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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér-információk

A digitális szolgáltatások belső piacon történő nyújtását szabályozó alapvető kereteket a 2000-
ből származó e-kereskedelmi irányelv határozza meg. Az irányelv célja, hogy Unió-szerte 
lehetővé tegye a digitális szolgáltatásokhoz való határok nélküli hozzáférést, és harmonizálja 
az ilyen szolgáltatások alapvető szempontjait. Azóta a gazdaság és a társadalom számára a 
digitális szolgáltatások jellege, nagyságrendje és jelentősége drámai mértékben megváltozott. 
A nagy online platformok révén kialakult üzleti modellek átalakították a digitális szolgáltatások 
helyzetét az EU-ban. Ezeket a szolgáltatásokat manapság az uniós polgárok többsége napi 
szinten használja, és azok többoldalú üzleti modelleken alapulnak. Ami a szálláshely-
szolgáltatási ágazatot illeti, a rövid távú lakásbérlést közvetítő online platformok az elmúlt 
években átalakították a szálláshelyek piacát.

Az évek során a digitális szolgáltatók számára a jogbizonytalanság egyik fontos területe az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások fogalmának az uniós joganyagban 
szereplő meghatározása volt, különös tekintettel a közösségi gazdaság közlekedési és 
szálláshely-szolgáltatási ágazaton belüli online platformjaira. A távolról kínált online 
szolgáltatások és az azok alapját képező, általában offline kínált szolgáltatások közötti 
határvonal nem mindig volt egyértelmű. E szolgáltatások elkülönítésének következményei 
jelentősek, mivel az online szolgáltatások az e-kereskedelmi irányelv hatálya alá tartozhatnak, 
míg az azok alapját képező szolgáltatások ágazatspecifikus szabályok vagy horizontális uniós 
jogi aktusok hatálya alá tartoznak. A gazdasági szereplők gyakran említették, hogy ez a 
jogbizonytalanság aggodalomra ad okot növekedésük szempontjából. 

Az e-kereskedelmi irányelv vonatkozó rendelkezéseit az Európai Unió Bírósága az elmúlt 
években értelmezte. Az UberPop (C-434/15) nem minősül információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásnak, de az Airbnb (C-390/18) és a Star Taxi App (C-62/19) igen.

A Bizottság javaslata az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
fogalommeghatározásának hatályára vonatkozó bírósági értelmezést követi. Az új javaslat 
szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás meghatározása nem 
alkalmazandó, ha a közvetítői szolgáltatás egy olyan átfogó szolgáltatás szerves részét képezi, 
amelynek fő összetevője egy másik jogi minősítés alá tartozó szolgáltatás (közlekedés).

Az előadó álláspontja

A digitális szolgáltatások a digitális gazdaság fontos alappillérévé váltak, és jelentős mértékben 
hozzájárultak az EU-ban végbemenő társadalmi és gazdasági változásokhoz. Az ilyen 
szolgáltatások igénybevétele ugyanakkor új kockázatokkal és kihívásokkal is jár. Az előadó 
szerint a Covid19-világjárvány elkerülhetetlenül még sürgetőbbé tette a reformok 
szükségességét, mivel az üzleti tranzakció minden típusa egyre inkább internetes alapú lesz. 
Emellett számos, a válság által sújtott gazdasági ágazatban a gazdasági helyreállás az online 
üzleti tevékenységtől függ, ideértve a turizmust is, amelyet különösen súlyosan érintettek a 
világjárvány hatásai.
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Az előadó rámutat arra, hogy az e-kereskedelmi irányelvben meghatározott alapelvek ma is 
érvényesek, és hangsúlyozza, hogy e terület további szabályozása nem jelenthet visszalépést a 
platformok és a felhasználók számára. Ez érinti mind a digitális szolgáltatás nyomon követését, 
mind pedig – különösen az online platformok esetében – az általuk közvetített szolgáltatások 
nyomon követésével kapcsolatos növekvő kihívásokat. 
Az elmúlt években jelentősen bővült a jogellenes szolgáltatások, például nem megfelelő 
szálláshely-szolgáltatások nyújtása a rövid távú bérlést közvetítő platformokon. A hatóságok 
nem rendelkeznek a műszaki szempontból összetett digitális szolgáltatások ellenőrzéséhez 
szükséges információkkal és műszaki kapacitással. Ez érinti mind a digitális szolgáltatás 
felügyeletét, mind pedig – az online platformok esetében – az általuk közvetített 
alapszolgáltatások – például szálláshelyekre vonatkozó vagy közlekedési szolgáltatások – 
felügyeletével kapcsolatos növekvő kihívásokat. A meglévő szabályokat a tagállamok, és végső 
soron a nemzeti bíróságok eltérően alkalmazták.

Ami a fent említett hiányosságokat illeti, a Bizottság javaslata az előadó véleménye szerint 
horizontális jogi keretet biztosít a jogi egyértelműség biztosítása és a határokon átnyúló digitális 
szolgáltatásnyújtás jogi széttagoltságának csökkentése érdekében. Az előadó azonban úgy véli, 
hogy a Bizottság javaslata nem elég ambiciózus a jogellenes rövid távú lakáskiadás 
problémájának kezelése során. Míg a nemzeti és helyi hatóságoknak a jogellenes tartalmak 
(jogellenes rövid távú lakáskiadás) elleni fellépésre és tájékoztatásra vonatkozó hatásköre a 
helyes irányba tett lépés, a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak az előadó véleménye 
szerint tisztáznia kell a platformok felelősségét az EU-szerte hatályos regisztrációs 
rendszereknek és egyéb alkalmazandó szabályoknak való megfelelés biztosítása terén, például 
amikor a rövid távra bérelhető szállások nem rendelkeznek regisztrációs számmal, vagy túllépik 
a vendégéjszakákra alkalmazandó felső korlátot.

Az előadó úgy véli, hogy továbbra is a szálláshely-szolgáltatóknak kell felelősséget vállalniuk 
az összes alkalmazandó szabályozás betartásáért, továbbra is a hatóságoknak kell felelniük e 
szabályok végrehajtásáért, és a platformoknak kell felelniük annak biztosításáért, hogy csak 
jóváhagyott regisztrációs számmal rendelkező szálláshelyeket lehessen bérbe adni. E 
tekintetben az előadó úgy véli, hogy egy, a rövid távú lakásbérlésre vonatkozó magatartási 
kódex egyértelművé tenné a tagállamok cselekvési képességét, valamint a platformokra háruló 
gondossági kötelezettség hatályát.

 Az előadó szerint csak a piachoz való szabad hozzáférés vezethet gazdasági fellendüléshez, és 
ebből a kkv-knak nem feltétlenül származik hátránya az online óriásplatformokkal szemben. 
Ebben az összefüggésben az előadó úgy véli, hogy a rendeletnek nem szabad olyan bürokratikus 
terheket rónia a kkv-kra, amelyek korlátozhatnák vagy akár ellehetetlenítenék a kkv-k piacra 
jutását.

Az előadó a következő megfontolásokat emeli ki:

– a javasolt rendelet legfőbb alapelvének a felhasználók védelmének kell lennie, amelynek 
elsőbbséget kell élveznie a platformok védelmével szemben;
– az előadó úgy véli, hogy a reklám fogalmának meghatározása túl tág, ami félreértésekhez és 
korlátozásokhoz vezethet a szálláshely-szolgáltatási ágazatban, mivel számos ágazatban igen 
sajátos szerepe van a reklámnak; 
– a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak tiszteletben kell tartania a szabad verseny 
elvét, és nem lehet olyan eszköz, amely méretük, piaci részesedésük vagy üzleti koncepciójuk 
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miatt akadályozza piaci szereplők piacra jutását;
– az előadó hangsúlyozza, hogy ez a rendelet nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy 
szabályozzák a platformok által a felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokat.
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MÓDOSÍTÁS:

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

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

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a jogellenes rövid távú, turisztikai célú 
lakásbérleteket e rendelet értelmében „jogellenes tartalomként” kell értelmezni.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54a) Ebben az összefüggésben fontos 
megjegyezni, hogy a potenciális kockázat 
nem alapulhat kizárólag az online 
szolgáltatások felhasználóinak számán. 
Például az uniós lakosság 10%-ában 
meghatározott működési küszöbérték 
alapján online óriásplatformként besorolt 
szolgáltatások bizonyos ágazatok, például 
a szálláshelyek rövid távú bérlését 
közvetítő platformok esetében csak csekély 
kockázatot jelenthetnek a felhasználók 
alapvető jogainak védelme szempontjából, 
míg a felhasználói küszöbérték alatt 
maradó szolgáltatások nagyobb 
kockázatot jelenthetnek.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) az online óriásplatformok által 
használt hirdetési rendszerek különös 
kockázatokat jelentenek, és további állami 
és szabályozási felügyeletet igényelnek a 
méretükből, illetve az arra vonatkozó 
képességükből kifolyólag, hogy a platform 
online interfészén és azon kívül tanúsított 
magatartásuk alapján megcélozzák és 
elérjék a szolgáltatások igénybe vevőit. az 
online óriásplatformoknak nyilvános 

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

hozzáférést kell biztosítaniuk az online 
interfészükön szereplő hirdetések 
adattáraihoz, hogy elősegítsék a 
felügyeletet és az online hirdetések 
kapcsán felmerülő kockázatokkal 
kapcsolatos kutatást, például a jogellenes 
hirdetések vagy olyan manipulatív 
technikák és dezinformáció 
vonatkozásában, amelyek valós és előre 
láthatóan negatív hatást gyakorolnak a 
közegészségügyre, a közbiztonságra, a 
társadalmi párbeszédre, a politikai 
részvételre és az egyenlőségre. A 
nyilvántartásokban szerepelniük kell a 
hirdetések tartalmának, valamint a 
hirdetővel és a hirdetés módjával 
kapcsolatos adatoknak, különös tekintettel 
azokra az esetekre, amikor célzott 
hirdetésekről van szó. Ezek a 
kötelezettségek azonban nem 
alkalmazandók a tranzakcióalapú 
platformokra, például az online 
utazásközvetítőkre, mivel azok 
különböznek a reklámalapú 
platformoktól, és már rendelkezésre 
bocsátják a kért információkat, kivéve, ha 
a javadalmazás egy konkrét 
reklámelhelyezéshez kapcsolódik.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A közbiztonságot vagy a 
közegészségügyet érintő rendkívüli 
körülmények esetén a Bizottság 
válságkezelési protokollok kidolgozását 
kezdeményezheti az online környezetben 
való gyors, kollektív és határokon átnyúló 
reagálás érdekében. A rendkívüli 
körülmények közé tartozhat bármely előre 
nem látott esemény, például földrengés, 
hurrikán, világjárvány és egyéb, a 
közegészségügyet fenyegető, határokon 

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

átnyúló súlyos fenyegetés, háború vagy 
terrorista cselekmény, ha például az online 
platformokat azokkal visszaélve jogellenes 
tartalom vagy dezinformáció gyors 
terjesztésére használhatják, vagy ha 
gyorsan kell megbízható információkat 
terjeszteni, vagy ha egyes ágazatoknak, 
amelyeket e különleges körülmények 
súlyosan érinthetnek, vészhelyzeti tervre 
van szükségük. Tekintettel arra, hogy az 
online óriásplatformok milyen fontos 
szerepet játszanak az információk 
terjesztésében a társadalomban és a 
határokon túl, az ilyen platformokat arra 
kell ösztönözni, hogy konkrét 
válságkezelési protokollokat dolgozzanak 
ki és alkalmazzanak. Az ilyen 
válságkezelési protokollok csak korlátozott 
időre aktiválhatók, és az elfogadott 
intézkedéseknek is a rendkívüli 
körülmények kezeléséhez feltétlenül 
szükséges intézkedésekre kell 
korlátozódniuk. Ezeknek az 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
ezzel a rendelettel, és nem írhatnak elő 
olyan, a csatlakozó online 
óriásplatformokra vonatkozó általános 
kötelezettséget, amely szerint nyomon 
kellene követni a továbbított vagy tárolt 
információkat vagy fel kellene tárni a 
jogellenes tartalomra utaló tényeket vagy 
körülményeket.

Or. en

Indokolás

A 37. cikkel összhangban a Bizottság az online platformokkal együttműködve válsághelyzeti 
protokollokat dolgozhat ki a rendkívüli helyzetek kezelésére. Tekintettel a Covid19 utazási 
ágazatra gyakorolt hatására, a Bizottság felhasználhatná ezt a rendelkezést arra, hogy a 
jövőbeli válságokra vonatkozóan vészhelyzeti terveket állítson össze a turisztikai ágazatra 
vonatkozóan, beleértve a vis major miatti törlésekre és az utazási figyelmeztetésekre 
vonatkozó előírásokat is.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – e pont



PE691.254v01-00 10/12 PA\1228411HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) amennyiben a kereskedő a 
cégjegyzékbe vagy ahhoz hasonló 
közérdekű nyilvántartásba be van jegyezve, 
a szóban forgó cégjegyzék megjelölése és a 
szolgáltató azonosítási száma vagy 
azonosításának azzal egyenértékű, az adott 
nyilvántartásban alkalmazott eszköze;

e) amennyiben a kereskedőre a 
cégjegyzékbe vagy ahhoz hasonló 
közérdekű nyilvántartásba való bejegyzési 
kötelezettség vonatkozik, a szóban forgó 
cégjegyzék megjelölése és a szolgáltató 
azonosítási száma vagy azonosításának 
azzal egyenértékű, az adott 
nyilvántartásban alkalmazott eszköze, 
különösen automatizált módon, általános 
nyomon követésben való részvétel nélkül, 
a 7. cikk értelmében;

Or. en

Indokolás

Az automatizált ellenőrzési rendszerek lehetővé tennék a platformok számára, hogy észszerű 
erőfeszítéssel azonosítsák a jogellenes hirdetéseket, és reagáljanak azokra anélkül, hogy aktív 
nyomon követést vagy aktív tényfeltáró tevékenységet kellene végezniük.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
A Bizottság ösztönzi és elősegíti az online 
platformok, az érintett szálláshely-
szolgáltatók és az illetékes hatóságok 
közötti uniós szintű magatartási kódexek 
kidolgozását, hogy azok hozzájáruljanak a 
jogellenes rövid távú lakásbérletek 
kezeléséhez, és elősegítsék a regisztrációs 
és engedélyezési rendszerek végrehajtását;

Or. en

Indokolás

A rövid távú lakáskiadásra vonatkozó magatartási kódex egyértelművé tenné a tagállamok 
cselekvési képességét, valamint a platformokra háruló gondossági kötelezettség hatályát.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en


