ki a 
kapuőrre, amelynek mértéke nem 
haladhatja meg az előző pénzügyi év teljes 
forgalmának 20%-át, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy a kapuőr 
szándékosan vagy gondatlanságból nem 
felel meg a következőknek:

Or. pl

Módosítás 169
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság határozat útján bírságot 
szabhat ki a vállalkozásokra és 
vállalkozások társulásaira, amelynek 
mértéke nem haladhatja meg az előző 
pénzügyi év teljes forgalmának 1 %-át, 
amennyiben azok szándékosan vagy 
gondatlanul:

(2) A Bizottság határozat útján bírságot 
szabhat ki a vállalkozásokra és 
vállalkozások társulásaira, amelynek 
mértéke nem haladhatja meg az előző 
pénzügyi év teljes forgalmának 5%-át, 
amennyiben azok szándékosan vagy 
gondatlanul:

Or. pl

Módosítás 170
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság határozat útján a 
vállalkozásokra – adott esetben a 
kapuőröket is beleértve – a határozatban 
megjelölt naptól számítva, az előző 
pénzügyi évben bonyolított átlagos napi 
forgalmuk 5 %-át meg nem haladó mértékű 

(1) A Bizottság határozat útján a 
vállalkozásokra – adott esetben a 
kapuőröket is beleértve – a határozatban 
megjelölt naptól számítva, az előző 
pénzügyi évben bonyolított átlagos napi 
forgalmuk 10%-át meg nem haladó 
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kényszerítő bírságot szabhat ki annak 
kikényszerítése érdekében, hogy:

mértékű kényszerítő bírságot szabhat ki 
annak kikényszerítése érdekében, hogy:

Or. pl

Módosítás 171
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 26. és 27. cikk alapján a 
Bizottságra ruházott hatáskörökre 
vonatkozó elévülési idő három év.

(1) A 26. és 27. cikk alapján a 
Bizottságra ruházott hatáskörökre 
vonatkozó elévülési idő öt év.

Or. en

Módosítás 172
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság valamely határozatának 
a 7. cikk, a 8. cikk (1) bekezdése, a 9. cikk 
(1) bekezdése, a 15., 16., 22., 23., 25. és 
26. cikk, valamint a 27. cikk (2) bekezdése 
értelmében történő elfogadása előtt a 
kapuőr vagy az érintett vállalkozás vagy 
vállalkozások társulása részére lehetőséget 
biztosít a következőkkel kapcsolatos 
meghallgatásra:

(1) A Bizottság valamely határozatának 
a 7. cikk, a 8. cikk (1) bekezdése, a 9. cikk 
(1) bekezdése, a 15., 16., 22., 23., 25. és 
26. cikk, valamint a 27. cikk (2) bekezdése 
értelmében történő elfogadása előtt a 
kapuőr vagy az érintett vállalkozás vagy 
vállalkozások társulása és egyéb érintett 
érdekelt felek, például fogyasztói 
szervezetek és üzleti felhasználók részére 
lehetőséget biztosít a következőkkel 
kapcsolatos meghallgatásra:

Or. en

Módosítás 173
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az 1. cikk szerinti határozatok 
meghozatala előtt a Bizottság, ha 
szükségesnek ítéli, meghallgathatja 
harmadik felek kérelmeit és helyt adhat 
azoknak, amennyiben elegendő érdek 
fennállását igazolják. Az ilyen harmadik 
felek részéről meghallgatott kérelmeknek 
helyt kell adni, amennyiben elegendő 
érdek fennállását igazolják. A tagállami 
hatóságok szintén felkérhetik a 
Bizottságot, hogy hallgasson meg 
elegendő érdekkel rendelkező harmadik 
feleket.

Or. en

Módosítás 174
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság határozatait kizárólag 
azon kifogásokra alapozza, amelyekkel 
kapcsolatban az érintett kapuőröknek, 
vállalkozásoknak és vállalkozások 
társulásainak, valamint az érdekelt 
harmadik feleknek lehetőségük volt 
észrevételeket megfogalmazni.

Or. en

Módosítás 175
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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30 cikk – 4 bekezdés – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Azon felek számára, akik/amelyek 
elegendő érdek fennállását tudják 
igazolni, lehetővé kell tenni, hogy panaszt 
nyújtsanak be a kapuőri minősítés 
hiányával, valamint a kapuőrök e rendelet 
szerinti kötelezettségeiknek való meg nem 
felelésével és rendszeres meg nem 
felelésével kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 176
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság határozatait a digitális 
piaci tanácsadó bizottsággal való 
konzultációt követően hozza meg. Ez a 
bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottságnak minősül.

Or. pl

Módosítás 177
Josianne Cutajar, István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben három vagy több 
tagállam kéri a Bizottságot, hogy indítson a 
15. cikk szerinti vizsgálatot, mivel úgy 
vélik, hogy észszerű indokkal 
feltételezhető, hogy egy alapvető 
platformszolgáltatót kapuőrnek kell 
minősíteni, a Bizottság négy hónapon belül 

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

megvizsgálja, hogy ténylegesen 
fennállnak-e észszerű indokok az ilyen 
vizsgálat megindítására. Az ilyen 
vizsgálatok eredményeit nyilvánosan 
elérhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 178
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 179
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. cikk
Az (EU) 2020/1828 irányelv módosítása

1. Az (EU) 2020/1828 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet1a I. melléklete a 
következő ponttal egészül ki:
„67. Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 20XX/XXXX rendelete 
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(év/hónap/nap) a digitális ágazat 
vonatkozásában a megtámadható és 
méltányos piacokról”
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2020/1828 irányelve (2020. 
november 25.) a fogyasztók kollektív 
érdekeinek védelmére irányuló képviseleti 
keresetekről és a 2009/22/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről

Or. en

Módosítás 180
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 3. cikk (6) 
bekezdésében és a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása ötéves időtartamra szól 
(év). (hónap) (nap)-tól kezdődő hatállyal. 
A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam letelte előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal minden egyes 
időtartam letelte előtt.

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (5) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása 5 éves időtartamra szól 
(év). (hónap) (nap)-tól kezdődő hatállyal. 
A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam letelte előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal minden egyes 
időtartam letelte előtt.

Or. pl

Módosítás 181
Kosma Złotowski

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

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk 
(6) bekezdésében és a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
felhatalmazás az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A felhatalmazás nem érinti a 
már hatályban lévő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. pl

Módosítás 182
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 3. cikk (6) bekezdése és a 9. cikk 
(1) bekezdése értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

(6) A 3. cikk (5) bekezdése értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. pl

Módosítás 183
Carles Puigdemont i Casamajó
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság és a Parlament 
versenypolitikáról szóló éves jelentései 
tartalmaznak egy fejezetet e rendelet 
végrehajtásáról.

Or. en


