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MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 
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 

(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. Ez a helyzet 
korlátozásokat eredményez, különösen a 
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, 
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korlátozott megtámadhatósággal és a 
kapuőrök által folytatott tisztességtelen 
gyakorlatokkal összefüggő aggályok a 
belső piac szempontjából nyilvánvalóbbak 
és sürgetőbbek.

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 2

Rendeletre irányuló javaslat
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 

(17) Az Unióban bonyolított igen 
jelentős forgalom kényszerítő jelzése 
annak, hogy az alapvető 
platformszolgáltató jelentős hatást 
gyakorol a belső piacra vagy annak egy 
jelentős ágazatára. Ezért egy alapvető 
platformszolgáltató esetében vélelmezhető 
a belső piacra vagy annak egy jelentős 
ágazatára gyakorolt jelentős hatás, 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 
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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 
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.

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 
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. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 4

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 
összefüggésében.

(31) Tekintettel arra, hogy az adatok 
fontos szerepet játszanak a versenyben,  
külön eljárást kell bevezetni az alapvető 
platformszolgáltatásokat vagy a digitális 
ágazaton keresztül biztosított egyéb 
szolgáltatásokat nyújtó más szolgáltatók 
részvételével tervezett, a 139/2004/EK 
rendelet 3. cikke szerinti 
összefonódásokra. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a belső piacon ne 
torzuljon a verseny, hogy a kapuőr státusz 
felülvizsgálata eredményes legyen, 
valamint hogy a kapuőr által nyújtott 
alapvető platformszolgáltatások 
jegyzékének kiigazítása lehetséges legyen, 
a kapuőröknek ehhez értesíteniük kell a 
Bizottságot az egyéb platformszolgáltatók 
vagy a digitális ágazatban működő egyéb 
szolgáltatók tervezett és megvalósult 
felvásárlásáról. Az ilyen tervezett 
összefonódásokat ezért nemcsak be kell 
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jelenteni, hanem azokat a Bizottságnak 
kifejezetten jóvá kell hagynia. Az ilyen 
összefonódások bejelentését ezért a 
139/2004/EK rendeletben előírt 
összefonódás-ellenőrzési eljárás hatálya 
alá kell vonni. Ez az információ a 
fentiekben említett, az egyes kapuőrök 
státuszával kapcsolatos felülvizsgálati 
folyamatot is szolgálná, és olyan 
információt is jelentene, 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 5

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Tekintettel a dinamikusan változó 
digitális környezetre, fontos, hogy ezt a 
rendeletet úgy dolgozzák ki, hogy az képes 
legyen reagálni a jövőbeli fejleményekre, 
többek között a közlekedési ágazatban, 
ahol az úgynevezett „szuper 
alkalmazások” digitális átszállójegyeket 
biztosíthatnak valamennyi közlekedési 
módban, és ahol az automatizálási 
megoldások jövőbeli fejlődése kérdéseket 
vet fel az adatok gyűjtésével, tárolásával 
és felhasználásával kapcsolatban.

Or. en
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Módosítás 6

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.

törölve

Or. en

Módosítás 7

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 

(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 
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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 
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.

az érdekelt felek, például a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k), a 
fogyasztóvédelmi szakértők és az illetékes 
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. 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
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 9

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 havonta több mint 20 millió, az 
Unió területén található vagy letelepedett 
aktív végfelhasználóval, illetve évente több 
mint 7000 aktív, az Unió területén 
letelepedett üzleti felhasználóval 
rendelkezett a legutóbbi pénzügyi évben;

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az első albekezdés alkalmazásának céljából 
a havonta aktív végfelhasználók száma a 
legutóbbi pénzügyi év nagyobbik része 
során elért havonta aktív végfelhasználók 
átlagos számát jelenti;

az első albekezdés alkalmazásának céljából 
a havonta aktív végfelhasználók száma a 
legutóbbi pénzügyi év során elért havonta 
aktív végfelhasználók átlagos számát 
jelenti;

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 12

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 
jogosult arra, hogy ezt a szolgáltatót 
kapuőrnek minősítse.

Amennyiben egy alapvető 
platformszolgáltató, amely teljesíti a (2) 
bekezdésben foglalt mennyiségi 
küszöbértékeket, 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 jogosult arra, 
hogy ezt a szolgáltatót kapuőrnek 
minősítse.

Or. en
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Módosítás 13

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, 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.

Or. en

Módosítás 14

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 az után, 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 15

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

ga) tartózkodik a versenyellenes 
magatartástól.

Or. en

Módosítás 16

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 a 
rangsorolás során harmadik fél hasonló 
szolgáltatásaival vagy termékeivel 
összevetve kedvezőbb elbánásban 
részesítse a maga a kapuőr által vagy 
ugyanazon vállalkozáshoz tartozó bármely 
harmadik fél által kínált szolgáltatásokat és 
termékeket és kedvezőbb megjelenítést 
biztosítson számukra, továbbá a 
rangsorolásban és a megjelenítésben 
méltányos és megkülönböztetésmentes 
feltételeket biztosít;

Or. en

Módosítás 17

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 

i) az üzleti felhasználók vagy az üzleti 
felhasználó által felhatalmazott harmadik 
felek számára ingyenesen 
felhasználóbarát, tényleges, kiváló 
minőségű, folyamatos és valós idejű 
hozzáférést biztosít azokhoz az összesített 
vagy nem összesített adatokhoz – továbbá 
biztosítja ezen adatok használatát –, 
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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; ;

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 18

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 
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 

(1) A Bizottság a kapuőr indokolással 
ellátott kérésére kivételesen, részben vagy 
egészben felfüggesztheti az 5. és 6. 
cikkben megállapított kötelezettségek 
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 
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kérés kézhezvételétől számított 3 hónappal 
elfogadja.

kérés kézhezvételétől számított 3 hónappal 
elfogadja. A felfüggesztő határozathoz 
csatolni kell a felfüggesztés indokait 
ismertető, indokolással ellátott 
nyilatkozatot.

Or. en

Módosítás 19

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. A mentesítésről szóló 
határozathoz csatolni kell a mentesítés 
indokait ismertető, indokolással ellátott 
nyilatkozatot.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
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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 
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. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a jelen rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében a 

(2) Amennyiben a jelen rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében a 



PA\1230730HU.docx 17/23 PE691.253v02-00

HU

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

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

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összefonódások bejelentésére 
vonatkozó kötelezettség

Az összefonódások előzetes bejelentése

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapuőr értesíti a Bizottságot a 
139/2004/EK rendelet 3. cikkének 
értelmében vett tervezett összefonódásról, 
amelyben egy másik alapvető 
platformszolgáltató vagy a digitális 

A kapuőr bejelenti a Bizottságnak a 
139/2004/EK rendelet 3. cikkének 
értelmében vett tervezett összefonódásról, 
amelyben egy másik alapvető 
platformszolgáltató vagy a digitális 
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ágazatban bármely egyéb szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató vesz részt, függetlenül 
attól, hogy azt a 139/2004/EK rendelet 
értelmében be kell-e jelenteni uniós 
versenyjogi hatóságnak vagy a nemzeti 
összefonódás-ellenőrzési szabályok 
értelmében valamely illetékes nemzeti 
versenyhatóságnak.

ágazatban bármely egyéb szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató vesz részt, függetlenül 
attól, hogy azt a 139/2004/EK rendelet 
értelmében be kell-e jelenteni uniós 
versenyjogi hatóságnak vagy a nemzeti 
összefonódás-ellenőrzési szabályok 
értelmében valamely illetékes nemzeti 
versenyhatóságnak.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapuőr tájékoztatja a Bizottságot az 
ilyen jellegű összefonódásról még az 
összefonódás végrehajtását megelőzően, a 
megállapodás megkötését, a nyilvános 
ajánlat közzétételét, vagy az irányítást 
megalapozó részesedés megszerzését 
követően kell bejelenteni.

A kapuőr bejelenti a Bizottságnak az ilyen 
jellegű összefonódásról még az 
összefonódás végrehajtását megelőzően, a 
megállapodás megkötését, a nyilvános 
ajánlat közzétételét, vagy az irányítást 
megalapozó részesedés megszerzését 
követően kell bejelenteni a 139/2004/EK 
rendeletben foglalt eljárásnak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 25

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. en
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Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság nyilvánosan 
hozzáférhető és felhasználóbarát 
weboldalt hoz létre és tart fenn, amely a 
következő információkat tartalmazza:
– a 25. cikk alapján elfogadott meg nem 
felelési határozatok száma,
– a 26. cikk alapján kiszabott 
pénzbírságok száma, valamint
– a meg nem felelési határozatok és a 
bírságok hatálya alá tartozó vállalatok 
neve.
A Bizottság nem tesz közzé olyan üzleti 
szempontból bizalmas információkat, 
amelyek sérthetik valamely vállalat 
érdekeit.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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 30%-át, amennyiben 
megállapítást nyert, hogy a kapuőr 
szándékosan vagy gondatlanságból nem 
felel meg a következőknek:

Or. en
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Módosítás 28

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. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bírság megfizetése tekintetében egyik 
vállalkozás pénzügyi felelőssége sem 
haladhatja meg az előző pénzügyi év teljes 
forgalmának 10 %-át.

A bírság megfizetése tekintetében egyik 
vállalkozás pénzügyi felelőssége sem 
haladhatja meg az előző pénzügyi év teljes 
forgalmának 30%-át.

Or. en

Módosítás 30

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
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 26. és 27. cikk 
értelmében hozott határozatainak 
végrehajtására vonatkozó jogköre öt év 
alatt évül el.

(1) A Bizottság a 26. és 27. cikk 
értelmében hozott határozatainak 
végrehajtására vonatkozó jogköre hét év 
alatt évül el.

Or. en

Módosítás 32

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 Bizottság a 3. cikk (5) 
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.

Or. en

Módosítás 33

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 
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.

(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. en

Módosítás 34

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. en
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37a. cikk (új)
Jelentéstétel

A Bizottság versenypolitikáról szóló éves 
jelentése tartalmaz egy fejezetet e rendelet 
végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) (év). (hónap) (nap)-ig és azt 
követően háromévente a Bizottság értékeli 
e rendeletet, és jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

(1) E rendelet hatálybalépése után 
három évvel és hat hónappal és azt 
követően háromévente a Bizottság értékeli 
e rendeletet, és jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

Or. en


