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Módosítás 53
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
TANÁCS RENDELETE
az online terrorista tartalom terjesztésének 
megelőzéséről
Az Európai Bizottság hozzájárulása
a 2018. szeptember 19–20-i salzburgi 
vezetői üléshez

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
TANÁCS RENDELETE
az illegális online terrorista tartalom 
terjesztésének megelőzéséről
A Bizottság hozzájárulása
a 2018. szeptember 19–20-i salzburgi 
vezetői üléshez

Or. en

Módosítás 54
Luigi Morgano, Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a nyitott és 
demokratikus társadalomban a digitális 
egységes piac zavartalan működésének 
biztosítására irányul azáltal, hogy 
megakadályozza a tárhelyszolgáltatásokkal 
terrorizmus céljából történő visszaélést. A 
digitális egységes piac működését a 
tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának 
megerősítésével, a felhasználók online 
környezetbe vetett bizalmának 
megerősítésével, valamint a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának megerősítésével kell 
javítani.

(1) Ez a rendelet a nyitott és 
demokratikus társadalomban a digitális 
egységes piac zavartalan működésének 
biztosítására irányul azáltal, hogy 
megakadályozza a tárhelyszolgáltatásokkal 
terrorizmus céljából történő visszaélést, és 
ehhez speciális eszközt kíván nyújtani, 
valamint hozzá kíván járulni az 
állampolgárok szabadságának és 
védelmének biztosításához. A digitális 
egységes piac működését a 
tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának 
megerősítésével, a felhasználók online 
környezetbe vetett bizalmának 
megerősítésével, valamint a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának megerősítésével kell 
javítani.
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Or. it

Módosítás 55
Marlene Mizzi

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a nyitott és 
demokratikus társadalomban a digitális 
egységes piac zavartalan működésének 
biztosítására irányul azáltal, hogy 
megakadályozza a tárhelyszolgáltatásokkal 
terrorizmus céljából történő visszaélést. A 
digitális egységes piac működését a 
tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának 
megerősítésével, a felhasználók online 
környezetbe vetett bizalmának 
megerősítésével, valamint a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának megerősítésével kell 
javítani.

(1) Ez a rendelet a nyitott és 
demokratikus társadalomban a digitális 
egységes piac zavartalan működésének 
biztosítására irányul azáltal, hogy 
megakadályozza a tárhelyszolgáltatásokkal 
terrorizmus céljából történő visszaélést. A 
digitális egységes piac működését a 
tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának 
megerősítésével, a felhasználók online 
környezetbe vetett bizalmának 
megerősítésével, valamint a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jognak és a személyes 
adatok védelmének, valamint a 
sajtószabadságnak és a 
médiapluralizmusnak a megerősítésével 
kell javítani.

Or. en

Indokolás

Erre a kiegészítésre azért van szükség, hogy összhangba hozzák a rendelkezéseket a meglévő 
szabályokkal.

Módosítás 56
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a nyitott és (1) Ez a rendelet a nyitott és 
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demokratikus társadalomban a digitális 
egységes piac zavartalan működésének 
biztosítására irányul azáltal, hogy 
megakadályozza a tárhelyszolgáltatásokkal 
terrorizmus céljából történő visszaélést. A 
digitális egységes piac működését a 
tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának 
megerősítésével, a felhasználók online 
környezetbe vetett bizalmának 
megerősítésével, valamint a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának megerősítésével kell 
javítani.

demokratikus társadalomban a digitális 
egységes piac zavartalan működésének 
biztosítására irányul azáltal, hogy 
megakadályozza a tárhelyszolgáltatásokkal 
illegális terrorista tartalom terjesztése 
céljából történő visszaélést. A digitális 
egységes piac működését a 
tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának 
megerősítésével, a felhasználók online 
környezetbe vetett bizalmának 
megerősítésével, valamint a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának megerősítésével kell 
javítani.

Or. en

Módosítás 57
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A terrorista tartalmak az illegális 
online tartalmak szélesebb körű 
problémájának részét képezik, amelyek 
olyan egyéb tartalomtípusokat is 
magukban foglalnak, mint a gyermekek 
szexuális kizsákmányolása, az illegális 
kereskedelmi gyakorlatok, valamint a 
szellemi tulajdonjogok megsértése. E 
probléma megoldásához a hatóságok és a 
szolgáltatók közötti együttműködésen 
alapuló, jogalkotási, nem jogalkotási és 
önkéntes intézkedések együttesére van 
szükség, az alapjogok teljes körű 
tiszteletben tartása mellett. Bár az illegális 
tartalmak jelentette fenyegetést 
mérsékelték az olyan sikeres 
kezdeményezések, mint az ágazat 
gyűlöletbeszédre vonatkozó magatartási 
kódexe, valamint a WeProtect Global 
Alliance to End Child Sexual Exploitation 
Online („WeProtect” globális szövetség a 
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gyermekek online szexuális 
kizsákmányolásának felszámolására) 
kezdeményezés, létre kell hozni a nemzeti 
szabályozó hatóságok illegális tartalmak 
eltávolítását célzó, határon átnyúló 
együttműködésének jogszabályi kereteit.

Or. en

Módosítás 58
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az interneten működő 
tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet 
játszanak a digitális gazdaságban a 
vállalkozások és a polgárok 
összekapcsolása, valamint a nyilvános vita, 
és az információk, vélemények és 
elképzelések terjesztése és megszerzése 
révén, jelentősen hozzájárulva az 
innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és 
a munkahelyteremtéshez az Unióban. A 
szolgáltatásaikkal azonban bizonyos 
esetekben a harmadik felek visszaélnek, 
hogy jogellenes online tevékenységet 
folytassanak. Különös aggodalomra ad 
okot, hogy a terrorista csoportok és 
támogatóik a terrorista tartalmak online 
terjesztése érdekében visszaélnek a 
tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük 
terjesztése, a radikalizálódás és a toborzás, 
valamint a terrorista tevékenység 
elősegítése és irányítása érdekében.

(2) Az interneten működő 
tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet 
játszanak a digitális gazdaságban a 
vállalkozások és a polgárok 
összekapcsolása, valamint a nyilvános vita, 
és az információk, vélemények és 
elképzelések terjesztése és megszerzése 
révén, jelentősen hozzájárulva az 
innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és 
a munkahelyteremtéshez az Unióban. A 
szolgáltatásaikkal azonban bizonyos 
esetekben a harmadik felek visszaélnek, 
hogy jogellenes online tevékenységet 
folytassanak. Különös aggodalomra ad 
okot, hogy a terrorista csoportok és 
támogatóik a terrorista tartalmak online 
terjesztése érdekében visszaélnek a 
tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük 
terjesztése, a radikalizálódás és a toborzás, 
valamint a terrorista tevékenység 
elősegítése és irányítása, többek között 
merényletek megtervezése vagy illegális 
fegyvereladások megszervezése érdekében.

Or. fr

Módosítás 59
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Luigi Morgano, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az interneten működő 
tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet 
játszanak a digitális gazdaságban a 
vállalkozások és a polgárok 
összekapcsolása, valamint a nyilvános vita, 
és az információk, vélemények és 
elképzelések terjesztése és megszerzése 
révén, jelentősen hozzájárulva az 
innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és 
a munkahelyteremtéshez az Unióban. A 
szolgáltatásaikkal azonban bizonyos 
esetekben a harmadik felek visszaélnek, 
hogy jogellenes online tevékenységet 
folytassanak. Különös aggodalomra ad 
okot, hogy a terrorista csoportok és 
támogatóik a terrorista tartalmak online 
terjesztése érdekében visszaélnek a 
tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük 
terjesztése, a radikalizálódás és a toborzás, 
valamint a terrorista tevékenység 
elősegítése és irányítása érdekében.

(2) Az interneten működő 
tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet 
játszanak a digitális gazdaságban a 
vállalkozások és a polgárok 
összekapcsolása, valamint a nyilvános vita, 
és az információk, vélemények és 
elképzelések terjesztése és megszerzése 
révén, jelentősen hozzájárulva az 
innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és 
a munkahelyteremtéshez az Unióban. A 
szolgáltatásaikkal azonban bizonyos 
esetekben a harmadik felek visszaélnek, 
hogy olyan jogellenes online 
tevékenységet folytassanak, amely az 
uniós jog értelmében bűncselekménynek 
minősül. Különös aggodalomra ad okot, 
hogy a terrorista csoportok és támogatóik a 
terrorista tartalmak online terjesztése 
érdekében visszaélnek a 
tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük 
terjesztése, a radikalizálódás és a toborzás, 
valamint a terrorista tevékenység 
elősegítése és irányítása érdekében.

Or. it

Módosítás 60
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az interneten működő 
tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet 
játszanak a digitális gazdaságban a 
vállalkozások és a polgárok 
összekapcsolása, valamint a nyilvános vita, 

(2) Az interneten működő 
tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet 
játszanak a digitális gazdaságban a 
vállalkozások és a polgárok 
összekapcsolása, valamint a nyilvános vita, 
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és az információk, vélemények és 
elképzelések terjesztése és megszerzése 
révén, jelentősen hozzájárulva az 
innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és 
a munkahelyteremtéshez az Unióban. A 
szolgáltatásaikkal azonban bizonyos 
esetekben a harmadik felek visszaélnek, 
hogy jogellenes online tevékenységet 
folytassanak. Különös aggodalomra ad 
okot, hogy a terrorista csoportok és 
támogatóik a terrorista tartalmak online 
terjesztése érdekében visszaélnek a 
tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük 
terjesztése, a radikalizálódás és a toborzás, 
valamint a terrorista tevékenység 
elősegítése és irányítása érdekében.

és az információk, vélemények és 
elképzelések terjesztése és megszerzése 
révén, jelentősen hozzájárulva az 
innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és 
a munkahelyteremtéshez az Unióban. A 
szolgáltatásaikkal azonban bizonyos 
esetekben visszaélnek, hogy jogellenes 
online tevékenységet folytassanak. 
Különös aggodalomra ad okot, hogy a 
terrorista csoportok és támogatóik a 
terrorista tartalmak online terjesztése 
érdekében visszaélnek a 
tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük 
terjesztése, a radikalizálódás és a toborzás, 
valamint a terrorista tevékenység 
elősegítése és irányítása érdekében.

Or. en

Módosítás 61
Luigi Morgano, Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az online terrorista tartalmak 
jelenléte súlyos negatív 
következményekkel jár a felhasználók, a 
polgárok és a társadalom egésze, valamint 
az ilyen tartalmakat tároló online 
szolgáltatók számára, mivel aláássa 
felhasználóik bizalmát és károsítja üzleti 
modelljüket. Az online szolgáltatók 
központi szerepe, valamint az általuk 
nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
technológiai eszközök és képességek 
fényében az online szolgáltatóknak 
különös társadalmi felelősséget kell 
vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat 
megvédjék a terroristák által elkövetett 
visszaélésektől és segítsenek a 
szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista 
tartalmak leküzdésében.

(3) Bár egyéb tényezőket sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, az online terrorista 
tartalmak jelenléte meghatározó szerepet 
tölt be az Unió területén belül és kívül 
terrorista cselekményeket elkövető 
személyek radikalizálódásának 
ösztönzésében, amely igen súlyos negatív 
következményekkel jár nem csak a 
polgárok és a társadalom egésze, hanem az 
ilyen tartalmakat tároló online szolgáltatók 
számára is, mivel aláássa felhasználóik 
bizalmát és károsítja üzleti modelljüket. 
Éppen ezért az online szolgáltatók 
központi szerepe, valamint az általuk 
nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
technológiai eszközök és szakirányú 
képességük fényében az online 
szolgáltatóknak különös társadalmi 
felelősséget kell vállalniuk, hogy 
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szolgáltatásaikat megvédjék a terroristák 
által elkövetett visszaélésektől és 
segítsenek a szolgáltatásaik révén 
terjesztett terrorista tartalmak 
leküzdésében, figyelembe véve 
ugyanakkor a véleménynyilvánítást és a 
tájékozódást érintő alapvető szabadságok 
védelmének fontosságát.

Or. it

Módosítás 62
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az online terrorista tartalmak 
jelenléte súlyos negatív 
következményekkel jár a felhasználók, a 
polgárok és a társadalom egésze, valamint 
az ilyen tartalmakat tároló online 
szolgáltatók számára, mivel aláássa 
felhasználóik bizalmát és károsítja üzleti 
modelljüket. Az online szolgáltatók 
központi szerepe, valamint az általuk 
nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
technológiai eszközök és képességek 
fényében az online szolgáltatóknak 
különös társadalmi felelősséget kell 
vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat 
megvédjék a terroristák által elkövetett 
visszaélésektől és segítsenek a 
szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista 
tartalmak leküzdésében.

(3) Az online terrorista tartalmak 
jelenléte súlyos negatív 
következményekkel jár a felhasználók, a 
polgárok, az állam és a társadalom egésze, 
valamint az ilyen tartalmakat tároló online 
szolgáltatók számára, mivel aláássa 
felhasználóik bizalmát és károsítja üzleti 
modelljüket. Az online szolgáltatók 
központi szerepe, valamint az általuk 
nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
technológiai eszközök és képességek 
fényében az online szolgáltatóknak 
különös társadalmi felelősséget kell 
vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat 
megvédjék a terroristák általi, illetve 
terrorizmus céljából történő bármilyen 
használattól, és segítsenek a 
szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista 
tartalmak leküzdésében.

Or. fr

Módosítás 63
Yana Toom
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Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az online terrorista tartalmak 
jelenléte súlyos negatív 
következményekkel jár a felhasználók, a 
polgárok és a társadalom egésze, valamint 
az ilyen tartalmakat tároló online 
szolgáltatók számára, mivel aláássa 
felhasználóik bizalmát és károsítja üzleti 
modelljüket. Az online szolgáltatók 
központi szerepe, valamint az általuk 
nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
technológiai eszközök és képességek 
fényében az online szolgáltatóknak 
különös társadalmi felelősséget kell 
vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat 
megvédjék a terroristák által elkövetett 
visszaélésektől és segítsenek a 
szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista 
tartalmak leküzdésében.

(3) Az online terrorista tartalmak 
jelenléte súlyos negatív 
következményekkel jár a felhasználók, a 
polgárok és a társadalom egésze, valamint 
az ilyen tartalmakat tároló online 
szolgáltatók számára, mivel aláássa 
felhasználóik bizalmát és károsítja üzleti 
modelljüket. Az online szolgáltatók 
szerepe, valamint az általuk nyújtott 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiai 
eszközök és képességek fényében az online 
szolgáltatóknak különös társadalmi 
felelősséget kell vállalniuk, hogy 
szolgáltatásaikat megvédjék a terroristák 
által elkövetett visszaélésektől, és 
segítsenek az illetékes hatóságoknak a 
szolgáltatásaik révén terjesztett illegális 
terrorista tartalmak leküzdésében.

Or. en

Módosítás 64
Luigi Morgano, Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és a 
tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes 
együttműködés keretében az online 
terrorista tartalmak elleni, 2015-ben 
megkezdett uniós szintű erőfeszítéseket 
egyértelmű jogszabályi keretnek kell 
kiegészítenie annak érdekében, hogy 
tovább korlátozzák a terrorista tartalomhoz 
való hozzáférést, és megfelelően kezelni 
lehessen a gyorsan változó problémát. Ez a 
jogi keret arra törekszik, hogy építsen az 
(EU) 2018/334 bizottsági ajánlás7 által 

(4) A tagállamok és a 
tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes 
együttműködés keretében 2015-ben 
megkezdődtek az online terrorista 
tartalmak elleni uniós szintű erőfeszítések. 
Sajnálatos módon azonban ez az 
együttműködés kevésnek bizonyult a 
jelenség megfékezésére, ezért az uniós 
jogot egyértelmű jogszabályi keretnek kell 
kiegészítenie annak érdekében, hogy 
tovább korlátozzák a terrorista tartalomhoz 
való hozzáférést, és megfelelően kezelni 
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megerősített önkéntes erőfeszítésekre, és 
eleget tegyen az Európai Parlamentnek az 
illegális és káros tartalom kezelését célzó 
intézkedésekre, az Európai Tanácsnak 
pedig a terrorista cselekményekre felbujtó 
tartalmak automatikus felderítésének és 
eltávolításának javítására irányuló 
felszólítására.

lehessen a gyorsan változó problémát. Ez a 
jogi keret arra törekszik, hogy építsen az 
(EU) 2018/334 bizottsági ajánlás7 által 
megerősített önkéntes erőfeszítésekre, és 
eleget tegyen az Európai Parlamentnek az 
illegális és káros tartalom kezelését célzó 
intézkedésekre, az Európai Tanácsnak 
pedig a terrorista cselekményekre felbujtó 
tartalmak automatikus felderítésének és 
eltávolításának javítására irányuló 
felszólítására.

_________________ _________________
7 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása 
(2018. március 1.) az illegális online 
tartalom hatékony kezelésére irányuló 
intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 
50. o.)

7 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása 
(2018. március 1.) az illegális online 
tartalom hatékony kezelésére irányuló 
intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 
50. o.)

Or. it

Módosítás 65
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet alkalmazása nem 
érintheti a 2000/31/EK irányelv8 
14. cikkének alkalmazását. Különösen a 
tárhelyszolgáltató által e rendeletnek 
megfelelően hozott bármely intézkedés – 
beleértve a proaktív intézkedéseket is – 
önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a 
szolgáltató elveszítse az említett 
rendelkezésben biztosított felelősség alóli 
mentességet. E rendelet nem érinti a 
nemzeti hatóságok és bíróságok azon 
hatáskörét, hogy megállapítsák a 
tárhelyszolgáltatók felelősségét olyan 
konkrét esetekben, amikor a 
2000/31/EK irányelv 14. cikk szerinti 
felelősség alóli mentesség feltételei nem 
teljesülnek.

(5) E rendelet alkalmazása nem 
érintheti a 2000/31/EK irányelv8 
14. cikkének alkalmazását. Különösen a 
tárhelyszolgáltató által e rendeletnek 
megfelelően hozott bármely intézkedés – 
beleértve a proaktív intézkedéseket is – 
önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a 
szolgáltató elveszítse az említett 
rendelkezésben biztosított felelősség alóli 
mentességet, emlékeztetve arra, hogy a 
14. cikk előírja a szolgáltatók számára, 
hogy amint tudomást szereztek valamely 
jogellenes tevékenységről vagy 
információról, haladéktalanul 
intézkedjenek az illegális tartalom 
eltávolításáról vagy az ahhoz való 
hozzáférés megszüntetéséről. E rendelet 
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nem érinti a nemzeti hatóságok és 
bíróságok azon hatáskörét, hogy 
megállapítsák a tárhelyszolgáltatók 
felelősségét olyan konkrét esetekben, 
amikor a 2000/31/EK irányelv 14. cikke 
szerinti felelősség alóli mentesség feltételei 
nem teljesülnek.

_________________ _________________
8 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

8 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

Or. en

Módosítás 66
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet alkalmazása nem 
érintheti a 2000/31/EK irányelv8 
14. cikkének alkalmazását. Különösen a 
tárhelyszolgáltató által e rendeletnek 
megfelelően hozott bármely intézkedés – 
beleértve a proaktív intézkedéseket is – 
önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a 
szolgáltató elveszítse az említett 
rendelkezésben biztosított felelősség alóli 
mentességet. E rendelet nem érinti a 
nemzeti hatóságok és bíróságok azon 
hatáskörét, hogy megállapítsák a 
tárhelyszolgáltatók felelősségét olyan 
konkrét esetekben, amikor a 
2000/31/EK irányelv 14. cikk szerinti 
felelősség alóli mentesség feltételei nem 
teljesülnek.

(5) E rendelet alkalmazása nem 
érintheti a 2000/31/EK irányelv8 
14. cikkének alkalmazását. Különösen a 
tárhelyszolgáltató által e rendeletnek 
megfelelően hozott bármely intézkedés – 
beleértve a proaktív intézkedéseket is – 
önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a 
szolgáltató elveszítse az említett 
rendelkezésben biztosított felelősség alóli 
mentességet, emlékeztetve arra, hogy a 
14. cikk előírja a szolgáltatók számára, 
hogy amint tudomást szereztek valamely 
jogellenes tevékenységről vagy 
információról, haladéktalanul 
intézkedjenek az illegális tartalom 
eltávolításáról vagy az ahhoz való 
hozzáférés megszüntetéséről. E rendelet 
nem érinti a nemzeti hatóságok és 



AM\1176247HU.docx 13/119 PE634.733v01-00

HU

bíróságok azon hatáskörét, hogy 
megállapítsák a tárhelyszolgáltatók 
felelősségét olyan konkrét esetekben, 
amikor a 2000/31/EK irányelv 14. cikke 
szerinti felelősség alóli mentesség feltételei 
nem teljesülnek.

_________________ _________________
8 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

8 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

Or. en

Módosítás 67
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet alkalmazása nem 
érintheti a 2000/31/EK irányelv8 14. 
cikkének alkalmazását. Különösen a 
tárhelyszolgáltató által e rendeletnek 
megfelelően hozott bármely intézkedés – 
beleértve a proaktív intézkedéseket is – 
önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a 
szolgáltató elveszítse az említett 
rendelkezésben biztosított felelősség alóli 
mentességet. E rendelet nem érinti a 
nemzeti hatóságok és bíróságok azon 
hatáskörét, hogy megállapítsák a 
tárhelyszolgáltatók felelősségét olyan 
konkrét esetekben, amikor a 2000/31/EK 
irányelv 14. cikk szerinti felelősség alóli 
mentesség feltételei nem teljesülnek.

(5) E rendelet nem érinti a nemzeti 
hatóságok és bíróságok azon hatáskörét, 
hogy megállapítsák a tárhelyszolgáltatók 
felelősségét olyan konkrét esetekben, 
amikor a 2000/31/EK irányelv8 14. cikke 
szerinti felelősség alóli mentesség feltételei 
nem teljesülnek. A tárhelyszolgáltató által 
e rendeletnek megfelelően hozott bármely 
intézkedést – beleértve a proaktív 
intézkedéseket is – a tagállamok illetékes 
igazságügyi hatóságaival 
együttműködésben kell végrehajtani.

_________________ _________________
8 Az Európai Parlament és a Tanács 8 Az Európai Parlament és a Tanács 
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2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

Or. en

Módosítás 68
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet alkalmazása nem 
érintheti a 2000/31/EK irányelv8 
14. cikkének alkalmazását. Különösen a 
tárhelyszolgáltató által e rendeletnek 
megfelelően hozott bármely intézkedés – 
beleértve a proaktív intézkedéseket is – 
önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a 
szolgáltató elveszítse az említett 
rendelkezésben biztosított felelősség alóli 
mentességet. E rendelet nem érinti a 
nemzeti hatóságok és bíróságok azon 
hatáskörét, hogy megállapítsák a 
tárhelyszolgáltatók felelősségét olyan 
konkrét esetekben, amikor a 
2000/31/EK irányelv 14. cikk szerinti 
felelősség alóli mentesség feltételei nem 
teljesülnek.

(5) E rendelet alkalmazása nem 
érintheti a 2000/31/EK irányelv8 
14. cikkének alkalmazását. Különösen a 
tárhelyszolgáltató által e rendeletnek 
megfelelően hozott bármely intézkedés – 
beleértve a kiegészítő intézkedéseket is – 
önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a 
szolgáltató elveszítse az említett 
rendelkezésben biztosított felelősség alóli 
mentességet. E rendelet nem érinti a 
nemzeti hatóságok és bíróságok azon 
hatáskörét, hogy megállapítsák a 
tárhelyszolgáltatók felelősségét olyan 
konkrét esetekben, amikor a 
2000/31/EK irányelv 14. cikke szerinti 
felelősség alóli mentesség feltételei nem 
teljesülnek.

_________________ _________________
8 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

8 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)
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Or. en

Módosítás 69
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E rendelet meghatározza a 
tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista 
tartalom terjesztése céljából történő 
visszaéléseknek az egységes piac 
zavartalan működésének biztosítása 
érdekében történő megelőzésére vonatkozó 
szabályokat, teljes mértékben tiszteletben 
tartva az Unió jogrendjében és különösen 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
biztosított alapvető jogokat.

(6) E rendelet meghatározza a 
tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista 
tartalom terjesztése céljából történő 
visszaéléseknek az egységes piac 
zavartalan működésének biztosítása 
érdekében történő megelőzésére vonatkozó 
szabályokat, teljes mértékben tiszteletben 
tartva az Unió jogrendjében és különösen 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
biztosított alapvető jogokat, ennek 
érdekében ösztönzi a tárhelyszolgáltatókat 
és a tagállamok illetékes igazságügyi 
hatóságait, hogy működjenek együtt olyan 
hatékony digitális interfészek kidolgozása 
érdekében, amelyek elősegítik az illegális 
tartalom hatékony azonosítását és 
jelentését biztosító interakcióikat.

Or. en

Módosítás 70
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az e rendeletben előírt 
kötelezettségek nem befolyásolhatják a 
nemzeti hatóságok és bíróságok arra 
vonatkozó feladatát és képességét, hogy 
megfelelő, észszerű és arányos 
intézkedéseket hozzanak a 
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bűncselekményekkel szemben.

Or. en

Módosítás 71
Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz 
létre a szóban forgó alapvető jogok 
védelmének biztosítására. Mindez 
magában foglalja a magánélet tiszteletben 
tartásához és a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogot, a 
véleménynyilvánítás szabadságának jogát, 
beleértve az információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak csak olyan 
intézkedéseket szabad elfogadniuk, 
amelyek szükségesek, megfelelőek és 
arányosak egy demokratikus 
társadalomban, figyelembe véve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, amely a pluralista, 
demokratikus társadalom egyik alapköve 
és az Unió alapját képező értékek egyike. 
A véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságába való beavatkozásnak 
minősülő intézkedéseknek szigorúan 
célzottnak kell lenniük abban az 
értelemben, hogy a terrorista tartalmak 
terjesztésének megakadályozására kell 
szolgálniuk, de nem érinthetik az 
információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, figyelembe 
véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános 

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz 
létre a szóban forgó alapvető jogok 
védelmének biztosítására. Mindez 
magában foglalja a magánélet tiszteletben 
tartásához és a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogot, a 
véleménynyilvánítás szabadságának jogát, 
beleértve az információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak csak olyan 
intézkedéseket szabad elfogadniuk, 
amelyek szükségesek, megfelelőek és 
arányosak egy demokratikus 
társadalomban, figyelembe véve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, valamint a sajtó szabadságát 
és a tömegtájékoztatás sokszínűségét, 
amely a pluralista, demokratikus 
társadalom egyik alapköve és az Unió 
alapját képező értékek egyike. A 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát potenciálisan befolyásoló 
intézkedéseknek szigorúan célzottnak kell 
lenniük és bírósági végzésen kell 
alapulniuk, abban az értelemben, hogy 
konkrét tartalomra kell vonatkozniuk és a 
terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozására kell szolgálniuk, de 
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vita elősegítésében, valamint a tények, 
vélemények és elképzelések terjesztésében 
és fogadásában – a jogszabályokkal 
összhangban – betöltött központi szerepét.

nem érinthetik az információk fogadásának 
vagy megosztásának szabadságát, 
figyelembe véve a tárhelyszolgáltatóknak a 
nyilvános vita elősegítésében, valamint a 
tények, vélemények és elképzelések 
terjesztésében és fogadásában – a 
jogszabályokkal összhangban – betöltött 
központi szerepét. A sajtó- és 
médiatartalom előkészítésében, 
előállításában és terjesztésében részt vevő 
szakemberek által a nyilvánosság 
tájékoztatásában és véleményének 
formálásában betöltött fontos szerepet 
hangsúlyozandó, ezeknek a személyeknek 
különleges garanciákra van szükségük, 
amelyek biztosítják, hogy munkájukat 
nem veszélyeztetik a terrorista tartalmak 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére irányuló határozatok.

Or. en

Módosítás 72
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz 
létre a szóban forgó alapvető jogok 
védelmének biztosítására. Mindez 
magában foglalja a magánélet tiszteletben 
tartásához és a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogot, a 
véleménynyilvánítás szabadságának jogát, 
beleértve az információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak csak olyan 

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz 
létre a szóban forgó alapvető jogok 
védelmének biztosítására. Mindez 
magában foglalja a magánélet tiszteletben 
tartásához és a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogot, a 
véleménynyilvánítás szabadságának jogát, 
beleértve az információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak csak olyan 
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intézkedéseket szabad elfogadniuk, 
amelyek szükségesek, megfelelőek és 
arányosak egy demokratikus 
társadalomban, figyelembe véve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, amely a pluralista, 
demokratikus társadalom egyik alapköve 
és az Unió alapját képező értékek egyike. 
A véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságába való beavatkozásnak 
minősülő intézkedéseknek szigorúan 
célzottnak kell lenniük abban az 
értelemben, hogy a terrorista tartalmak 
terjesztésének megakadályozására kell 
szolgálniuk, de nem érinthetik az 
információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, figyelembe 
véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános 
vita elősegítésében, valamint a tények, 
vélemények és elképzelések terjesztésében 
és fogadásában – a jogszabályokkal 
összhangban – betöltött központi szerepét.

intézkedéseket szabad elfogadniuk, 
amelyek szükségesek, megfelelőek és 
arányosak egy demokratikus 
társadalomban, figyelembe véve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, amely a pluralista, 
demokratikus társadalom egyik alapköve 
és az Unió alapját képező értékek egyike, 
továbbá figyelembe véve az európai 
polgárok életét és testi épségét 
veszélyeztető terrorfenyegetés jelentette 
kockázat nagyságát és azt, hogy a 
támadások hatékony megelőzése 
érdekében alapvető fontosságú a 
terrorizmusra való gyors reagálás. A 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságába való beavatkozásnak 
minősülő intézkedéseknek szigorúan 
célzottnak kell lenniük abban az 
értelemben, hogy a terrorista tartalmak 
terjesztésének megakadályozására kell 
szolgálniuk, de nem érinthetik a nem 
terrorista jellegű információk fogadásának 
vagy megosztásának szabadságát, 
figyelembe véve a tárhelyszolgáltatóknak a 
nyilvános vita elősegítésében, valamint a 
tények, vélemények és elképzelések 
terjesztésében és fogadásában – a 
jogszabályokkal összhangban – betöltött 
központi szerepét.

Or. fr

Módosítás 73
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz 
létre a szóban forgó alapvető jogok 
védelmének biztosítására. Mindez 

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz 
létre a szóban forgó alapvető jogok 
védelmének bármely körülmények között 
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magában foglalja a magánélet tiszteletben 
tartásához és a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogot, a 
véleménynyilvánítás szabadságának jogát, 
beleértve az információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak csak olyan 
intézkedéseket szabad elfogadniuk, 
amelyek szükségesek, megfelelőek és 
arányosak egy demokratikus 
társadalomban, figyelembe véve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, amely a pluralista, 
demokratikus társadalom egyik alapköve 
és az Unió alapját képező értékek egyike. 
A véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságába való beavatkozásnak 
minősülő intézkedéseknek szigorúan 
célzottnak kell lenniük abban az 
értelemben, hogy a terrorista tartalmak 
terjesztésének megakadályozására kell 
szolgálniuk, de nem érinthetik az 
információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, figyelembe 
véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános 
vita elősegítésében, valamint a tények, 
vélemények és elképzelések terjesztésében 
és fogadásában – a jogszabályokkal 
összhangban – betöltött központi szerepét.

történő veszélyeztetése nélkül. Mindez 
magában foglalja a magánélet tiszteletben 
tartásához és a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogot, a 
véleménynyilvánítás szabadságának jogát, 
beleértve az információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. A 
bíróságoknak, illetve az illetékes 
hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak 
csak olyan intézkedéseket szabad 
elfogadniuk, amelyek szükségesek, 
megfelelőek és arányosak egy 
demokratikus társadalomban, figyelembe 
véve a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságát, amely a 
pluralista, demokratikus társadalom egyik 
alapköve és az Unió alapját képező értékek 
egyike.

Or. en

Módosítás 74
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
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megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz 
létre a szóban forgó alapvető jogok 
védelmének biztosítására. Mindez 
magában foglalja a magánélet tiszteletben 
tartásához és a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogot, a 
véleménynyilvánítás szabadságának jogát, 
beleértve az információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak csak olyan 
intézkedéseket szabad elfogadniuk, 
amelyek szükségesek, megfelelőek és 
arányosak egy demokratikus 
társadalomban, figyelembe véve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, amely a pluralista, 
demokratikus társadalom egyik alapköve 
és az Unió alapját képező értékek egyike. A 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságába való beavatkozásnak 
minősülő intézkedéseknek szigorúan 
célzottnak kell lenniük abban az 
értelemben, hogy a terrorista tartalmak 
terjesztésének megakadályozására kell 
szolgálniuk, de nem érinthetik az 
információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, figyelembe 
véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános 
vita elősegítésében, valamint a tények, 
vélemények és elképzelések terjesztésében 
és fogadásában – a jogszabályokkal 
összhangban – betöltött központi szerepét.

megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz 
létre a szóban forgó alapvető jogok 
védelmének biztosítására. Mindez 
magában foglalja a magánélet tiszteletben 
tartásához és a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogot, a 
véleménynyilvánítás szabadságának jogát, 
beleértve az információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az e 
rendeletben meghatározott illetékes 
hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak 
csak olyan intézkedéseket szabad 
elfogadniuk, amelyek szükségesek, 
megfelelőek és arányosak egy 
demokratikus társadalomban, figyelembe 
véve a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságát, valamint a 
magánélet tiszteletben tartásához és a 
személyes adatok védelméhez való jogot, 
amelyek a pluralista, demokratikus 
társadalom alapkövei és az Unió alapját 
képező értékek közé tartoznak. Az e 
rendelet értelmében hozott 
intézkedéseknek szükségeseknek, 
megfelelőknek és arányosaknak kell 
lenniük a terrorizmus elleni küzdelemhez 
való hozzájárulásra irányuló célhoz, de 
nem érinthetik az információk fogadásának 
vagy megosztásának szabadságát, 
figyelembe véve a tárhelyszolgáltatóknak a 
nyilvános vita elősegítésében, valamint a 
tények, vélemények és elképzelések 
terjesztésében és fogadásában – a 
jogszabályokkal összhangban – betöltött 
központi szerepét.

Or. en

Módosítás 75
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz 
létre a szóban forgó alapvető jogok 
védelmének biztosítására. Mindez 
magában foglalja a magánélet tiszteletben 
tartásához és a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogot, a 
véleménynyilvánítás szabadságának jogát, 
beleértve az információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak csak olyan 
intézkedéseket szabad elfogadniuk, 
amelyek szükségesek, megfelelőek és 
arányosak egy demokratikus 
társadalomban, figyelembe véve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, amely a pluralista, 
demokratikus társadalom egyik alapköve 
és az Unió alapját képező értékek egyike. 
A véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságába való beavatkozásnak 
minősülő intézkedéseknek szigorúan 
célzottnak kell lenniük abban az 
értelemben, hogy a terrorista tartalmak 
terjesztésének megakadályozására kell 
szolgálniuk, de nem érinthetik az 
információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, figyelembe 
véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános 
vita elősegítésében, valamint a tények, 
vélemények és elképzelések terjesztésében 
és fogadásában – a jogszabályokkal 
összhangban – betöltött központi szerepét.

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz 
létre a szóban forgó alapvető jogok 
védelmének biztosítására. Mindez 
magában foglalja a magánélet tiszteletben 
tartásához és a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogot, a 
véleménynyilvánítás szabadságának jogát, 
beleértve az információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak csak olyan 
intézkedéseket szabad elfogadniuk, 
amelyek szükségesek, megfelelőek és 
arányosak egy demokratikus 
társadalomban, egyensúlyt teremtve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságával, amely a pluralista, 
demokratikus társadalom egyik alapköve 
és az Unió alapját képező értékek egyike. 
Az intézkedések jogos beavatkozást 
jelenthetnek a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságába, feltéve, hogy 
szigorúan célzottak, abban az értelemben, 
hogy konkrét tartalomra kell 
vonatkozniuk és a terrorista tartalmak 
terjesztésének megakadályozására kell 
szolgálniuk, de nem érinthetik az 
információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, figyelembe 
véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános 
vita elősegítésében, valamint a tények, 
vélemények és elképzelések terjesztésében 
és fogadásában – a jogszabályokkal 
összhangban – betöltött központi szerepét.

Or. en

Módosítás 76
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Luigi Morgano, Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz 
létre a szóban forgó alapvető jogok 
védelmének biztosítására. Mindez 
magában foglalja a magánélet tiszteletben 
tartásához és a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogot, a 
véleménynyilvánítás szabadságának jogát, 
beleértve az információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak csak olyan 
intézkedéseket szabad elfogadniuk, 
amelyek szükségesek, megfelelőek és 
arányosak egy demokratikus 
társadalomban, figyelembe véve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, amely a pluralista, 
demokratikus társadalom egyik alapköve 
és az Unió alapját képező értékek egyike. 
A véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságába való beavatkozásnak 
minősülő intézkedéseknek szigorúan 
célzottnak kell lenniük abban az 
értelemben, hogy a terrorista tartalmak 
terjesztésének megakadályozására kell 
szolgálniuk, de nem érinthetik az 
információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, figyelembe 
véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános 
vita elősegítésében, valamint a tények, 
vélemények és elképzelések terjesztésében 
és fogadásában – a jogszabályokkal 
összhangban – betöltött központi szerepét.

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz 
létre a szóban forgó alapvető jogok 
védelmének biztosítására. Mindez 
magában foglalja a magánélet tiszteletben 
tartásához és a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogot, a 
véleménynyilvánítás szabadságának jogát, 
beleértve az információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak kizárólag olyan 
intézkedéseket szabad elfogadniuk, 
amelyek szükségesek, megfelelőek és 
arányosak egy demokratikus 
társadalomban, figyelembe véve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, amely a pluralista, 
demokratikus társadalom egyik alapköve 
és az Unió alapját képező értékek egyike. 
A véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságába való beavatkozásnak 
minősülő intézkedéseknek szigorúan 
célzottnak kell lenniük abban az 
értelemben, hogy a terrorista tartalmak 
terjesztésének megakadályozására kell 
szolgálniuk, de nem érinthetik az 
információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, figyelembe 
véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános 
vita elősegítésében, valamint a tények, 
vélemények és elképzelések terjesztésében 
és fogadásában – a jogszabályokkal 
összhangban – betöltött központi szerepét.

Or. it
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Módosítás 77
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz 
létre a szóban forgó alapvető jogok 
védelmének biztosítására. Mindez 
magában foglalja a magánélet tiszteletben 
tartásához és a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogot, a 
véleménynyilvánítás szabadságának jogát, 
beleértve az információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak csak olyan 
intézkedéseket szabad elfogadniuk, 
amelyek szükségesek, megfelelőek és 
arányosak egy demokratikus 
társadalomban, figyelembe véve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, amely a pluralista, 
demokratikus társadalom egyik alapköve 
és az Unió alapját képező értékek egyike. 
A véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságába való beavatkozásnak 
minősülő intézkedéseknek szigorúan 
célzottnak kell lenniük abban az 
értelemben, hogy a terrorista tartalmak 
terjesztésének megakadályozására kell 
szolgálniuk, de nem érinthetik az 
információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, figyelembe 
véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános 
vita elősegítésében, valamint a tények, 
vélemények és elképzelések terjesztésében 
és fogadásában – a jogszabályokkal 
összhangban – betöltött központi szerepét.

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor a 
szóban forgó alapvető jogok védelmét 
biztosító, megfelelő és szilárd 
biztosítékokat hoz létre. Mindez magában 
foglalja a magánélet tiszteletben tartásához 
és a személyes adatok védelméhez való 
jogot, a hatékony bírói jogvédelemhez való 
jogot, a véleménynyilvánítás 
szabadságának jogát, beleértve az 
információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak csak olyan 
intézkedéseket szabad elfogadniuk, 
amelyek szükségesek, megfelelőek és 
arányosak egy demokratikus 
társadalomban, figyelembe véve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, amely a pluralista, 
demokratikus társadalom egyik alapköve 
és az Unió alapját képező értékek egyike. 
A véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát potenciálisan befolyásoló 
beavatkozásnak minősülő intézkedéseknek 
szigorúan célzottnak kell lenniük abban az 
értelemben, hogy a terrorista tartalmak 
terjesztésének megakadályozására kell 
szolgálniuk, és nem érinthetik az 
információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, figyelembe 
véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános 
vita elősegítésében, valamint a tények, 
vélemények és elképzelések terjesztésében 
és fogadásában – a jogszabályokkal 
összhangban – betöltött központi szerepét.
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Or. en

Módosítás 78
Marlene Mizzi

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A hatékony jogorvoslathoz való 
jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
rögzíti. Minden természetes vagy jogi 
személynek joga van az illetékes nemzeti 
bíróság előtti hatékony bírósági 
jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott 
bármely olyan intézkedés tekintetében, 
amely hátrányosan érintheti az adott 
személy jogait. E jog magában foglalja 
különösen azt a lehetőséget, hogy a 
tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók 
hatékonyan megtámadhassák az 
eltávolítási végzést annak a tagállamnak a 
bírósága előtt, amelynek hatóságai az 
eltávolítási végzést kibocsátották.

(8) A hatékony jogorvoslathoz való 
jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
rögzíti. Minden természetes vagy jogi 
személynek joga van az illetékes nemzeti 
bíróság előtti hatékony bírósági 
jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott 
bármely olyan intézkedés tekintetében, 
amely hátrányosan érintheti az adott 
személy jogait. E jog magában foglalja 
különösen a tárhelyszolgáltatóknak és 
tartalomszolgáltatóknak a minden 
elérhető jogorvoslati eszközzel kapcsolatos 
tájékoztatáshoz való jogát és azt a 
lehetőséget, hogy a tárhelyszolgáltatók és 
tartalomszolgáltatók hatékonyan 
megtámadhassanak bármilyen 
határozatot, köztük az eltávolítási végzést 
vagy a szankciók kiszabó intézkedéseket 
annak a tagállamnak a bírósága vagy 
illetékes igazságügyi hatósága előtt, ahol 
a székhelyük vagy jogi képviselőjük van.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat nem tartalmaz konkrét rendelkezéseket a jogorvoslatról, és a dolgok 
jelenlegi állása szerint azoknak a szolgáltatóknak, akik egy másik tagállam illetékes hatósága 
által kibocsátott eltávolítási végzést kívánnak megtámadni, abban a másik tagállamban kell 
fellebbezniük, ami jelentős terhet, költségeket és nyelvi nehézségeket jelent a 
tárhelyszolgáltatók számára. Ez lehetetlenné teszi a kkv-k számára az eltávolítási végzések 
megtámadását.

Módosítás 79
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Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A hatékony jogorvoslathoz való 
jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
rögzíti. Minden természetes vagy jogi 
személynek joga van az illetékes nemzeti 
bíróság előtti hatékony bírósági 
jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott 
bármely olyan intézkedés tekintetében, 
amely hátrányosan érintheti az adott 
személy jogait. E jog magában foglalja 
különösen azt a lehetőséget, hogy a 
tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók 
hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási 
végzést annak a tagállamnak a bírósága 
előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási 
végzést kibocsátották.

(8) A hatékony jogorvoslathoz való 
jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
rögzíti. Minden természetes vagy jogi 
személynek joga van az illetékes nemzeti 
bíróság előtti hatékony bírósági 
jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott 
bármely olyan intézkedés tekintetében, 
amely hátrányosan érintheti az adott 
személy jogait. E jog magában foglalja 
különösen a tárhelyszolgáltatók és 
tartalomszolgáltatók azon lehetőségét, 
hogy tájékoztatást kapjanak a 
jogorvoslatról, a tartalomszolgáltatók 
számára rendelkezésre álló azon 
lehetőséget, hogy fellebbezzenek a 
tárhelyszolgáltató által hozott eltávolítási 
határozatok ellen, valamint azt a 
lehetőséget, hogy a tárhelyszolgáltatók és 
tartalomszolgáltatók hatékonyan 
megtámadhassák az eltávolítási végzést 
annak a tagállamnak a bírósága előtt, 
amelynek hatóságai az eltávolítási végzést 
kibocsátották.

Or. en

Módosítás 80
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A hatékony jogorvoslathoz való 
jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
rögzíti. Minden természetes vagy jogi 

(8) A hatékony jogorvoslathoz való 
jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
rögzíti. Minden természetes vagy jogi 
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személynek joga van az illetékes nemzeti 
bíróság előtti hatékony bírósági 
jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott 
bármely olyan intézkedés tekintetében, 
amely hátrányosan érintheti az adott 
személy jogait. E jog magában foglalja 
különösen azt a lehetőséget, hogy a 
tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók 
hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási 
végzést annak a tagállamnak a bírósága 
előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási 
végzést kibocsátották.

személynek joga van az illetékes nemzeti 
bíróság előtti hatékony bírósági 
jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott 
bármely olyan intézkedés tekintetében, 
amely hátrányosan érintheti az adott 
személy jogait. E jog magában foglalja 
különösen azt a lehetőséget, hogy a 
tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók 
hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási 
végzést annak a tagállamnak a bírósága 
előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási 
végzést kibocsátották, az e tagállam 
bírósága által meghatározott feltételek 
szerint és törvényes határidőkön belül.

Or. fr

Módosítás 81
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A hatékony jogorvoslathoz való 
jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
rögzíti. Minden természetes vagy jogi 
személynek joga van az illetékes nemzeti 
bíróság előtti hatékony bírósági 
jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott 
bármely olyan intézkedés tekintetében, 
amely hátrányosan érintheti az adott 
személy jogait. E jog magában foglalja 
különösen azt a lehetőséget, hogy a 
tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók 
hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási 
végzést annak a tagállamnak a bírósága 
előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási 
végzést kibocsátották.

(8) A hatékony jogorvoslathoz való 
jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
rögzíti. Minden természetes vagy jogi 
személynek joga van az illetékes bíróság 
előtti hatékony bírósági jogorvoslathoz az e 
rendelet alapján hozott bármely olyan 
intézkedés tekintetében, amely hátrányosan 
érintheti az adott személy jogait. E jog 
magában foglalja különösen azt a 
lehetőséget, hogy a tárhelyszolgáltatók és 
tartalomszolgáltatók hatékonyan 
megtámadhassák az eltávolítási végzést 
annak a tagállamnak a bírósága előtt, 
amelynek hatóságai az eltávolítási végzést 
kibocsátották.

Or. en
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Módosítás 82
Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
megelőző céllal meg kell határoznia a 
terrorista tartalom fogalmát az 
(EU) 2017/541 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 
Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online 
terrorista propagandát kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
és információkra kell kiterjednie, 
amelyeket terrorista bűncselekmények 
elkövetésére való felbujtás, azok 
támogatása vagy azokra való uszítás, az 
ahhoz szükséges utasítások, valamint a 
terrorista csoportban való részvétel 
támogatása céljára alkalmaznak. Ezek az 
információk különösen szövegeket, 
képeket, hangfelvételeket és videókat 
tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a 
tartalom e rendelet értelmében terrorista 
tartalomnak minősül-e, az illetékes 
hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak 
figyelembe kell venniük az olyan 
tényezőket, mint például a nyilatkozatok 
jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok 
kontextusa és az, hogy milyen mértékben 
járhatnak káros következményekkel, hatást 
gyakorolva így a személyek biztonságára. 
Az értékelés során fontos tényezőnek 
minősül az a tény, hogy az anyagot egy 
uniós jegyzékben foglalt terrorista 
szervezet vagy személy készítette vagy 
terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, 

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak a nagyközönség 
számára történő terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
meg kell határoznia a terrorista tartalom 
fogalmát az (EU) 2017/541 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben9 foglalt, 
a terrorista bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározással összhangban, és 
különösen figyelembe kell vennie az EU 
vagy az ENSZ által a kijelölt listákon 
szerepeltetett, elismert terrorista 
szervezetekkel való kapcsolatokat. 
Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online 
terrorista propagandát kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
és információkra kell kiterjednie, 
amelyeket terrorista bűncselekmények 
elkövetésére való felbujtás, azok 
támogatása – beleértve a pénzügyi vagy 
logisztikai támogatást – vagy azokra való 
uszítás, az ahhoz szükséges utasítások, 
valamint valamely, az EU vagy az ENSZ 
jegyzékében szereplő terrorista csoport 
tevékenységeiben való részvétel vagy az 
azokkal kapcsolatos tartalmak 
terjesztésének támogatása céljára 
alkalmaznak. Ezek az információk 
különösen szövegeket, képeket, 
hangfelvételeket és videókat tartalmaznak. 
Annak értékelésekor, hogy a tartalom e 
rendelet értelmében terrorista tartalomnak 
minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell 
venniük az olyan tényezőket, mint például 
a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, 
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illetve a nevében készítették vagy 
terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy 
kutatási célokra terjesztett tartalmakat 
megfelelően védeni kell. Továbbá 
érzékeny politikai témákról folytatott 
nyilvános viták során kifejtett radikális, 
vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem 
tekintendők terrorista tartalomnak.

a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy 
milyen mértékben járhatnak káros 
következményekkel, hatást gyakorolva így 
a személyek biztonságára. Az értékelés 
során fontos tényezőnek minősül az a tény, 
hogy az anyagot egy uniós jegyzékben 
foglalt terrorista szervezet vagy személy 
készítette vagy terjesztette, az anyag neki 
tulajdonítható, illetve a nevében készítették 
vagy terjesztették. Az oktatási, kutatási, 
újságírói és egyéb szerkesztői célokra 
terjesztett tartalmakat azonban nem szabad 
terrorista tartalomnak tekinteni, és ezért 
ki kell zárni e rendelet hatálya alól, 
feltéve, hogy nem erőszak elkövetésére 
bujtanak fel, megfelelő egyensúlyt 
biztosítva az alapvető jogok, különösen a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadsága, valamint a közbiztonság 
igényei között. Erre a sajtó-, illetve 
médiaszabályozásban meghatározott 
újságírói normák figyelembe vétele 
érdekében van szükség. Hangsúlyozandó 
a sajtó- és médiatartalom előkészítésében, 
előállításában és terjesztésében részt vevő 
szakemberek által a nyilvánosság 
tájékoztatásában és véleményének 
formálásában betöltött fontos szerepet, 
ezeknek a személyeknek különleges 
védelemre van szükségük, amely 
biztosítja, hogy munkájukat nem 
veszélyeztetik a terrorista tartalmak 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére irányuló határozatok. Továbbá 
érzékeny politikai témákról folytatott 
nyilvános viták során kifejtett radikális, 
vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem 
tekintendők terrorista tartalomnak, feltéve, 
hogy nem erőszak elkövetésére bujtanak 
fel.

_________________ _________________
9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
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módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.). módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

Or. en

Módosítás 83
Luigi Morgano, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
megelőző céllal meg kell határoznia a 
terrorista tartalom fogalmát az 
(EU) 2017/541 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 
Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online 
terrorista propagandát kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
és információkra kell kiterjednie, 
amelyeket terrorista bűncselekmények 
elkövetésére való felbujtás, azok 
támogatása vagy azokra való uszítás, az 
ahhoz szükséges utasítások, valamint a 
terrorista csoportban való részvétel 
támogatása céljára alkalmaznak. Ezek az 
információk különösen szövegeket, 
képeket, hangfelvételeket és videókat 
tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a 
tartalom e rendelet értelmében terrorista 
tartalomnak minősül-e, az illetékes 
hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak 
figyelembe kell venniük az olyan 
tényezőket, mint például a nyilatkozatok 
jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok 
kontextusa és az, hogy milyen mértékben 
járhatnak káros következményekkel, hatást 

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
megelőző céllal meg kell határoznia a 
terrorista tartalom fogalmát az 
(EU) 2017/541 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 
Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online 
terrorista propagandát kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
és információkra kell kiterjednie, 
amelyeket terrorista bűncselekmények 
elkövetésére való felbujtás, azok 
támogatása vagy azokra való uszítás, az 
ahhoz szükséges utasítások, valamint a 
terrorista csoportban való részvétel 
támogatása céljára alkalmaznak. Ezek az 
információk különösen szövegeket, 
képeket, hangfelvételeket és videókat 
tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a 
tartalom e rendelet értelmében terrorista 
tartalomnak minősül-e, az illetékes 
hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak 
figyelembe kell venniük az olyan 
tényezőket, mint például a nyilatkozatok 
jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok 
kontextusa és az, hogy milyen mértékben 
járhatnak káros következményekkel, hatást 
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gyakorolva így a személyek biztonságára. 
Az értékelés során fontos tényezőnek 
minősül az a tény, hogy az anyagot egy 
uniós jegyzékben foglalt terrorista 
szervezet vagy személy készítette vagy 
terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, 
illetve a nevében készítették vagy 
terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy 
kutatási célokra terjesztett tartalmakat 
megfelelően védeni kell. Továbbá 
érzékeny politikai témákról folytatott 
nyilvános viták során kifejtett radikális, 
vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem 
tekintendők terrorista tartalomnak.

gyakorolva így a személyek biztonságára. 
Az értékelés során fontos tényezőnek 
minősül az a tény, hogy az anyagot egy 
uniós jegyzékben foglalt terrorista 
szervezet vagy személy készítette vagy 
terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, 
illetve a nevében készítették vagy 
terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy 
kutatási célokra terjesztett tartalmakat 
megfelelően védeni kell, és egyértelműen 
meg kell őket különböztetni a terrorista 
cselekményekre felbujtó tartalmaktól, 
feltéve, hogy azok terjesztése nem teszi 
lehetővé e tartalmak terrorizmus céljából 
történő felhasználását, tiszteletben tartva 
ily módon a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadsága, valamint a 
közbiztonság között fennálló megfelelő 
egyensúlyt. A fentiek fényében az 
újságírói tartalmak eltávolításának 
döntését az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 11. cikke értelmében az 
újságírók önszabályozó és etikai kódexére 
kell alapozni. A fentiekhez hasonlóan 
érzékeny politikai témákról folytatott 
nyilvános viták során kifejtett radikális, 
vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem 
tekintendők terrorista tartalomnak.

_________________ _________________
9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

Or. it

Módosítás 84
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
megelőző céllal meg kell határoznia a 
terrorista tartalom fogalmát az 
(EU) 2017/541 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 
Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online 
terrorista propagandát kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
és információkra kell kiterjednie, 
amelyeket terrorista bűncselekmények 
elkövetésére való felbujtás, azok 
támogatása vagy azokra való uszítás, az 
ahhoz szükséges utasítások, valamint a 
terrorista csoportban való részvétel 
támogatása céljára alkalmaznak. Ezek az 
információk különösen szövegeket, 
képeket, hangfelvételeket és videókat 
tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a 
tartalom e rendelet értelmében terrorista 
tartalomnak minősül-e, az illetékes 
hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak 
figyelembe kell venniük az olyan 
tényezőket, mint például a nyilatkozatok 
jellege és megfogalmazása, a 
nyilatkozatok kontextusa és az, hogy 
milyen mértékben járhatnak káros 
következményekkel, hatást gyakorolva így 
a személyek biztonságára. Az értékelés 
során fontos tényezőnek minősül az a tény, 
hogy az anyagot egy uniós jegyzékben 
foglalt terrorista szervezet vagy személy 
készítette vagy terjesztette, az anyag neki 
tulajdonítható, illetve a nevében készítették 
vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói 
vagy kutatási célokra terjesztett tartalmakat 
megfelelően védeni kell. Továbbá érzékeny 
politikai témákról folytatott nyilvános viták 
során kifejtett radikális, vitatkozó vagy 

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
megelőző céllal meg kell határoznia a 
terrorista tartalom fogalmát az 
(EU) 2017/541 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv9 3. cikkében foglalt, a 
terrorista bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 
Tekintettel arra, hogy az online terrorista 
propagandát kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
és információkra kell kiterjednie, 
amelyeket terrorista bűncselekmények 
elkövetésére való felbujtás, azok 
támogatása vagy azokra való uszítás, azok 
magasztalása vagy dicsőítése, az ahhoz 
szükséges utasítások, valamint a terrorista 
csoportban való részvétel támogatása 
céljára alkalmaznak, vagy amelyek ilyen 
terrorista csoportokat és/vagy a 
terroristaként azonosított valamely csoport 
által hirdetett ideológiát, vagyis többek 
között a dzsihádra felszólító radikális 
iszlamista ideológiát méltatnak, 
magasztalnak vagy dicsőítenek. Ezek az 
információk különösen szövegeket, 
képeket, hangfelvételeket és videókat 
tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a 
tartalom e rendelet értelmében terrorista 
tartalomnak minősül-e, az illetékes 
hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak 
figyelembe kell venniük az olyan 
tényezőket, mint például az üzenet célja, 
amely annak jellegéből és 
megfogalmazásából következik, valamint 
az üzenet kibocsátásnak kontextusa. Ezen 
értékelés során központi tényezőnek 
minősül az a tény, hogy az anyagot egy 
uniós jegyzékben foglalt terrorista 
szervezet vagy személy készítette vagy 
terjesztette, vagy hogy az anyag ilyen 
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vitatható álláspontok nem tekintendők 
terrorista tartalomnak.

szervezetnek vagy személynek 
tulajdonítható, amelynek elvben 
elegendőnek kell lennie az ilyen üzenet 
terroristának minősítéséhez. Az oktatási, 
újságírói vagy kutatási célokra terjesztett 
tartalmakat megfelelően védeni kell, és 
ezeket a céljuk különbözteti meg a 
terrorista üzenettől. Továbbá érzékeny 
politikai témákról folytatott nyilvános viták 
során kifejtett radikális, vitatkozó vagy 
vitatható álláspontok nem tekintendők 
terrorista tartalomnak, mivel az ilyen 
megnyilvánulást a törvény szabályozza és 
az nem minősül az e rendelet szerinti 
terrorista üzenetnek.

_________________ _________________
9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

Or. fr

Módosítás 85
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
megelőző céllal meg kell határoznia a 
terrorista tartalom fogalmát az 
(EU) 2017/541 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista 

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes igazságügyi hatóságoknak meg 
kell tenniük az online terrorista tartalmak 
terjesztésének megakadályozása 
érdekében, e rendeletnek meg kell 
határoznia a terrorista tartalom fogalmát az 
(EU) 2017/541 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista 
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bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 
Tekintettel arra, hogy a legkárosabb 
online terrorista propagandát kezelni kell, 
a fogalommeghatározásnak olyan 
anyagokra és információkra kell 
kiterjednie, amelyeket terrorista 
bűncselekmények elkövetésére való 
felbujtás, azok támogatása vagy azokra 
való uszítás, az ahhoz szükséges 
utasítások, valamint a terrorista 
csoportban való részvétel támogatása 
céljára alkalmaznak. Ezek az információk 
különösen szövegeket, képeket, 
hangfelvételeket és videókat tartalmaznak. 
Annak értékelésekor, hogy a tartalom e 
rendelet értelmében terrorista tartalomnak 
minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell 
venniük az olyan tényezőket, mint például 
a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, 
a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy 
milyen mértékben járhatnak káros 
következményekkel, hatást gyakorolva így 
a személyek biztonságára. Az értékelés 
során fontos tényezőnek minősül az a tény, 
hogy az anyagot egy uniós jegyzékben 
foglalt terrorista szervezet vagy személy 
készítette vagy terjesztette, az anyag neki 
tulajdonítható, illetve a nevében készítették 
vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói 
vagy kutatási célokra terjesztett tartalmakat 
megfelelően védeni kell. Továbbá érzékeny 
politikai témákról folytatott nyilvános viták 
során kifejtett radikális, vitatkozó vagy 
vitatható álláspontok nem tekintendők 
terrorista tartalomnak.

bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 
Annak értékelésekor, hogy a tartalom e 
rendelet értelmében terrorista tartalomnak 
minősül-e, az illetékes igazságügyi 
hatóságoknak a tárhelyszolgáltatókkal 
együttműködésben figyelembe kell 
venniük az olyan tényezőket, mint például 
a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, 
a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy 
milyen mértékben járhatnak káros 
következményekkel, hatást gyakorolva így 
a személyek biztonságára. Az értékelés 
során fontos tényezőnek minősül az a tény, 
hogy az anyagot egy uniós jegyzékben 
foglalt terrorista szervezet vagy személy 
készítette vagy terjesztette, az anyag neki 
tulajdonítható, illetve a nevében készítették 
vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói 
vagy kutatási célokra terjesztett tartalmakat 
e rendeletnek minden körülmények között 
megfelelően védenie kell. Továbbá 
érzékeny politikai témákról folytatott 
nyilvános viták során kifejtett radikális, 
vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem 
tekintendők terrorista tartalomnak.

_________________ _________________
9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

Or. en



PE634.733v01-00 34/119 AM\1176247HU.docx

HU

Módosítás 86
Marlene Mizzi

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
megelőző céllal meg kell határoznia a 
terrorista tartalom fogalmát az 
(EU) 2017/541 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 
Tekintettel arra, hogy a legkárosabb 
online terrorista propagandát kezelni kell, 
a fogalommeghatározásnak olyan 
anyagokra és információkra kell 
kiterjednie, amelyeket terrorista 
bűncselekmények elkövetésére való 
felbujtás, azok támogatása vagy azokra 
való uszítás, az ahhoz szükséges 
utasítások, valamint a terrorista 
csoportban való részvétel támogatása 
céljára alkalmaznak. Ezek az információk 
különösen szövegeket, képeket, 
hangfelvételeket és videókat tartalmaznak. 
Annak értékelésekor, hogy a tartalom e 
rendelet értelmében terrorista tartalomnak 
minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell 
venniük az olyan tényezőket, mint például 
a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, 
a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy 
milyen mértékben járhatnak káros 
következményekkel, hatást gyakorolva így 
a személyek biztonságára. Az értékelés 
során fontos tényezőnek minősül az a tény, 
hogy az anyagot egy uniós jegyzékben 

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
meg kell határoznia a terrorista tartalom 
fogalmát az (EU) 2017/541 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben9 foglalt, 
a terrorista bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározással összhangban. 
Ezek az információk különösen 
szövegeket, képeket, hangfelvételeket és 
videókat tartalmaznak. Annak 
értékelésekor, hogy a tartalom e rendelet 
értelmében terrorista tartalomnak minősül-
e, az illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell 
venniük az olyan tényezőket, mint például 
a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, 
a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy 
milyen mértékben járhatnak káros 
következményekkel, hatást gyakorolva így 
a személyek biztonságára. Az értékelés 
során fontos tényezőnek minősül az a tény, 
hogy az anyagot egy uniós jegyzékben 
foglalt terrorista szervezet vagy személy 
készítette vagy terjesztette, az anyag neki 
tulajdonítható, illetve a nevében készítették 
vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói 
vagy kutatási célokra terjesztett tartalmakat 
megfelelően védeni kell. Továbbá érzékeny 
politikai témákról folytatott nyilvános viták 
során kifejtett radikális, vitatkozó vagy 
vitatható álláspontok nem tekintendők 
terrorista tartalomnak.
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foglalt terrorista szervezet vagy személy 
készítette vagy terjesztette, az anyag neki 
tulajdonítható, illetve a nevében készítették 
vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói 
vagy kutatási célokra terjesztett tartalmakat 
megfelelően védeni kell. Továbbá érzékeny 
politikai témákról folytatott nyilvános viták 
során kifejtett radikális, vitatkozó vagy 
vitatható álláspontok nem tekintendők 
terrorista tartalomnak.

_________________ _________________
9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

Or. en

Indokolás

A terrorista tartalom fogalommeghatározásának összhangban kell lennie a terrorista 
bűncselekményeknek az (EU) 2017/541 irányelv szerinti fogalommeghatározásával.

Módosítás 87
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
megelőző céllal meg kell határoznia a 
terrorista tartalom fogalmát az 
(EU) 2017/541 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista 

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
illegális online terrorista tartalmak 
terjesztésének kezelése érdekében, e 
rendeletnek meg kell határoznia a terrorista 
tartalom fogalmát az (EU) 2017/541 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben9 
foglalt, a terrorista bűncselekményekre 



PE634.733v01-00 36/119 AM\1176247HU.docx

HU

bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 
Tekintettel arra, hogy a legkárosabb 
online terrorista propagandát kezelni kell, 
a fogalommeghatározásnak olyan 
anyagokra és információkra kell 
kiterjednie, amelyeket terrorista 
bűncselekmények elkövetésére való 
felbujtás, azok támogatása vagy azokra 
való uszítás, az ahhoz szükséges 
utasítások, valamint a terrorista 
csoportban való részvétel támogatása 
céljára alkalmaznak. Ezek az információk 
különösen szövegeket, képeket, 
hangfelvételeket és videókat tartalmaznak. 
Annak értékelésekor, hogy a tartalom e 
rendelet értelmében terrorista tartalomnak 
minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell 
venniük az olyan tényezőket, mint például 
a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, 
a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy 
milyen mértékben járhatnak káros 
következményekkel, hatást gyakorolva így 
a személyek biztonságára. Az értékelés 
során fontos tényezőnek minősül az a tény, 
hogy az anyagot egy uniós jegyzékben 
foglalt terrorista szervezet vagy személy 
készítette vagy terjesztette, az anyag neki 
tulajdonítható, illetve a nevében készítették 
vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói 
vagy kutatási célokra terjesztett tartalmakat 
megfelelően védeni kell. Továbbá érzékeny 
politikai témákról folytatott nyilvános viták 
során kifejtett radikális, vitatkozó vagy 
vitatható álláspontok nem tekintendők 
terrorista tartalomnak.

vonatkozó fogalommeghatározás 
alapján. Ezek az információk különösen 
szövegeket, képeket, hangfelvételeket és 
videókat tartalmaznak. Annak 
értékelésekor, hogy a tartalom e rendelet 
értelmében illegális terrorista tartalomnak 
minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell 
venniük az olyan tényezőket, mint például 
a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, 
a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy 
milyen mértékben járhatnak káros 
következményekkel, hatást gyakorolva így 
a személyek biztonságára. Az értékelés 
során fontos tényezőnek minősül az a tény, 
hogy az anyagot egy uniós jegyzékben 
foglalt terrorista szervezet vagy személy 
készítette vagy terjesztette, az anyag neki 
tulajdonítható, illetve a nevében készítették 
vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói 
vagy kutatási célokra terjesztett tartalmakat 
megfelelően védeni kell. Továbbá érzékeny 
politikai témákról folytatott nyilvános viták 
során kifejtett radikális, vitatkozó vagy 
vitatható álláspontok nem tekintendők 
terrorista tartalomnak és nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá.

_________________ _________________
9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

Or. en
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Módosítás 88
Giorgos Grammatikakis

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
megelőző céllal meg kell határoznia a 
terrorista tartalom fogalmát az 
(EU) 2017/541 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 
Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online 
terrorista propagandát kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
és információkra kell kiterjednie, 
amelyeket terrorista bűncselekmények 
elkövetésére való felbujtás, azok 
támogatása vagy azokra való uszítás, az 
ahhoz szükséges utasítások, valamint a 
terrorista csoportban való részvétel 
támogatása céljára alkalmaznak. Ezek az 
információk különösen szövegeket, 
képeket, hangfelvételeket és videókat 
tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a 
tartalom e rendelet értelmében terrorista 
tartalomnak minősül-e, az illetékes 
hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak 
figyelembe kell venniük az olyan 
tényezőket, mint például a nyilatkozatok 
jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok 
kontextusa és az, hogy milyen mértékben 
járhatnak káros következményekkel, hatást 
gyakorolva így a személyek biztonságára. 
Az értékelés során fontos tényezőnek 
minősül az a tény, hogy az anyagot egy 
uniós jegyzékben foglalt terrorista 

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
megelőző céllal meg kell határoznia a 
terrorista tartalom fogalmát az 
(EU) 2017/541 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 
Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online 
terrorista propagandát kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
és információkra kell kiterjednie, 
amelyeket terrorista bűncselekmények 
elkövetésére való felbujtás, azok 
támogatása vagy azokra való uszítás, az 
ahhoz szükséges utasítások, valamint a 
terrorista csoportban való részvétel 
támogatása céljára alkalmaznak. Ezek az 
információk különösen szövegeket, 
képeket, hangfelvételeket és videókat 
tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a 
tartalom e rendelet értelmében terrorista 
tartalomnak minősül-e, az illetékes 
hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak 
figyelembe kell venniük az olyan 
tényezőket, mint például a nyilatkozatok 
jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok 
kontextusa és az, hogy milyen mértékben 
járhatnak káros következményekkel, hatást 
gyakorolva így a személyek biztonságára. 
Az értékelés során fontos tényezőnek 
minősül az a tény, hogy az anyagot egy 
uniós jegyzékben foglalt terrorista 
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szervezet vagy személy készítette vagy 
terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, 
illetve a nevében készítették vagy 
terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy 
kutatási célokra terjesztett tartalmakat 
megfelelően védeni kell. Továbbá 
érzékeny politikai témákról folytatott 
nyilvános viták során kifejtett radikális, 
vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem 
tekintendők terrorista tartalomnak.

szervezet vagy személy készítette vagy 
terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, 
illetve a nevében készítették vagy 
terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy 
kutatási célokra terjesztett tartalmakat ki 
kell zárni e rendelet hatálya alól, feltéve, 
hogy nem erőszak elkövetésére bujtanak 
fel. Továbbá érzékeny politikai témákról 
folytatott nyilvános viták során kifejtett 
radikális, vitatkozó vagy vitatható 
álláspontok nem tekintendők terrorista 
tartalomnak, feltéve, hogy nem erőszak 
elkövetésére bujtanak fel.

_________________ _________________
9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

Or. en

Módosítás 89
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
megelőző céllal meg kell határoznia a 
terrorista tartalom fogalmát az 
(EU) 2017/541 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
megelőző céllal meg kell határoznia a 
terrorista tartalom fogalmát az 
(EU) 2017/541 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 
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Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online 
terrorista propagandát kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
és információkra kell kiterjednie, 
amelyeket terrorista bűncselekmények 
elkövetésére való felbujtás, azok 
támogatása vagy azokra való uszítás, az 
ahhoz szükséges utasítások, valamint a 
terrorista csoportban való részvétel 
támogatása céljára alkalmaznak. Ezek az 
információk különösen szövegeket, 
képeket, hangfelvételeket és videókat 
tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a 
tartalom e rendelet értelmében terrorista 
tartalomnak minősül-e, az illetékes 
hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak 
figyelembe kell venniük az olyan 
tényezőket, mint például a nyilatkozatok 
jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok 
kontextusa és az, hogy milyen mértékben 
járhatnak káros következményekkel, hatást 
gyakorolva így a személyek biztonságára. 
Az értékelés során fontos tényezőnek 
minősül az a tény, hogy az anyagot egy 
uniós jegyzékben foglalt terrorista 
szervezet vagy személy készítette vagy 
terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, 
illetve a nevében készítették vagy 
terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy 
kutatási célokra terjesztett tartalmakat 
megfelelően védeni kell. Továbbá érzékeny 
politikai témákról folytatott nyilvános viták 
során kifejtett radikális, vitatkozó vagy 
vitatható álláspontok nem tekintendők 
terrorista tartalomnak.

Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online 
terrorista propagandát kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
és információkra kell kiterjednie, 
amelyeket terrorista bűncselekmények 
elkövetésére való felbujtás, azok 
támogatása – beleértve a pénzügyi vagy 
logisztikai támogatást – vagy azokra való 
uszítás, az ahhoz szükséges utasítások, 
valamint a terrorista csoport 
tevékenységeiben való részvétel vagy az 
azokkal kapcsolatos tartalmak 
terjesztésének támogatása céljára 
alkalmaznak. Ezek az információk 
különösen szövegeket, képeket, 
hangfelvételeket és videókat tartalmaznak. 
Annak értékelésekor, hogy a tartalom e 
rendelet értelmében terrorista tartalomnak 
minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell 
venniük az olyan tényezőket, mint például 
a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, 
a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy 
milyen mértékben járhatnak káros 
következményekkel, hatást gyakorolva így 
a személyek biztonságára. Az értékelés 
során fontos tényezőnek minősül az a tény, 
hogy az anyagot egy uniós jegyzékben 
foglalt terrorista szervezet vagy személy 
készítette vagy terjesztette, az anyag neki 
tulajdonítható, illetve a nevében készítették 
vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói 
vagy kutatási célokra terjesztett tartalmakat 
megfelelően védeni kell. Továbbá érzékeny 
politikai témákról folytatott nyilvános viták 
során kifejtett vitatkozó vagy vitatható 
álláspontok nem tekintendők terrorista 
tartalomnak.

_________________ _________________
9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).
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Or. en

Módosítás 90
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Amennyiben a terjesztett anyagot 
valamely tartalomszolgáltató szerkesztői 
felelőssége mellett teszik közzé, az ilyen 
tartalom eltávolítására vonatkozó bármely 
döntésnek bírósági végzésen kell 
alapulnia. Erre az uniós jog, valamint a 
véleménynyilvánítás szabadságához és a 
tömegtájékoztatás szabadságához és 
sokszínűségéhez való, az Alapjogi Charta 
11. cikkében rögzített jogok teljes körű 
tiszteletben tartása miatt van szükség.

Or. en

Módosítás 91
Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hatály azon online 
tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése 
érdekében, amelyek terrorista tartalmat 
terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az 
információs társadalommal összefüggő 
azon szolgáltatásokra, amelyek a 
szolgáltatást igénybe vevő által 
szolgáltatott információkat a kérésére 
tárolják, valamint a tárolt információkat 
harmadik felek számára hozzáférhetővé 
teszik, függetlenül attól, hogy ez a 
tevékenység pusztán technikai, 
automatikus és passzív jellegű-e. Az 

(10) A hatály azon online 
tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése 
érdekében, amelyek terrorista tartalmat 
terjesztenek széles körben, e rendeletet 
alkalmazni kell az információs 
társadalommal összefüggő azon 
szolgáltatásokra, amelyek a szolgáltatást 
igénybe vevő által szolgáltatott 
információkat és anyagokat a kérésére 
tárolják, valamint a tárolt információkat és 
anyagokat a tárhelyszolgáltató több 
végfelhasználója vagy a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé teszik. Ez a 
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információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások nyújtói közé tartoznak 
például a közösségi média platformok, a 
videoközvetítési szolgáltatások, a video-, 
kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a 
fájlmegosztást és más felhőalapú 
szolgáltatások, amennyiben azok az 
információkat a harmadik felek 
rendelkezésére bocsátják, valamint azok a 
weboldalak, ahol a felhasználók 
kommentárokat hagyhatnak és 
értékeléseket tehetnek közzé. A rendeletet 
az Unión kívül letelepedett, de az Unión 
belül szolgáltatásokat kínáló 
tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, 
mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős 
hányada, amelyeknek szolgáltatásai 
esetében fennáll a terrorista tartalom 
megjelenésének veszélye, harmadik 
országokban rendelkezik székhellyel. 
Mindennek biztosítania kell, hogy a 
digitális egységes piacon működő 
valamennyi vállalat ugyanazoknak a 
követelményeknek feleljen meg, a 
letelepedés helye szerinti országtól 
függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy 
szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az 
Unióban, annak értékelését teszi 
szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé 
teszi-e egy vagy több tagállamban jogi 
személyek vagy természetes személyek 
számára, hogy igénybe vegyék 
szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató 
honlapjának vagy egy e-mail-címnek és 
más elérhetőségeknek a puszta 
hozzáférhetősége egy vagy több 
tagállamban önmagában nem lehet 
elégséges feltétele e rendelet 
alkalmazásának.

rendelet a tárhelyszolgáltatásra mint 
tevékenységre, és nem a konkrét 
tárhelyszolgáltatókra vagy ezek olyan fő 
tevékenységére vonatkozik, amelynek 
keretében a tárhelyszolgáltatáshoz más, e 
rendelet hatályán kívül eső szolgáltatások 
is kapcsolódhatnak. E rendelet 
alkalmazásában információtárolás alatt 
adatoknak egy fizikai vagy virtuális 
szerver memóriájában történő tárolása 
értendő; ez kizárja az [Európai 
Elektronikus Hírközlési Kódex] szerinti 
egyszerű továbbítást és egyéb elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat, a 
gyorsítótárazási szolgáltatásokat nyújtóit, 
továbbá a felhőalapú IT infrastruktúra 
egyéb szintjein nyújtott szolgáltatásokat, 
úgymint a VPS-eket (virtuális privát 
szerverek), az operációs rendszer nélküli 
szervereket, a tárolókat, a 
beállításjegyzékeket és -regisztrálókat, a 
DNS- (tartománynévrendszer-) és ehhez 
kapcsolódó szolgáltatásokat, a fizetési 
szolgáltatásokat és a szolgáltatásbénító 
támadások (DDoS) elleni védelemmel 
kapcsolatos szolgáltatásokat. Továbbá az 
információt az online tartalomszolgáltató 
kérésére kell tárolni; kizárólag azon 
online tárhelyszolgáltatók esnek a 
rendelet hatálya alá, amelyek 
szolgáltatásának az online 
tartalomszolgáltató közvetlen igénybe 
vevője. Végezetül, a tárolt információkat 
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
vagy a tárhelyszolgáltató több 
végfelhasználója számára, akik alatt a 
tárhelyszolgáltató az online 
tartalomszolgáltatótól eltérő bármely 
végfelhasználója értendő. Nem tartoznak 
a rendelet hatálya alá a véges számú 
személy között közvetlen személyközi és 
interaktív információcserét lehetővé tévő 
olyan személyközi kommunikációs 
szolgáltatások, amelyek keretében a 
kommunikációt kezdeményező vagy abban 
részt vevő személy határozza meg a 
címzett(ek)et. Az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
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tárhelyszolgáltatói közé tartoznak például 
a közösségi média platformok, a 
videomegosztó platformok, a 
videoközvetítési szolgáltatások, a kép- és 
hangmegosztási szolgáltatások, a nyilvános 
fájlmegosztó szolgáltatások és más 
felhőalapú és tároló szolgáltatások (a 
felhőalapú IT-infrastruktúrát kivéve), 
amennyiben azok az információkat vagy az 
anyagokat közvetlenül a tárhelyszolgáltató 
több végfelhasználója vagy a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátják. A rendeletet az 
Unión kívül letelepedett, de az Unión 
belüli szolgáltatásokat célzó 
tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, 
mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős 
hányada, amelyeknek szolgáltatásai 
esetében fennáll a terrorista tartalom 
megjelenésének veszélye, harmadik 
országokban rendelkezik székhellyel. 
Mindennek biztosítania kell, hogy a 
digitális egységes piacon működő 
valamennyi vállalat ugyanazoknak a 
követelményeknek feleljen meg, a 
letelepedés helye szerinti országtól 
függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy 
szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az 
Unióban, annak értékelését teszi 
szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé 
teszi-e egy vagy több tagállamban jogi 
személyek vagy természetes személyek 
számára, hogy igénybe vegyék 
szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató 
honlapjának vagy egy e-mail-címnek és 
más elérhetőségeknek a puszta 
hozzáférhetősége egy vagy több 
tagállamban önmagában nem lehet 
elégséges feltétele e rendelet 
alkalmazásának. Ezzel szemben a rendelet 
nem terjed ki a weboldalak üzemeltetőinek 
technikai infrastruktúrát biztosító 
webtárhely-szolgáltatókra, ideértve az 
infrastruktúrának a weboldal telepítését 
és üzemelését lehetővé tétele érdekében 
történő biztosítását is.

Or. en
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Módosítás 92
Francis Zammit Dimech

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hatály azon online 
tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése 
érdekében, amelyek terrorista tartalmat 
terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az 
információs társadalommal összefüggő 
azon szolgáltatásokra, amelyek a 
szolgáltatást igénybe vevő által 
szolgáltatott információkat a kérésére 
tárolják, valamint a tárolt információkat 
harmadik felek számára hozzáférhetővé 
teszik, függetlenül attól, hogy ez a 
tevékenység pusztán technikai, 
automatikus és passzív jellegű-e. Az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások nyújtói közé tartoznak 
például a közösségi média platformok, a 
videoközvetítési szolgáltatások, a video-, 
kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a 
fájlmegosztást és más felhőalapú 
szolgáltatások, amennyiben azok az 
információkat a harmadik felek 
rendelkezésére bocsátják, valamint azok a 
weboldalak, ahol a felhasználók 
kommentárokat hagyhatnak és 
értékeléseket tehetnek közzé. A rendeletet 
az Unión kívül letelepedett, de az Unión 
belül szolgáltatásokat kínáló 
tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, 
mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős 
hányada, amelyeknek szolgáltatásai 
esetében fennáll a terrorista tartalom 
megjelenésének veszélye, harmadik 
országokban rendelkezik székhellyel. 
Mindennek biztosítania kell, hogy a 
digitális egységes piacon működő 
valamennyi vállalat ugyanazoknak a 
követelményeknek feleljen meg, a 
letelepedés helye szerinti országtól 

(10) A hatály azon online 
tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése 
érdekében, amelyek terrorista tartalmat 
terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az 
információs társadalommal összefüggő 
azon, fogyasztóknak nyújtott 
szolgáltatásokra, amelyek a szolgáltatást 
igénybe vevő által szolgáltatott 
információkat a kérésére tárolják, valamint 
a tárolt információk terjesztését harmadik 
felek számára hozzáférhetővé teszik, 
függetlenül attól, hogy ez a tevékenység 
pusztán technikai, automatikus és passzív 
jellegű-e. Az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások nyújtói közé 
tartoznak például a közösségi média 
platformok, a videoközvetítési 
szolgáltatások, a video-, kép- és 
hangmegosztási szolgáltatások, valamint 
azok a weboldalak, ahol a felhasználók 
kommentárokat hagyhatnak és 
értékeléseket tehetnek közzé. A 
2003/361/EK bizottsági ajánlás 
mellékletének I. címe szerinti mikro- és 
kisvállalkozások, valamint az olyan 
szolgáltatók, mint például az online 
enciklopédiák, oktatási és tudományos 
adatbázisok, nyílt forráskódú szoftvereket 
fejlesztő platformok, online piacok, 
felhőalapú infrastruktúrák szolgáltatói, 
amelyek nem férnek hozzá az ügyfelek 
tartalmaihoz, valamint az olyan 
felhőszolgáltatók (beleértve a 
vállalkozások közötti felhőszolgáltatásokat 
is), amelyek nem osztanak meg tartalmat 
a nyilvánossággal, továbbá az internet-
infrastruktúrának az alkalmazási rétegtől 
eltérő rétegein nyújtott szolgáltatások e 
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függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy 
szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az 
Unióban, annak értékelését teszi 
szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé 
teszi-e egy vagy több tagállamban jogi 
személyek vagy természetes személyek 
számára, hogy igénybe vegyék 
szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató 
honlapjának vagy egy e-mail-címnek és 
más elérhetőségeknek a puszta 
hozzáférhetősége egy vagy több 
tagállamban önmagában nem lehet 
elégséges feltétele e rendelet 
alkalmazásának.

rendelet alkalmazásában nem tekintendők 
tárhelyszolgáltatóknak. A rendeletet az 
Unión kívül letelepedett, de az Unión belül 
szolgáltatásokat kínáló 
tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, 
mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős 
hányada, amelyeknek szolgáltatásai 
esetében fennáll a terrorista tartalom 
megjelenésének veszélye, harmadik 
országokban rendelkezik székhellyel. 
Mindennek biztosítania kell, hogy a 
digitális egységes piacon működő 
valamennyi vállalat ugyanazoknak a 
követelményeknek feleljen meg, a 
letelepedés helye szerinti országtól 
függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy 
szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az 
Unióban, annak értékelését teszi 
szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé 
teszi-e egy vagy több tagállamban jogi 
személyek vagy természetes személyek 
számára, hogy igénybe vegyék 
szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató 
honlapjának vagy egy e-mail-címnek és 
más elérhetőségeknek a puszta 
hozzáférhetősége egy vagy több 
tagállamban önmagában nem lehet 
elégséges feltétele e rendelet 
alkalmazásának.

Or. en

Módosítás 93
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hatály azon online 
tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése 
érdekében, amelyek terrorista tartalmat 
terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az 
információs társadalommal összefüggő 
azon szolgáltatásokra, amelyek a 

(10) A hatály azon online 
tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése 
érdekében, amelyek terrorista tartalmat 
terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az 
információs társadalommal összefüggő 
azon szolgáltatásokra, amelyeknek fő 
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szolgáltatást igénybe vevő által 
szolgáltatott információkat a kérésére 
tárolják, valamint a tárolt információkat 
harmadik felek számára hozzáférhetővé 
teszik, függetlenül attól, hogy ez a 
tevékenység pusztán technikai, 
automatikus és passzív jellegű-e. Az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások nyújtói közé tartoznak 
például a közösségi média platformok, a 
videoközvetítési szolgáltatások, a video-, 
kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a 
fájlmegosztást és más felhőalapú 
szolgáltatások, amennyiben azok az 
információkat a harmadik felek 
rendelkezésére bocsátják, valamint azok a 
weboldalak, ahol a felhasználók 
kommentárokat hagyhatnak és 
értékeléseket tehetnek közzé. A rendeletet 
az Unión kívül letelepedett, de az Unión 
belül szolgáltatásokat kínáló 
tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, 
mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős 
hányada, amelyeknek szolgáltatásai 
esetében fennáll a terrorista tartalom 
megjelenésének veszélye, harmadik 
országokban rendelkezik székhellyel. 
Mindennek biztosítania kell, hogy a 
digitális egységes piacon működő 
valamennyi vállalat ugyanazoknak a 
követelményeknek feleljen meg, a 
letelepedés helye szerinti országtól 
függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy 
szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az 
Unióban, annak értékelését teszi 
szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé 
teszi-e egy vagy több tagállamban jogi 
személyek vagy természetes személyek 
számára, hogy igénybe vegyék 
szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató 
honlapjának vagy egy e-mail-címnek és 
más elérhetőségeknek a puszta 
hozzáférhetősége egy vagy több 
tagállamban önmagában nem lehet 
elégséges feltétele e rendelet 
alkalmazásának.

üzleti tevékenysége abból áll, hogy a 
szolgáltatást igénybe vevő által 
szolgáltatott információkat a kérésére 
tárolják, valamint a tárolt információkat 
harmadik felek számára nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik. Az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
nyújtói közé tartoznak például a közösségi 
média platformok, a videoközvetítési 
szolgáltatások, a video-, kép- és 
hangmegosztási szolgáltatások, 
amennyiben azok az információkat 
harmadik felek számára nyilvánosan 
elérhetővé teszik. A rendeletet az Unión 
kívül letelepedett, de az Unión belül 
szolgáltatásokat kínáló 
tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, 
mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős 
hányada, amelyek illegális terrorista 
tartalom számára tárhelyet biztosítanak, 
harmadik országokban rendelkezik 
székhellyel. Mindennek biztosítania kell, 
hogy a digitális egységes piacon működő 
valamennyi vállalat ugyanazoknak a 
követelményeknek feleljen meg, a 
letelepedés helye szerinti országtól 
függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy 
szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az 
Unióban, annak értékelését teszi 
szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé 
teszi-e egy vagy több tagállamban jogi 
személyek vagy természetes személyek 
számára, hogy igénybe vegyék 
szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató 
honlapjának vagy egy e-mail-címnek és 
más elérhetőségeknek a puszta 
hozzáférhetősége egy vagy több 
tagállamban önmagában nem lehet 
elégséges feltétele e rendelet 
alkalmazásának.

Or. en
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Módosítás 94
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hatály azon online 
tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése 
érdekében, amelyek terrorista tartalmat 
terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az 
információs társadalommal összefüggő 
azon szolgáltatásokra, amelyek a 
szolgáltatást igénybe vevő által 
szolgáltatott információkat a kérésére 
tárolják, valamint a tárolt információkat 
harmadik felek számára hozzáférhetővé 
teszik, függetlenül attól, hogy ez a 
tevékenység pusztán technikai, 
automatikus és passzív jellegű-e. Az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások nyújtói közé tartoznak 
például a közösségi média platformok, a 
videoközvetítési szolgáltatások, a video-, 
kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a 
fájlmegosztást és más felhőalapú 
szolgáltatások, amennyiben azok az 
információkat a harmadik felek 
rendelkezésére bocsátják, valamint azok a 
weboldalak, ahol a felhasználók 
kommentárokat hagyhatnak és 
értékeléseket tehetnek közzé. A rendeletet 
az Unión kívül letelepedett, de az Unión 
belül szolgáltatásokat kínáló 
tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, 
mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős 
hányada, amelyeknek szolgáltatásai 
esetében fennáll a terrorista tartalom 
megjelenésének veszélye, harmadik 
országokban rendelkezik székhellyel. 
Mindennek biztosítania kell, hogy a 
digitális egységes piacon működő 
valamennyi vállalat ugyanazoknak a 
követelményeknek feleljen meg, a 
letelepedés helye szerinti országtól 

(10) A hatály azon online 
tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése 
érdekében, amelyek terrorista tartalmat 
terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az 
információs társadalommal összefüggő 
azon szolgáltatásokra, amelyek a 
szolgáltatást igénybe vevő által 
szolgáltatott információkat a kérésére 
tárolják, valamint a tárolt információkat 
harmadik felek számára nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik, függetlenül attól, 
hogy ez a tevékenység pusztán technikai, 
automatikus és passzív jellegű-e. Az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások nyújtói közé tartoznak 
például a közösségi média platformok, a 
videoközvetítési szolgáltatások, a video-, 
kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a 
fájlmegosztás és más felhőalapú 
szolgáltatások, amennyiben azok az 
információkat nyilvánosan a harmadik 
felek rendelkezésére bocsátják, valamint 
azok a weboldalak, ahol a felhasználók 
kommentárokat hagyhatnak és 
értékeléseket tehetnek közzé. A rendeletet 
az Unión kívül letelepedett, de az Unión 
belül szolgáltatásokat kínáló 
tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, 
mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős 
hányada, amelyeknek szolgáltatásai 
esetében fennáll a terrorista tartalom 
megjelenésének veszélye, harmadik 
országokban rendelkezik székhellyel. 
Mindennek biztosítania kell, hogy a 
digitális egységes piacon működő 
valamennyi vállalat ugyanazoknak a 
követelményeknek feleljen meg, a 
letelepedés helye szerinti országtól 
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függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy 
szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az 
Unióban, annak értékelését teszi 
szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé 
teszi-e egy vagy több tagállamban jogi 
személyek vagy természetes személyek 
számára, hogy igénybe vegyék 
szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató 
honlapjának vagy egy e-mail-címnek és 
más elérhetőségeknek a puszta 
hozzáférhetősége egy vagy több 
tagállamban önmagában nem lehet 
elégséges feltétele e rendelet 
alkalmazásának.

függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy 
szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az 
Unióban, annak értékelését teszi 
szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé 
teszi-e egy vagy több tagállamban jogi 
személyek vagy természetes személyek 
számára, hogy igénybe vegyék 
szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató 
honlapjának vagy egy e-mail-címnek és 
más elérhetőségeknek a puszta 
hozzáférhetősége egy vagy több 
tagállamban önmagában nem lehet 
elégséges feltétele e rendelet 
alkalmazásának.

Or. en

Módosítás 95
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Unióval fennálló érdemi 
kapcsolat releváns a rendelet hatályának 
meghatározása szempontjából. Az Unióval 
való ilyen érdemi kapcsolat akkor 
tekinthető megvalósultnak, ha a szolgáltató 
az Unióban letelepedett, ilyen telephely 
hiányában az érdemi kapcsolat kritériumát 
annak alapján kell értékelni, hogy egy vagy 
több tagállamban jelentős számú 
felhasználó található-e, vagy a 
tevékenységek egy vagy több tagállamra 
irányulnak-e. Az egy vagy több tagállam 
felé irányuló tevékenység fennállása az 
összes releváns körülmény alapján 
állapítható meg, beleértve az olyan 
tényezőket is, mint az e tagállamban 
általában használt nyelv vagy pénznem 
használata, illetve az áruk és szolgáltatások 
megrendelésének lehetősége. A valamely 
tagállam felé irányuló tevékenység 
fennállása levezethető abból is, ha 

(11) Az Unióval fennálló érdemi 
kapcsolat releváns a rendelet hatályának 
meghatározása szempontjából. Az Unióval 
való ilyen érdemi kapcsolat akkor 
tekinthető megvalósultnak, ha a szolgáltató 
az Unióban letelepedett, ilyen telephely 
hiányában az érdemi kapcsolat kritériumát 
annak alapján kell értékelni, hogy egy vagy 
több tagállamban található-e felhasználó, 
vagy a tevékenységek egy vagy több 
tagállamra irányulnak-e. Az egy vagy több 
tagállam felé irányuló tevékenység 
fennállása az összes releváns körülmény 
alapján állapítható meg, beleértve az olyan 
tényezőket is, mint az e tagállamban 
általában használt nyelv vagy pénznem 
használata, illetve az áruk és szolgáltatások 
megrendelésének lehetősége. A valamely 
tagállam felé irányuló tevékenység 
fennállása levezethető abból is, ha 
rendelkezésre áll egy alkalmazás a 
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rendelkezésre áll egy alkalmazás a 
vonatkozó nemzeti alkalmazás-áruházban, 
ha helyi hirdetéseket vagy az e tagállamban 
használt nyelvű hirdetéseket közölnek, 
illetve az ügyfelekkel fenntartott 
kapcsolatok kezeléséből is, például abban 
az esetben, ha az e tagállamban általában 
használt nyelven kínálnak 
ügyfélszolgáltatásokat. Az érdemi 
kapcsolat fennállása akkor is vélelmezhető, 
ha a szolgáltató tevékenysége az 
1215/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet10 17. cikke 
(1) bekezdésének c) pontja értelmében egy 
vagy több tagállamra irányul. Másfelől az 
(EU) 2018/302 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben11 rögzített hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának való 
megfelelés érdekében történő puszta 
szolgáltatásnyújtás kizárólag ezen az 
alapon nem tekinthető az Unióban 
található meghatározott területre irányuló 
vagy azt célzó tevékenységnek.

vonatkozó nemzeti alkalmazás-áruházban, 
ha helyi hirdetéseket vagy az e tagállamban 
használt nyelvű hirdetéseket közölnek, 
illetve az ügyfelekkel fenntartott 
kapcsolatok kezeléséből is, például abban 
az esetben, ha az e tagállamban általában 
használt nyelven kínálnak 
ügyfélszolgáltatásokat. Az érdemi 
kapcsolat fennállása akkor is vélelmezhető, 
ha a szolgáltató tevékenysége az 
1215/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet10 17. cikke 
(1) bekezdésének c) pontja értelmében egy 
vagy több tagállamra irányul.

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

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

11 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/302 rendelete (2018. február 
28.) a belső piacon belül a vevő 
állampolgársága, lakóhelye vagy 
letelepedési helye alapján történő 
indokolatlan területi alapú 
tartalomkorlátozással és a 
megkülönböztetés egyéb formáival 
szembeni fellépésről, valamint a 
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 
rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról (HL L 601., 2018.3.2, 1. o.).

Or. fr
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Módosítás 96
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
gondossági kötelezettségeket kell 
teljesíteniük annak érdekében, hogy 
megelőzzék a terrorista tartalmak 
terjesztését a szolgáltatásaik során. E 
gondossági kötelezettségek nem jelentenek 
általános nyomonkövetési kötelezettséget. 
A gondossági kötelezettségeknek 
magukban kell foglalniuk azt is, hogy e 
rendelet alkalmazásakor a 
tárhelyszolgáltatók gondosan, arányos és 
megkülönböztetéstől mentes módon járnak 
el az általuk tárolt tartalom tekintetében, 
különösen a saját szerződési feltételeik 
végrehajtása során, a nem terrorista 
tartalom eltávolításának elkerülése 
érdekében. Az eltávolítást vagy a 
hozzáférhetetlenné tételt a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának tiszteletben tartása mellett 
kell elvégezni.

(12) A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
gondossági kötelezettségeket kell 
teljesíteniük annak érdekében, hogy 
megelőzzék és meggátolják a terrorista 
tartalmak terjesztését a szolgáltatásaik 
során. E gondossági kötelezettségek nem 
jelentenek általános nyomonkövetési 
kötelezettséget, és nem sérthetik a 
2000/31/EK irányelv 15. cikkét. A 
gondossági kötelezettségeknek magukban 
kell foglalniuk azt is, hogy e rendelet 
alkalmazásakor a tárhelyszolgáltatók 
gondosan, arányos és megkülönböztetéstől 
mentes módon járnak el az általuk tárolt 
tartalom tekintetében, különösen a saját 
szerződési feltételeik végrehajtása során, a 
nem terrorista tartalom eltávolításának 
elkerülése érdekében. Az eltávolítást vagy 
a hozzáférhetetlenné tételt a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának tiszteletben tartása mellett 
kell elvégezni. A tárhelyszolgáltatóknak 
hatékony és gyors panaszkezelési és 
jogorvoslati mechanizmusokat kell 
biztosítaniuk a tartalmak indokolatlan 
eltávolítása esetére.

Or. en

Módosítás 97
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
gondossági kötelezettségeket kell 
teljesíteniük annak érdekében, hogy 
megelőzzék a terrorista tartalmak 
terjesztését a szolgáltatásaik során. E 
gondossági kötelezettségek nem jelentenek 
általános nyomonkövetési kötelezettséget. 
A gondossági kötelezettségeknek 
magukban kell foglalniuk azt is, hogy e 
rendelet alkalmazásakor a 
tárhelyszolgáltatók gondosan, arányos és 
megkülönböztetéstől mentes módon járnak 
el az általuk tárolt tartalom tekintetében, 
különösen a saját szerződési feltételeik 
végrehajtása során, a nem terrorista 
tartalom eltávolításának elkerülése 
érdekében. Az eltávolítást vagy a 
hozzáférhetetlenné tételt a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának tiszteletben tartása mellett 
kell elvégezni.

(12) A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
gondossági kötelezettségeket kell 
teljesíteniük annak érdekében, hogy 
megelőzzék a terrorista tartalmak 
terjesztését a szolgáltatásaik során. A 
2000/31/EK irányelv 15. cikkével 
összhangban e gondossági kötelezettségek 
nem jelentenek általános nyomonkövetési 
kötelezettséget, és adott esetben nem 
sérthetik az (EU) 2018/1808 irányelv 
IXA. fejezetét. A gondossági 
kötelezettségeknek magukban kell 
foglalniuk azt is, hogy e rendelet 
alkalmazásakor a tárhelyszolgáltatók 
gondosan, arányos és megkülönböztetéstől 
mentes módon járnak el az általuk tárolt 
tartalom tekintetében, különösen a saját 
szerződési feltételeik végrehajtása során, a 
nem terrorista tartalom eltávolításának 
elkerülése érdekében. Az eltávolítást vagy 
a hozzáférhetetlenné tételt a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának tiszteletben tartása mellett 
kell elvégezni.

Or. en

Módosítás 98
Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
gondossági kötelezettségeket kell 
teljesíteniük annak érdekében, hogy 
megelőzzék a terrorista tartalmak 
terjesztését a szolgáltatásaik során. E 
gondossági kötelezettségek nem jelentenek 
általános nyomonkövetési kötelezettséget. 
A gondossági kötelezettségeknek 
magukban kell foglalniuk azt is, hogy e 

(12) A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
gondossági kötelezettségeket kell 
teljesíteniük annak érdekében, hogy 
megelőzzék és meggátolják a terrorista 
tartalmak terjesztését a szolgáltatásaik 
során. E gondossági kötelezettségek nem 
jelentenek általános nyomonkövetési 
kötelezettséget. A gondossági 
kötelezettségeknek magukban kell 
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rendelet alkalmazásakor a 
tárhelyszolgáltatók gondosan, arányos és 
megkülönböztetéstől mentes módon járnak 
el az általuk tárolt tartalom tekintetében, 
különösen a saját szerződési feltételeik 
végrehajtása során, a nem terrorista 
tartalom eltávolításának elkerülése 
érdekében. Az eltávolítást vagy a 
hozzáférhetetlenné tételt a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának tiszteletben tartása mellett 
kell elvégezni.

foglalniuk azt is, hogy e rendelet 
alkalmazásakor a tárhelyszolgáltatók 
gondosan, arányos és megkülönböztetéstől 
mentes módon járnak el az általuk tárolt 
tartalom tekintetében, különösen a saját 
szerződési feltételeik végrehajtása során, a 
nem terrorista tartalom eltávolításának 
elkerülése érdekében. Az eltávolítást vagy 
a hozzáférhetetlenné tételt a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának betartása és tiszteletben 
tartása mellett kell elvégezni. A 
tárhelyszolgáltatóknak hatékony és gyors 
panaszkezelési és jogorvoslati 
mechanizmusokat kell biztosítaniuk a 
tartalmak indokolatlan eltávolítása 
esetére.

Or. en

Módosítás 99
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
gondossági kötelezettségeket kell 
teljesíteniük annak érdekében, hogy 
megelőzzék a terrorista tartalmak 
terjesztését a szolgáltatásaik során. E 
gondossági kötelezettségek nem jelentenek 
általános nyomonkövetési kötelezettséget. 
A gondossági kötelezettségeknek 
magukban kell foglalniuk azt is, hogy e 
rendelet alkalmazásakor a 
tárhelyszolgáltatók gondosan, arányos és 
megkülönböztetéstől mentes módon járnak 
el az általuk tárolt tartalom tekintetében, 
különösen a saját szerződési feltételeik 
végrehajtása során, a nem terrorista 
tartalom eltávolításának elkerülése 
érdekében. Az eltávolítást vagy a 
hozzáférhetetlenné tételt a 

(12) A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
gondossági kötelezettségeket kell 
teljesíteniük annak érdekében, hogy 
megelőzzék a terrorista tartalmak 
terjesztését a szolgáltatásaik során. E 
gondossági kötelezettségek nem jelentenek 
a 2000/31/EK irányelv 15. cikke szerinti 
általános nyomonkövetési kötelezettséget. 
A gondossági kötelezettségeknek 
magukban kell foglalniuk azt is, hogy e 
rendelet alkalmazásakor a 
tárhelyszolgáltatók gondosan, arányos és 
megkülönböztetéstől mentes módon járnak 
el az általuk tárolt tartalom tekintetében, 
különösen a saját szerződési feltételeik 
végrehajtása során, a nem terrorista 
tartalom eltávolításának elkerülése 
érdekében. Az eltávolítást vagy a 
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véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának tiszteletben tartása mellett 
kell elvégezni.

hozzáférhetetlenné tételt a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának tiszteletben tartása mellett, 
de a terrorveszély komolyságára 
tekintettel kellő gondossággal és 
gyorsasággal kell elvégezni.

Or. fr

Módosítás 100
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
gondossági kötelezettségeket kell 
teljesíteniük annak érdekében, hogy 
megelőzzék a terrorista tartalmak 
terjesztését a szolgáltatásaik során. E 
gondossági kötelezettségek nem jelentenek 
általános nyomonkövetési kötelezettséget. 
A gondossági kötelezettségeknek 
magukban kell foglalniuk azt is, hogy e 
rendelet alkalmazásakor a 
tárhelyszolgáltatók gondosan, arányos és 
megkülönböztetéstől mentes módon járnak 
el az általuk tárolt tartalom tekintetében, 
különösen a saját szerződési feltételeik 
végrehajtása során, a nem terrorista 
tartalom eltávolításának elkerülése 
érdekében. Az eltávolítást vagy a 
hozzáférhetetlenné tételt a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának tiszteletben tartása mellett 
kell elvégezni.

(12) A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
gondossági kötelezettségeket kell 
teljesíteniük annak érdekében, hogy 
korlátozzák az illegális terrorista tartalmak 
terjesztését a szolgáltatásaik során. E 
gondossági kötelezettségek nem jelentenek 
általános nyomonkövetési kötelezettséget. 
A gondossági kötelezettségeknek 
magukban kell foglalniuk azt is, hogy e 
rendelet alkalmazásakor a 
tárhelyszolgáltatók gondosan, arányos és 
megkülönböztetéstől mentes módon járnak 
el az általuk tárolt tartalom tekintetében, 
különösen a saját szerződési feltételeik 
végrehajtása során, a nem terrorista 
tartalom eltávolításának elkerülése 
érdekében. Az eltávolítást vagy a 
hozzáférhetetlenné tételt a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának tiszteletben tartása mellett 
kell elvégezni.

Or. en

Módosítás 101
Silvia Costa
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Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
gondossági kötelezettségeket kell 
teljesíteniük annak érdekében, hogy 
megelőzzék a terrorista tartalmak 
terjesztését a szolgáltatásaik során. E 
gondossági kötelezettségek nem jelentenek 
általános nyomonkövetési kötelezettséget. 
A gondossági kötelezettségeknek 
magukban kell foglalniuk azt is, hogy e 
rendelet alkalmazásakor a 
tárhelyszolgáltatók gondosan, arányos és 
megkülönböztetéstől mentes módon járnak 
el az általuk tárolt tartalom tekintetében, 
különösen a saját szerződési feltételeik 
végrehajtása során, a nem terrorista 
tartalom eltávolításának elkerülése 
érdekében. Az eltávolítást vagy a 
hozzáférhetetlenné tételt a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának tiszteletben tartása mellett 
kell elvégezni.

(12) A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
gondossági kötelezettségeket kell 
teljesíteniük annak érdekében, hogy 
megelőzzék a terrorista tartalmak 
terjesztését a szolgáltatásaik során. E 
gondossági kötelezettségek nem jelentenek 
általános nyomonkövetési kötelezettséget. 
A gondossági kötelezettségeknek 
magukban kell foglalniuk azt is, hogy e 
rendelet alkalmazásakor a 
tárhelyszolgáltatók gondosan, arányos és 
megkülönböztetéstől mentes módon járnak 
el az általuk tárolt tartalom tekintetében, 
különösen a saját szerződési feltételeik 
végrehajtása során, a nem terrorista 
tartalom eltávolításának elkerülése 
érdekében. A véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságát megfelelően 
tiszteletben kell tartani az eltávolítás és a 
hozzáférhetetlenné tétel során.

Or. en

Módosítás 102
Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamoknak 
továbbra is maguk dönthetnek az illetékes 
hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve 

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamok továbbra 
is maguk dönthetnek az illetékes hatóságok 
megválasztásáról, lehetővé téve számukra, 
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számukra, hogy közigazgatási, bűnüldözési 
vagy igazságügyi hatóságokat bízzanak 
meg e feladattal. Tekintettel a terrorista 
tartalom online szolgáltatások közötti 
terjesztésének gyorsaságára, ez a 
rendelkezés kötelezettséget ró a 
tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása 
érdekében, hogy az eltávolítási végzésben 
azonosított terrorista tartalmat az 
eltávolítási végzés átvételétől számított 
egy órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

hogy bűnüldözési vagy igazságügyi 
hatóságokat bízzanak meg e feladattal. 
Tekintettel a terrorista tartalom online 
szolgáltatások közötti terjesztésének 
gyorsaságára, ez a rendelkezés 
kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
eltávolítási végzésben azonosított terrorista 
tartalmat az eltávolítási végzés átvételétől 
számított egy órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. Késedelem 
esetén figyelembe kell venni a 
tárhelyszolgáltató jellegét és méretét, 
különösen a mikro- és kisvállalkozások 
esetében. Tekintettel arra, hogy a 
terrorista tartalmak milyen aránytalanul 
nagy kárt tudnak okozni egy tagállam 
nyilvánossága vagy közrendje számára 
nagyfokú erőszakosságuk, illetve 
valamely, az érintett tagállamban éppen 
zajló vagy nemrégiben elkövetett terrorista 
támadással való összefüggésük miatt, ezen 
esetekben lehetővé kell tenni a tagállamok 
számára, hogy kötelezettségként 
előírhassák a tárhelyszolgáltatók számára 
annak biztosítását, hogy a kellően 
indokolt eltávolítási végzésben 
meghatározott terrorista tartalmat az 
eltávolítási végzés kézhez vételét követően 
haladéktalanul eltávolítsák, illetve 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

Or. en

Módosítás 103
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamoknak 
továbbra is maguk dönthetnek az illetékes 
hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve 
számukra, hogy közigazgatási, bűnüldözési 
vagy igazságügyi hatóságokat bízzanak 
meg e feladattal. Tekintettel a terrorista 
tartalom online szolgáltatások közötti 
terjesztésének gyorsaságára, ez a 
rendelkezés kötelezettséget ró a 
tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása 
érdekében, hogy az eltávolítási végzésben 
azonosított terrorista tartalmat az 
eltávolítási végzés átvételétől számított 
egy órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamok továbbra 
is maguk dönthetnek az illetékes hatóságok 
megválasztásáról, lehetővé téve számukra, 
hogy közigazgatási, bűnüldözési vagy 
igazságügyi hatóságokat bízzanak meg e 
feladattal. Tekintettel a terrorista tartalom 
online szolgáltatások közötti terjesztésének 
gyorsaságára, ez a rendelkezés 
kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
eltávolítási végzésben azonosított terrorista 
tartalmat az eltávolítási végzés átvételétől 
számított egy órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. Tekintettel 
arra, hogy a terrorista tartalmak milyen 
aránytalanul nagy kárt tudnak okozni egy 
tagállam nyilvánossága vagy közrendje 
számára nagyfokú erőszakosságuk, illetve 
valamely, az érintett tagállamban éppen 
zajló vagy nemrégiben elkövetett terrorista 
támadással való összefüggésük miatt, ezen 
esetekben lehetővé kell tenni a tagállamok 
számára, hogy kötelezettségként 
előírhassák a tárhelyszolgáltatók számára 
annak biztosítását, hogy a kellően 
indokolt eltávolítási végzésben 
meghatározott terrorista tartalmat az 
eltávolítási végzés kézhez vételét követően 
haladéktalanul eltávolítsák, illetve 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

Or. en

Módosítás 104
Marlene Mizzi
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamoknak 
továbbra is maguk dönthetnek az illetékes 
hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve 
számukra, hogy közigazgatási, bűnüldözési 
vagy igazságügyi hatóságokat bízzanak 
meg e feladattal. Tekintettel a terrorista 
tartalom online szolgáltatások közötti 
terjesztésének gyorsaságára, ez a 
rendelkezés kötelezettséget ró a 
tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása 
érdekében, hogy az eltávolítási végzésben 
azonosított terrorista tartalmat az 
eltávolítási végzés átvételétől számított egy 
órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, a szolgáltató székhelye 
vagy jogi képviselője szerinti tagállam 
illetékes hatóságai által végzett értékelést 
követően harmonizálni kell. A tagállamok 
továbbra is maguk dönthetnek az illetékes 
hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve 
számukra, hogy közigazgatási, bűnüldözési 
vagy igazságügyi hatóságokat bízzanak 
meg e feladattal. A szolgáltató székhelye 
vagy jogi képviselője szerinti 
tagállamoknak jogbiztonságot és 
kiszámíthatóságot kell garantálniuk a 
felhasználók és a szolgáltatók számára, 
amikor intézkedések foganatosítására 
törekednek a terrorista tartalmaknak a 
tárhelyszolgáltatóktól történő eltávolítása 
érdekében. Tekintettel a terrorista tartalom 
online szolgáltatások közötti terjesztésének 
gyorsaságára, ez a rendelkezés 
kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
eltávolítási végzésben azonosított terrorista 
tartalmat az eltávolítási végzés átvételét 
követően haladéktalanul és indokolatlan 
késedelem nélkül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

Or. en

Indokolás

Nem reális azt kérni a kkv-ktől, hogy az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán 
belül eltávolítsák a tartalmat, anélkül, hogy időt kapnának a kérelem megfelelő értékelésére. 
A kisvállalatok egyszerűen nem tudják teljesíteni ezt a feltételt, mivel az esetek többségében 
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egyszerűen nincs elég humán erőforrásuk ahhoz, hogy a hét minden napján 24 órában 
rendelkezésre álljanak, és egy órán belül eltávolítsák a tartalmat.

Módosítás 105
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamoknak 
továbbra is maguk dönthetnek az illetékes 
hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve 
számukra, hogy közigazgatási, 
bűnüldözési vagy igazságügyi hatóságokat 
bízzanak meg e feladattal. Tekintettel a 
terrorista tartalom online szolgáltatások 
közötti terjesztésének gyorsaságára, ez a 
rendelkezés kötelezettséget ró a 
tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása 
érdekében, hogy az eltávolítási végzésben 
azonosított terrorista tartalmat az 
eltávolítási végzés átvételétől számított egy 
órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

(13) A tagállamok illetékes igazságügyi 
hatóságainak értékelniük kell, hogy a 
tartalom terrorista tartalomnak minősül-
e, valamint hogy végzés kiadásával fel 
kell-e szólítaniuk a tárhelyszolgáltatókat 
az ilyen tartalmak eltávolítására vagy 
hozzáférhetetlenné tételére. Tekintettel a 
terrorista tartalom online szolgáltatások 
közötti terjesztésének gyorsaságára, a 
tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, 
hogy az eltávolítási végzésben azonosított 
terrorista tartalmat az eltávolítási végzés 
átvétele után indokolatlan késedelem 
nélkül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék.

Or. en

Módosítás 106
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamoknak 
továbbra is maguk dönthetnek az illetékes 
hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve 
számukra, hogy közigazgatási, bűnüldözési 
vagy igazságügyi hatóságokat bízzanak 
meg e feladattal. Tekintettel a terrorista 
tartalom online szolgáltatások közötti 
terjesztésének gyorsaságára, ez a 
rendelkezés kötelezettséget ró a 
tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása 
érdekében, hogy az eltávolítási végzésben 
azonosított terrorista tartalmat az 
eltávolítási végzés átvételétől számított 
egy órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamok továbbra 
is maguk dönthetnek az illetékes hatóságok 
megválasztásáról és az ehhez kapcsolódó 
jogorvoslati lehetőségekről, lehetővé téve 
számukra, hogy közigazgatási, bűnüldözési 
vagy igazságügyi hatóságokat bízzanak 
meg e feladattal. Tekintettel a terrorista 
tartalom online szolgáltatások közötti 
terjesztésének gyorsaságára, amely egy óra 
alatt 30%-os terjesztésnek felel meg, ez a 
rendelkezés kötelezettséget ró a 
tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása 
érdekében, hogy az eltávolítási végzésben 
azonosított terrorista tartalmat az 
eltávolítási végzés átvételétől számított 
egy órán belül eltávolítsák vagy ha az 
azonnali eltávolítás nem lehetséges, 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára, azonban lehetőség 
szerint az eltávolítást kell előnyben 
részesíteni.

Or. fr

Módosítás 107
Luigi Morgano, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
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tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamoknak 
továbbra is maguk dönthetnek az illetékes 
hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve 
számukra, hogy közigazgatási, bűnüldözési 
vagy igazságügyi hatóságokat bízzanak 
meg e feladattal. Tekintettel a terrorista 
tartalom online szolgáltatások közötti 
terjesztésének gyorsaságára, ez a 
rendelkezés kötelezettséget ró a 
tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása 
érdekében, hogy az eltávolítási végzésben 
azonosított terrorista tartalmat az 
eltávolítási végzés átvételétől számított 
egy órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamok továbbra 
is maguk dönthetnek az illetékes hatóságok 
megválasztásáról, lehetővé téve számukra, 
hogy közigazgatási, bűnüldözési vagy 
igazságügyi hatóságokat bízzanak meg e 
feladattal, valamint olyan eljárásokat kell 
előírniuk, amelyek – például egy 
független felülvizsgálat keretében – 
biztosítják, hogy az eltávolítási 
határozatok mindegyike valóban 
összeegyeztethető legyen a terrorista 
tartalom fogalmával. Tekintettel a 
terrorista tartalom online szolgáltatások 
közötti terjesztésének gyorsaságára, ez a 
rendelkezés kötelezettséget ró a 
tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása 
érdekében, hogy az eltávolítási végzésben 
azonosított terrorista tartalmat az 
eltávolítási végzés átvételétől számított 
egy órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

Or. it

Módosítás 108
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett jogi értékelést követően 
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harmonizálni kell. A tagállamoknak 
továbbra is maguk dönthetnek az illetékes 
hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve 
számukra, hogy közigazgatási, 
bűnüldözési vagy igazságügyi hatóságokat 
bízzanak meg e feladattal. Tekintettel a 
terrorista tartalom online szolgáltatások 
közötti terjesztésének gyorsaságára, ez a 
rendelkezés kötelezettséget ró a 
tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása 
érdekében, hogy az eltávolítási végzésben 
azonosított terrorista tartalmat az 
eltávolítási végzés átvételétől számított egy 
órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

harmonizálni kell. A tagállamok független 
közigazgatási, bűnüldözési vagy 
igazságügyi hatóságaik közül jelölik ki az 
illetékes hatóságot e feladat elvégzésére. 
Tekintettel a terrorista tartalom online 
szolgáltatások közötti terjesztésének 
gyorsaságára, ez a rendelkezés 
kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
eltávolítási végzésben azonosított illegális 
terrorista tartalmat az eltávolítási végzés 
átvételét követően haladéktalanul 
eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék, figyelembe véve a 
tárhelyszolgáltató kapacitását és 
erőforrásait. Az illegális terrorista 
tartalom fogalommeghatározása alapján, 
és feltéve, hogy hatékony jogorvoslati 
mechanizmusok állnak rendelkezésre, a 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

Or. en

Módosítás 109
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamoknak 
továbbra is maguk dönthetnek az illetékes 
hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve 
számukra, hogy közigazgatási, bűnüldözési 
vagy igazságügyi hatóságokat bízzanak 
meg e feladattal. Tekintettel a terrorista 

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamok továbbra 
is maguk dönthetnek az illetékes hatóságok 
megválasztásáról, lehetővé téve számukra, 
hogy közigazgatási, bűnüldözési vagy 
igazságügyi hatóságokat bízzanak meg e 
feladattal. Tekintettel a terrorista tartalom 
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tartalom online szolgáltatások közötti 
terjesztésének gyorsaságára, ez a 
rendelkezés kötelezettséget ró a 
tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása 
érdekében, hogy az eltávolítási végzésben 
azonosított terrorista tartalmat az 
eltávolítási végzés átvételétől számított 
egy órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

online szolgáltatások közötti terjesztésének 
gyorsaságára, ez a rendelkezés 
kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
eltávolítási végzésben azonosított terrorista 
tartalmat az eltávolítási végzés átvételétől 
számított egy órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. Késedelem 
esetén figyelembe kell venni a 
tárhelyszolgáltató jellegét és méretét, 
különösen a mikro- és kisvállalkozások 
esetében. A tárhelyszolgáltatók feladata 
eldönteni, hogy a kérdéses tartalmat 
eltávolítják-e, vagy hozzáférhetetlenné 
teszik-e az uniós felhasználók számára.

Or. en

Módosítás 110
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamoknak 
továbbra is maguk dönthetnek az illetékes 
hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve 
számukra, hogy közigazgatási, 
bűnüldözési vagy igazságügyi hatóságokat 
bízzanak meg e feladattal. Tekintettel a 
terrorista tartalom online szolgáltatások 
közötti terjesztésének gyorsaságára, ez a 
rendelkezés kötelezettséget ró a 
tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása 
érdekében, hogy az eltávolítási végzésben 
azonosított terrorista tartalmat az 
eltávolítási végzés átvételétől számított 
egy órán belül eltávolítsák vagy 

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamok egy 
nemzeti szervet jelölnek ki illetékes 
hatóságként a közigazgatási, bűnüldözési 
vagy igazságügyi feladatok céljára. 
Tekintettel a terrorista tartalom online 
szolgáltatások közötti terjesztésének 
gyorsaságára, ez a rendelkezés 
kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
eltávolítási végzésben azonosított terrorista 
tartalmat az eltávolítási végzés átvételétől 
számított egy órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
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hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára, tekintettel 
szolgáltatásuk és elérésük sajátosságaira.

Or. en

Módosítás 111
Marlene Mizzi

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az illetékes hatóság az eltávolítási 
végzést közvetlenül továbbítja a címzettnek 
és a kapcsolattartó pontnak az írásbeli 
dokumentálást lehetővé tevő bármely 
elektronikus úton, feltéve hogy az lehetővé 
teszi a szolgáltató számára a hitelesség 
megállapítását – beleértve a végzés 
elküldési és kézhezvételi dátumának és 
időpontjának pontosságát –, mint például 
biztonságos e-mail és platformok, valamint 
más biztonságos csatornák, beleértve a 
szolgáltató által rendelkezésre 
bocsátottakat is, a személyes adatok 
védelmére vonatkozó szabályokkal 
összhangban. Ez a követelmény különösen 
a 910/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet12 szerinti minősített 
ajánlott elektronikus kézbesítési 
szolgáltatások használatával teljesíthető.

(14) A tagállamoknak meg kell tenniük 
az annak biztosításához szükséges 
intézkedéseket, hogy gyorsan eltávolítsák 
a terrorista tartalmakat a területükön, és a 
területükön kívül is törekedjenek az ilyen 
tartalom eltávolítására. Ezeket az 
intézkedéseket átlátható eljárásokon 
keresztül kell meghatározni, és azoknak 
megfelelő garanciákat kell biztosítaniuk 
arra, hogy a tárhelyszolgáltatókat és 
tartalomszolgáltatókat tájékoztatják 
annak okairól és indoklásáról, hogy a 
tartalmat miért tekintik terrorista 
tartalomnak. Az online terrorista 
tartalmak területükön kívül történő 
eltávolítás megkísérlésekor az illetékes 
hatóságnak értékelés céljából meg kell 
küldenie az eltávolítási végzést azon 
tagállam illetékes hatósága számára, ahol 
a szolgáltató székhelye vagy jogi 
képviselője van. Az illetékes hatóság az 
eltávolítási végzésre vonatkozó kérés 
értékelését követően közvetlenül továbbítja 
az eltávolítási végzést a címzettnek és a 
kapcsolattartó pontnak az írásbeli 
dokumentálást lehetővé tevő bármely 
elektronikus úton, feltéve hogy az lehetővé 
teszi a szolgáltató számára a hitelesség 
megállapítását – beleértve a végzés 
elküldési és kézhezvételi dátumának és 
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időpontjának pontosságát –, mint például 
biztonságos e-mail és platformok, valamint 
más biztonságos csatornák, beleértve a 
szolgáltató által rendelkezésre 
bocsátottakat is, a személyes adatok 
védelmére vonatkozó szabályokkal 
összhangban. Ez a követelmény különösen 
a 910/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet12 szerinti minősített 
ajánlott elektronikus kézbesítési 
szolgáltatások használatával teljesíthető. 
Az illetékes hatóság az eltávolítási végzés 
továbbításával egy időben tájékoztatja a 
tárhelyszolgáltatót vagy 
tartalomszolgáltatót a bírósági 
jogorvoslathoz való jogáról, amelyet a 
székhelye vagy jogi képviselője szerinti 
tagállam illetékes igazságügyi hatósága 
előtt ténylegesen gyakorolhat.

_________________ _________________
12 Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 
73. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 
73. o.).

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak koordinációs tevékenységet kell folytatniuk és együtt kell működniük a 
szolgáltatók székhelye szerinti tagállammal, amikor proaktív intézkedések foganatosítására 
törekednek a terrorista tartalmak eltávolítása érdekében, a szolgáltatók számára pedig 
biztosítani kell a jogot a szolgáltató székhelye szerinti tagállam igazságügyi hatósága előtt 
jogorvoslathoz.

Módosítás 112
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az illetékes hatóság az eltávolítási 
végzést közvetlenül továbbítja a 
címzettnek és a kapcsolattartó pontnak az 
írásbeli dokumentálást lehetővé tevő 
bármely elektronikus úton, feltéve hogy az 
lehetővé teszi a szolgáltató számára a 
hitelesség megállapítását – beleértve a 
végzés elküldési és kézhezvételi 
dátumának és időpontjának pontosságát –, 
mint például biztonságos e-mail és 
platformok, valamint más biztonságos 
csatornák, beleértve a szolgáltató által 
rendelkezésre bocsátottakat is, a személyes 
adatok védelmére vonatkozó szabályokkal 
összhangban. Ez a követelmény különösen 
a 910/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet12 szerinti minősített 
ajánlott elektronikus kézbesítési 
szolgáltatások 12 használatával teljesíthető.

(14) Az illetékes hatóság az eltávolítási 
végzést közvetlenül továbbítja a 
címzettnek és a kapcsolattartó pontnak az 
írásbeli dokumentálást lehetővé tevő 
bármely elektronikus úton, feltéve hogy az 
lehetővé teszi a szolgáltató számára a 
hitelesség könnyű és kétségbevonhatatlan 
megállapítását – beleértve a végzés 
elküldési és kézhezvételi dátumának és 
időpontjának pontosságát –, mint például 
biztonságos e-mail és platformok, valamint 
más biztonságos csatornák, beleértve a 
szolgáltató által rendelkezésre 
bocsátottakat is, a személyes adatok 
védelmére vonatkozó szabályokkal 
összhangban. Ez a követelmény különösen 
a 910/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet12 szerinti minősített 
ajánlott elektronikus kézbesítési 
szolgáltatások használatával teljesíthető.

_________________ _________________
12 Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 
73. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 
73. o.).

Or. fr

Módosítás 113
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az illetékes hatóság az eltávolítási 
végzést közvetlenül továbbítja a 
címzettnek és a kapcsolattartó pontnak az 

(14) Az illetékes igazságügyi hatóság az 
eltávolítási végzést közvetlenül továbbítja 
a címzettnek és a kapcsolattartó pontnak az 
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írásbeli dokumentálást lehetővé tevő 
bármely elektronikus úton, feltéve hogy az 
lehetővé teszi a szolgáltató számára a 
hitelesség megállapítását – beleértve a 
végzés elküldési és kézhezvételi 
dátumának és időpontjának pontosságát –, 
mint például biztonságos e-mail és 
platformok, valamint más biztonságos 
csatornák, beleértve a szolgáltató által 
rendelkezésre bocsátottakat is, a személyes 
adatok védelmére vonatkozó szabályokkal 
összhangban. Ez a követelmény különösen 
a 910/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet12 szerinti minősített 
ajánlott elektronikus kézbesítési 
szolgáltatások használatával teljesíthető.

írásbeli dokumentálást lehetővé tevő 
bármely elektronikus úton, feltéve hogy az 
lehetővé teszi a szolgáltató számára a 
hitelesség megállapítását – beleértve a 
végzés elküldési és kézhezvételi 
dátumának és időpontjának pontosságát –, 
mint például biztonságos e-mail és 
platformok, valamint más biztonságos 
csatornák, beleértve a szolgáltató által 
rendelkezésre bocsátottakat is, a személyes 
adatok védelmére vonatkozó szabályokkal 
összhangban. Ez a követelmény különösen 
a 910/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet12 szerinti minősített 
ajánlott elektronikus kézbesítési 
szolgáltatások használatával teljesíthető.

_________________ _________________
12 Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 
73. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 
73. o.).

Or. en

Módosítás 114
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az illetékes hatóságok vagy az 
Europol által küldött értesítések olyan 
hatékony és gyors eszközt jelentenek, 
amelyek felhívják a tárhelyszolgáltatók 
figyelmét szolgáltatásaik specifikus 
tartalmára. Az eltávolítási végzések mellett 
továbbra is lehetővé kell tenni ezt a 
mechanizmust, amely figyelmezteti a 
tárhelyszolgáltatót arra az információra, 

törölve
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amely esetleg terrorista tartalomnak 
tekinthető, hogy a szolgáltatók önkéntesen 
mérlegeljék annak összeegyeztethetőséget 
a szerződési feltételeikkel. Fontos, hogy a 
tárhelyszolgáltatók prioritásként 
értékeljék ezeket az értesítéseket, és gyors 
visszajelzést adjanak a megtett 
intézkedésekről. Továbbra is a 
tárhelyszolgáltatóé a végső döntés, hogy 
eltávolítja-e a tartalmat, mivel az nem 
egyeztethető össze a szerződési 
feltételekkel. E rendeletnek az 
értesítésekre vonatkozó végrehajtása 
során az Europolnak az (EU) 
2016/794794 rendeletben13 megállapított 
megbízatása változatlanul fennáll.
_________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 
11.) a Bűnüldözési Együttműködés 
Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), 
valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat 
felváltásáról és hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. 
o.).

Or. en

Módosítás 115
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az illetékes hatóságok vagy az 
Europol által küldött értesítések olyan 
hatékony és gyors eszközt jelentenek, 
amelyek felhívják a tárhelyszolgáltatók 
figyelmét szolgáltatásaik specifikus 
tartalmára. Az eltávolítási végzések mellett 
továbbra is lehetővé kell tenni ezt a 

(15) Az illetékes hatóságok vagy az 
Europol által küldött értesítések olyan 
hatékony és gyors eszközt jelentenek, 
amelyek felhívják a tárhelyszolgáltatók 
figyelmét szolgáltatásaik specifikus 
tartalmára. Az eltávolítási végzések mellett 
továbbra is lehetővé kell tenni ezt a 
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mechanizmust, amely figyelmezteti a 
tárhelyszolgáltatót arra az információra, 
amely esetleg terrorista tartalomnak 
tekinthető, hogy a szolgáltatók önkéntesen 
mérlegeljék annak összeegyeztethetőséget 
a szerződési feltételeikkel. Fontos, hogy a 
tárhelyszolgáltatók prioritásként értékeljék 
ezeket az értesítéseket, és gyors 
visszajelzést adjanak a megtett 
intézkedésekről. Továbbra is a 
tárhelyszolgáltatóé a végső döntés, hogy 
eltávolítja-e a tartalmat, mivel az nem 
egyeztethető össze a szerződési 
feltételekkel. E rendeletnek az értesítésekre 
vonatkozó végrehajtása során az 
Europolnak az 
(EU) 2016/794 rendeletben13 megállapított 
megbízatása változatlanul fennáll.

mechanizmust, amely figyelmezteti a 
tárhelyszolgáltatót arra az információra, 
amely esetleg terrorista tartalomnak 
tekinthető, hogy a szolgáltatók önkéntesen 
mérlegeljék annak összeegyeztethetőséget 
a szerződési feltételeikkel. Fontos, hogy a 
tárhelyszolgáltatók figyelembe vegyék és 
prioritásként értékeljék ezeket az 
értesítéseket, és gyors visszajelzést adjanak 
a megtett intézkedésekről. Továbbra is a 
tárhelyszolgáltatóé a végső döntés, hogy 
eltávolítja-e a tartalmat, mivel az nem 
egyeztethető össze a szerződési 
feltételekkel. E rendeletnek az értesítésekre 
vonatkozó végrehajtása során az 
Europolnak az 
(EU) 2016/794 rendeletben13 megállapított 
megbízatása változatlanul fennáll.

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

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

Or. fr

Módosítás 116
Luigi Morgano, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A terrorista tartalmak hatékony 
azonosításához és eltávolításához 
szükséges lépték és gyorsaság miatt az 
arányos proaktív intézkedések – többek 
között bizonyos esetekben automatizált 
eszközök használata révén – alapvető 

(16) A terrorista tartalmak hatékony 
azonosításához és eltávolításához 
szükséges lépték és gyorsaság miatt az 
arányos proaktív intézkedések – többek 
között bizonyos esetekben automatizált 
eszközök használata révén – alapvető 
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szerepet játszanak az online terrorista 
tartalmak kezelésében. A terrorista 
tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül 
való hozzáférés csökkentése érdekében a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e proaktív 
intézkedéseket tenni a terrorista 
tartalomnak való kitettség kockázatától és 
szintjétől függően, valamint a harmadik 
felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő 
közérdekre gyakorolt hatások 
függvényében. Következésképpen a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
határozniuk, hogy milyen megfelelő, 
hatékony és arányos proaktív 
intézkedéseket kell tenniük. Ez a 
követelmény nem jelent általános 
nyomonkövetési kötelezettséget. Ezen 
értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak 
címzett eltávolítási végzések és értesítések 
hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való 
kitettség alacsony szintjét.

szerepet játszanak az online terrorista 
tartalmak kezelésében. A terrorista 
tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül 
való hozzáférés csökkentése érdekében a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e proaktív 
intézkedéseket tenni a terrorista 
tartalomnak való kitettség kockázatától és 
szintjétől függően, valamint a harmadik 
felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő 
közérdekre gyakorolt hatások 
függvényében. Következésképpen a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
határozniuk, hogy milyen megfelelő, 
hatékony és arányos proaktív 
intézkedéseket kell tenniük. Ez a 
követelmény nem jelent általános 
nyomonkövetési kötelezettséget a 
2000/31/EK irányelv 15. cikke és az 
(EU) 2018/1808 irányelv 28b. cikke 
(1) bekezdésének c) pontja értelmében, 
amely a videómegosztóplatform-
szolgáltatókat arra kötelezi, hogy 
megfelelő intézkedések révén megvédjék a 
közönséget az olyan tartalmakat hordozó 
műsorszámoktól, amelyek terjesztése az 
uniós jog szerint bűncselekménynek 
minősülő tevékenység. Ezen értékelés 
keretében a tárhelyszolgáltatónak címzett 
eltávolítási végzések és értesítések hiánya 
jelzi a terrorista tartalomnak való kitettség 
alacsony szintjét.

Or. it

Módosítás 117
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A terrorista tartalmak hatékony 
azonosításához és eltávolításához 
szükséges lépték és gyorsaság miatt az 

(16) A terrorista tartalmak hatékony 
azonosításához és eltávolításához 
szükséges lépték és gyorsaság miatt az 
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arányos proaktív intézkedések – többek 
között bizonyos esetekben automatizált 
eszközök használata révén – alapvető 
szerepet játszanak az online terrorista 
tartalmak kezelésében. A terrorista 
tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül 
való hozzáférés csökkentése érdekében a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e proaktív 
intézkedéseket tenni a terrorista 
tartalomnak való kitettség kockázatától és 
szintjétől függően, valamint a harmadik 
felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő 
közérdekre gyakorolt hatások 
függvényében. Következésképpen a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
határozniuk, hogy milyen megfelelő, 
hatékony és arányos proaktív 
intézkedéseket kell tenniük. Ez a 
követelmény nem jelent általános 
nyomonkövetési kötelezettséget. Ezen 
értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak 
címzett eltávolítási végzések és értesítések 
hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való 
kitettség alacsony szintjét.

arányos proaktív intézkedések – többek 
között bizonyos esetekben automatizált 
eszközök használata révén – alapvető 
szerepet játszanak az online terrorista 
tartalmak kezelésében. A terrorista 
tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül 
való hozzáférés csökkentése érdekében a 
tárhelyszolgáltatók proaktív 
intézkedéseket hoznak a terrorista 
tartalomnak való kitettség kockázatától és 
szintjétől függően, valamint a harmadik 
felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő 
közérdekre gyakorolt esetleges hatások 
függvényében. Következésképpen a 
tárhelyszolgáltatók meghatározzák, hogy 
milyen megfelelő, hatékony és arányos 
proaktív intézkedéseket kell tenniük, és 
erről maradéktalanul beszámolnak a 
tagállamok illetékes hatóságainak. Ez a 
követelmény azonban különbözik a 
2000/31/EK irányelv 15. cikkében 
meghatározott általános nyomonkövetési 
kötelezettségtől. Ezen értékelés keretében a 
tárhelyszolgáltatónak címzett eltávolítási 
végzések és értesítések hiánya annak 
jelének tekinthető, hogy alacsony a 
terrorista tartalomnak való kitettség szintje.

Or. fr

Módosítás 118
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A terrorista tartalmak hatékony 
azonosításához és eltávolításához 
szükséges lépték és gyorsaság miatt az 
arányos proaktív intézkedések – többek 
között bizonyos esetekben automatizált 
eszközök használata révén – alapvető 
szerepet játszanak az online terrorista 
tartalmak kezelésében. A terrorista 

(16) Az illegális terrorista tartalmak 
hatékony azonosításához és eltávolításához 
szükséges lépték és gyorsaság miatt 
arányos kiegészítő intézkedéseket lehet 
hozni, feltéve, hogy ezen intézkedések 
megfelelőek, arányosak és szükségesek e 
rendelet céljának eléréséhez. Ezek a 
kiegészítő intézkedések nem jelentenek 
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tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül 
való hozzáférés csökkentése érdekében a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e proaktív 
intézkedéseket tenni a terrorista 
tartalomnak való kitettség kockázatától és 
szintjétől függően, valamint a harmadik 
felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő 
közérdekre gyakorolt hatások 
függvényében. Következésképpen a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
határozniuk, hogy milyen megfelelő, 
hatékony és arányos proaktív 
intézkedéseket kell tenniük. Ez a 
követelmény nem jelent általános 
nyomonkövetési kötelezettséget. Ezen 
értékelés keretében a 
tárhelyszolgáltatónak címzett eltávolítási 
végzések és értesítések hiánya jelzi a 
terrorista tartalomnak való kitettség 
alacsony szintjét.

általános nyomonkövetési kötelezettséget.

Or. en

Módosítás 119
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A terrorista tartalmak hatékony 
azonosításához és eltávolításához 
szükséges lépték és gyorsaság miatt az 
arányos proaktív intézkedések – többek 
között bizonyos esetekben automatizált 
eszközök használata révén – alapvető 
szerepet játszanak az online terrorista 
tartalmak kezelésében. A terrorista 
tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül 
való hozzáférés csökkentése érdekében a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e proaktív 
intézkedéseket tenni a terrorista 
tartalomnak való kitettség kockázatától és 

(16) A terrorista tartalmak hatékony 
azonosításához és eltávolításához 
szükséges lépték és gyorsaság miatt az 
arányos proaktív intézkedések – többek 
között bizonyos esetekben automatizált 
eszközök használata révén – alapvető 
szerepet játszanak az online terrorista 
tartalmak kezelésében. A terrorista 
tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül 
való hozzáférés csökkentése érdekében a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e célzott 
proaktív intézkedéseket tenni a terrorista 
tartalomnak való kitettség kockázatától és 
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szintjétől függően, valamint a harmadik 
felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő 
közérdekre gyakorolt hatások 
függvényében. Következésképpen a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
határozniuk, hogy milyen megfelelő, 
hatékony és arányos proaktív 
intézkedéseket kell tenniük. Ez a 
követelmény nem jelent általános 
nyomonkövetési kötelezettséget. Ezen 
értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak 
címzett eltávolítási végzések és értesítések 
hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való 
kitettség alacsony szintjét.

szintjétől függően, valamint a harmadik 
felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő 
közérdekre gyakorolt hatások 
függvényében. Következésképpen a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
határozniuk, hogy milyen megfelelő, 
hatékony és arányos proaktív 
intézkedéseket kell tenniük. Ez a 
követelmény nem jelent a 
2000/31/EK irányelv 15. cikke szerinti 
általános nyomonkövetési kötelezettséget, 
és nem sérti az (EU) 2018/1808 irányelv 
IXA. fejezetét, amely lehetővé teszi 
videómegosztó platformok számára, hogy 
intézkedéseket hozzanak a közönség olyan 
tartalmakkal szembeni védelme 
érdekében, amelyek terjesztése az uniós 
jog szerint jogsértésnek minősül. Ezen 
értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak 
címzett eltávolítási végzések és értesítések 
hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való 
kitettség alacsony szintjét.

Or. en

Módosítás 120
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A terrorista tartalmak hatékony 
azonosításához és eltávolításához 
szükséges lépték és gyorsaság miatt az 
arányos proaktív intézkedések – többek 
között bizonyos esetekben automatizált 
eszközök használata révén – alapvető 
szerepet játszanak az online terrorista 
tartalmak kezelésében. A terrorista 
tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül 
való hozzáférés csökkentése érdekében a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e proaktív 
intézkedéseket tenni a terrorista 

(16) A terrorista tartalmak hatékony 
azonosításához és eltávolításához 
szükséges lépték és gyorsaság miatt az 
arányos proaktív intézkedések – többek 
között bizonyos esetekben automatizált 
eszközök használata révén – alapvető 
szerepet játszanak az online és offline 
terrorista tartalmak kezelésében. A 
terrorista tartalomhoz szolgáltatásaikon 
keresztül való hozzáférés csökkentése 
érdekében a tárhelyszolgáltatókat arra 
ösztönzik, hogy proaktív intézkedéseket 
tegyenek a terrorista tartalomnak való 
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tartalomnak való kitettség kockázatától és 
szintjétől függően, valamint a harmadik 
felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő 
közérdekre gyakorolt hatások 
függvényében. Következésképpen a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
határozniuk, hogy milyen megfelelő, 
hatékony és arányos proaktív 
intézkedéseket kell tenniük. Ez a 
követelmény nem jelent általános 
nyomonkövetési kötelezettséget. Ezen 
értékelés keretében a 
tárhelyszolgáltatónak címzett eltávolítási 
végzések és értesítések hiánya jelzi a 
terrorista tartalomnak való kitettség 
alacsony szintjét.

kitettség kockázatától és szintjétől függően, 
valamint a harmadik felek jogaira és a 
tájékoztatáshoz fűződő közérdekre 
gyakorolt hatások függvényében. 
Következésképpen a tárhelyszolgáltatókat 
arra ösztönzik, hogy használják a 
megbízható bejelentőket és a felhasználói 
értesítéseket az illegális tartalmak 
felderítésére, együttműködve az illetékes 
igazságügyi hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 121
Giorgos Grammatikakis

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A terrorista tartalmak hatékony 
azonosításához és eltávolításához 
szükséges lépték és gyorsaság miatt az 
arányos proaktív intézkedések – többek 
között bizonyos esetekben automatizált 
eszközök használata révén – alapvető 
szerepet játszanak az online terrorista 
tartalmak kezelésében. A terrorista 
tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül 
való hozzáférés csökkentése érdekében a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e proaktív 
intézkedéseket tenni a terrorista 
tartalomnak való kitettség kockázatától és 
szintjétől függően, valamint a harmadik 
felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő 
közérdekre gyakorolt hatások 
függvényében. Következésképpen a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 

(16) A terrorista tartalmak hatékony 
azonosításához és eltávolításához 
szükséges lépték és gyorsaság miatt az 
arányos proaktív intézkedések – többek 
között bizonyos esetekben automatizált 
eszközök használata révén – alapvető 
szerepet játszanak az online terrorista 
tartalmak kezelésében. A terrorista 
tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül 
való hozzáférés csökkentése érdekében a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy helyénvaló, célravezető 
és arányos-e proaktív intézkedéseket tenni 
a terrorista tartalomnak való kitettség 
kockázatától és szintjétől függően, 
valamint a harmadik felek jogaira és a 
tájékoztatáshoz fűződő közérdekre 
gyakorolt hatások függvényében. 
Következésképpen a 
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határozniuk, hogy milyen megfelelő, 
hatékony és arányos proaktív 
intézkedéseket kell tenniük. Ez a 
követelmény nem jelent általános 
nyomonkövetési kötelezettséget. Ezen 
értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak 
címzett eltávolítási végzések és értesítések 
hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való 
kitettség alacsony szintjét.

tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
határozniuk, hogy milyen megfelelő, 
hatékony és arányos proaktív 
intézkedéseket kell tenniük. Ez a 
követelmény nem jelent általános 
nyomonkövetési kötelezettséget, és nem 
sérti a 2000/31/EK irányelv 15. cikkét. 
Ezen értékelés keretében a 
tárhelyszolgáltatónak címzett eltávolítási 
végzések és értesítések hiánya jelzi a 
terrorista tartalomnak való kitettség 
alacsony szintjét.

Or. en

Módosítás 122
Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A terrorista tartalmak hatékony 
azonosításához és eltávolításához 
szükséges lépték és gyorsaság miatt az 
arányos proaktív intézkedések – többek 
között bizonyos esetekben automatizált 
eszközök használata révén – alapvető 
szerepet játszanak az online terrorista 
tartalmak kezelésében. A terrorista 
tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül 
való hozzáférés csökkentése érdekében a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e proaktív 
intézkedéseket tenni a terrorista 
tartalomnak való kitettség kockázatától és 
szintjétől függően, valamint a harmadik 
felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő 
közérdekre gyakorolt hatások 
függvényében. Következésképpen a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
határozniuk, hogy milyen megfelelő, 
hatékony és arányos proaktív 
intézkedéseket kell tenniük. Ez a 
követelmény nem jelent általános 

(16) A terrorista tartalmak hatékony 
azonosításához és eltávolításához 
szükséges lépték és gyorsaság miatt az 
arányos proaktív intézkedések – többek 
között bizonyos esetekben automatizált 
eszközök használata révén – alapvető 
szerepet játszanak az online terrorista 
tartalmak kezelésében. A terrorista 
tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül 
való hozzáférés csökkentése érdekében a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy helyénvaló, célravezető 
és arányos-e célzott proaktív 
intézkedéseket tenni a terrorista 
tartalomnak való kitettség kockázatától és 
szintjétől függően, valamint a harmadik 
felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő 
közérdekre gyakorolt hatások 
függvényében. Következésképpen a 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
határozniuk, hogy milyen megfelelő, 
hatékony és arányos proaktív 
intézkedéseket kell tenniük. Ez a 
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nyomonkövetési kötelezettséget. Ezen 
értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak 
címzett eltávolítási végzések és értesítések 
hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való 
kitettség alacsony szintjét.

követelmény nem jelent általános 
nyomonkövetési kötelezettséget. Ezen 
értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak 
címzett eltávolítási végzések és értesítések 
hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való 
kitettség alacsony szintjét.

Or. en

Módosítás 123
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ha proaktív intézkedésekre kerül 
sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felhasználóknak a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságára vonatkozó joga – beleértve 
az információk szabad fogadását és 
közlését is – megmaradjon. A törvényben 
meghatározott bármely követelmény – 
beleértve a személyes adatok védelméről 
szóló jogszabályokat is – mellett a 
tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal 
kell eljárniuk és biztosítékokat kell 
alkalmazniuk, köztük különösen az emberi 
felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy 
adott esetben elkerülhetők legyenek a nem 
szándékos és téves határozatok, amelyek a 
terrorista tartalomnak nem minősülő 
tartalom eltávolításához vezetnek. Ez 
különösen fontos, amikor a 
tárhelyszolgáltatók automatizált 
eszközöket használnak a terrorista 
tartalmak felderítésére. Az automatizált 
eszközök használatára vonatkozó 
határozatokat – függetlenül attól, hogy 
azokat a tárhelyszolgáltató maga vagy az 
illetékes hatóság kérése alapján hozza meg 
– értékelni kell az alapul szolgáló 
technológia megbízhatósága és az alapvető 
jogokra gyakorolt hatása tekintetében.

(17) Ha proaktív intézkedésekre kerül 
sor, a tárhelyszolgáltatók az ebben a 
rendeletben meghatározott terrorista 
információkat célozzák meg, így azok nem 
sérthetik a felhasználók jogait és a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, beleértve az információk 
szabad fogadását és közlését is. A 
törvényben meghatározott bármely 
követelmény – beleértve a személyes 
adatok védelméről szóló jogszabályokat is 
– mellett a tárhelyszolgáltatóknak kellő 
gondossággal és a szükséges gyorsasággal 
kell eljárniuk és biztosítékokat kell 
alkalmazniuk, köztük különösen az emberi 
felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy 
adott esetben elkerülhetők legyenek a nem 
szándékos és téves határozatok, amelyek a 
terrorista tartalomnak nem minősülő 
tartalom eltávolításához vezetnek. Ez 
különösen fontos, amikor a 
tárhelyszolgáltatók automatizált 
eszközöket, például algoritmusokat 
használnak a terrorista tartalmak 
felderítésére. Az automatizált eszközök 
használatára vonatkozó határozatokat – 
függetlenül attól, hogy azokat a 
tárhelyszolgáltató maga vagy az illetékes 
hatóság kérése alapján hozza meg – 
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értékelni kell az alapul szolgáló 
technológia megbízhatósága és az alapvető 
jogokra gyakorolt hatása tekintetében. A 
tárhelyszolgáltatók beszámolnak a 
tagállamok által kijelölt illetékes 
hatóságoknak a fent említett 
kötelezettségek tiszteletben tartásának 
biztosítása érdekében bevezetett 
eszközökről, többek között az esetlegesen a 
terrorista tartalmak felderítése céljából 
alkalmazott bármilyen automatizált 
eszközről. Ezzel kapcsolatban 
emlékeztetni kell arra, hogy a 
tárhelyszolgáltatók nem alkalmazhatnak 
automatizált felderítő eszközöket a 
jogszerű és nem terrorista tartalmak 
elfedése, hozzáférhetetlenné tétele vagy 
jelentőségének csökkentése céljából.

Or. fr

Módosítás 124
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ha proaktív intézkedésekre kerül 
sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felhasználóknak a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságára vonatkozó joga – beleértve az 
információk szabad fogadását és közlését is 
– megmaradjon. A törvényben 
meghatározott bármely követelmény – 
beleértve a személyes adatok védelméről 
szóló jogszabályokat is – mellett a 
tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal 
kell eljárniuk és biztosítékokat kell 
alkalmazniuk, köztük különösen az emberi 
felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy 
adott esetben elkerülhetők legyenek a nem 
szándékos és téves határozatok, amelyek a 
terrorista tartalomnak nem minősülő 

(17) Ha kiegészítő intézkedésekre kerül 
sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felhasználóknak a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságára vonatkozó joga – beleértve az 
információk szabad fogadását és közlését, 
valamint a magánélet tiszteletben 
tartásához és a személyes adatok 
védelméhez való jogát is – megmaradjon. 
A törvényben meghatározott bármely 
követelmény – beleértve a személyes 
adatok védelméről szóló jogszabályokat is 
– mellett a tárhelyszolgáltatóknak kellő 
gondossággal kell eljárniuk és 
biztosítékokat kell alkalmazniuk, köztük 
különösen az emberi felügyeletet és az 
ellenőrzéseket, hogy adott esetben 
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tartalom eltávolításához vezetnek. Ez 
különösen fontos, amikor a 
tárhelyszolgáltatók automatizált 
eszközöket használnak a terrorista 
tartalmak felderítésére. Az automatizált 
eszközök használatára vonatkozó 
határozatokat – függetlenül attól, hogy 
azokat a tárhelyszolgáltató maga vagy az 
illetékes hatóság kérése alapján hozza 
meg – értékelni kell az alapul szolgáló 
technológia megbízhatósága és az 
alapvető jogokra gyakorolt hatása 
tekintetében.

elkerülhetők legyenek a nem szándékos és 
téves határozatok, amelyek az illegális 
terrorista tartalomnak nem minősülő 
tartalom eltávolításához vezetnek.

Or. en

Módosítás 125
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ha proaktív intézkedésekre kerül 
sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felhasználóknak a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságára vonatkozó joga – beleértve az 
információk szabad fogadását és közlését is 
– megmaradjon. A törvényben 
meghatározott bármely követelmény – 
beleértve a személyes adatok védelméről 
szóló jogszabályokat is – mellett a 
tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal 
kell eljárniuk és biztosítékokat kell 
alkalmazniuk, köztük különösen az emberi 
felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy 
adott esetben elkerülhetők legyenek a nem 
szándékos és téves határozatok, amelyek a 
terrorista tartalomnak nem minősülő 
tartalom eltávolításához vezetnek. Ez 
különösen fontos, amikor a 
tárhelyszolgáltatók automatizált 
eszközöket használnak a terrorista 
tartalmak felderítésére. Az automatizált 

(17) Ha proaktív intézkedésekre kerül 
sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felhasználóknak a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságára vonatkozó joga – beleértve az 
információk szabad fogadását és közlését is 
– megmaradjon. A törvényben 
meghatározott bármely követelmény – 
beleértve a személyes adatok védelméről 
szóló jogszabályokat is – mellett a 
tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal 
kell eljárniuk és biztosítékokat kell 
alkalmazniuk, köztük különösen az emberi 
felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy 
adott esetben elkerülhetők legyenek a nem 
szándékos és téves határozatok, amelyek a 
terrorista tartalomnak nem minősülő 
tartalom eltávolításához vezetnek. Ez 
különösen fontos, amikor a 
tárhelyszolgáltatók automatizált 
eszközöket használnak a terrorista 
tartalmak felderítésére. Az automatizált 
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eszközök használatára vonatkozó 
határozatokat – függetlenül attól, hogy 
azokat a tárhelyszolgáltató maga vagy az 
illetékes hatóság kérése alapján hozza meg 
– értékelni kell az alapul szolgáló 
technológia megbízhatósága és az alapvető 
jogokra gyakorolt hatása tekintetében.

eszközök használatára vonatkozó 
határozatokat – függetlenül attól, hogy 
azokat a tárhelyszolgáltató maga vagy az 
illetékes hatóság kérése alapján hozza meg 
– értékelni kell az alapul szolgáló 
technológia megbízhatósága és az alapvető 
jogokra gyakorolt hatása tekintetében. A 
tárhelyszolgáltatóknak hatékony és gyors 
panaszkezelési és jogorvoslati 
mechanizmusokat kell biztosítaniuk a 
tartalmak indokolatlan eltávolításának 
kezelésére.

Or. en

Módosítás 126
Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ha proaktív intézkedésekre kerül 
sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felhasználóknak a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságára vonatkozó joga – beleértve az 
információk szabad fogadását és közlését is 
– megmaradjon. A törvényben 
meghatározott bármely követelmény – 
beleértve a személyes adatok védelméről 
szóló jogszabályokat is – mellett a 
tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal 
kell eljárniuk és biztosítékokat kell 
alkalmazniuk, köztük különösen az emberi 
felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy 
adott esetben elkerülhetők legyenek a nem 
szándékos és téves határozatok, amelyek a 
terrorista tartalomnak nem minősülő 
tartalom eltávolításához vezetnek. Ez 
különösen fontos, amikor a 
tárhelyszolgáltatók automatizált 
eszközöket használnak a terrorista 
tartalmak felderítésére. Az automatizált 
eszközök használatára vonatkozó 

(17) Ha proaktív intézkedésekre kerül 
sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felhasználóknak a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságára vonatkozó joga – beleértve az 
információk szabad fogadását és közlését is 
– megmaradjon. A törvényben 
meghatározott bármely követelmény – 
beleértve a személyes adatok védelméről 
szóló jogszabályokat is – mellett a 
tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal 
kell eljárniuk és biztosítékokat kell 
alkalmazniuk, köztük különösen az emberi 
felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy 
adott esetben elkerülhetők legyenek a nem 
szándékos és téves határozatok, amelyek a 
terrorista tartalomnak nem minősülő 
tartalom eltávolításához vezetnek. Ez 
különösen fontos, amikor a 
tárhelyszolgáltatók automatizált 
eszközöket használnak a terrorista 
tartalmak felderítésére. Az automatizált 
eszközök használatára vonatkozó 
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határozatokat – függetlenül attól, hogy 
azokat a tárhelyszolgáltató maga vagy az 
illetékes hatóság kérése alapján hozza meg 
– értékelni kell az alapul szolgáló 
technológia megbízhatósága és az alapvető 
jogokra gyakorolt hatása tekintetében.

határozatokat – függetlenül attól, hogy 
azokat a tárhelyszolgáltató maga vagy az 
illetékes hatóság kérése alapján hozza meg 
– értékelni kell az alapul szolgáló 
technológia megbízhatósága és az alapvető 
jogokra gyakorolt hatása tekintetében. A 
tárhelyszolgáltatóknak hatékony és gyors 
panaszkezelési és jogorvoslati 
mechanizmusokat kell biztosítaniuk a 
tartalmak indokolatlan eltávolításának 
kezelésére.

Or. en

Módosítás 127
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ha proaktív intézkedésekre kerül 
sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felhasználóknak a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságára vonatkozó joga – beleértve az 
információk szabad fogadását és közlését is 
– megmaradjon. A törvényben 
meghatározott bármely követelmény – 
beleértve a személyes adatok védelméről 
szóló jogszabályokat is – mellett a 
tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal 
kell eljárniuk és biztosítékokat kell 
alkalmazniuk, köztük különösen az emberi 
felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy 
adott esetben elkerülhetők legyenek a nem 
szándékos és téves határozatok, amelyek a 
terrorista tartalomnak nem minősülő 
tartalom eltávolításához vezetnek. Ez 
különösen fontos, amikor a 
tárhelyszolgáltatók automatizált 
eszközöket használnak a terrorista 
tartalmak felderítésére. Az automatizált 
eszközök használatára vonatkozó 
határozatokat – függetlenül attól, hogy 

(17) Ha proaktív intézkedésekre kerül 
sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk 
kell, hogy a felhasználóknak a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságára vonatkozó joga – beleértve az 
információk szabad fogadását és közlését is 
– megmaradjon. A törvényben 
meghatározott bármely követelmény – 
beleértve a személyes adatok védelméről 
szóló jogszabályokat is – mellett a 
tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal 
kell eljárniuk és biztosítékokat kell 
alkalmazniuk, köztük különösen az emberi 
felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy 
adott esetben elkerülhetők legyenek a nem 
szándékos és téves határozatok, amelyek a 
terrorista tartalomnak nem minősülő 
tartalom eltávolításához vezetnek. Ez 
különösen fontos, amikor a 
tárhelyszolgáltatók automatizált 
eszközöket használnak az illegális 
terrorista tartalmak felderítésére. Az 
automatizált eszközök használatára 
vonatkozó határozatokat – függetlenül 
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azokat a tárhelyszolgáltató maga vagy az 
illetékes hatóság kérése alapján hozza meg 
– értékelni kell az alapul szolgáló 
technológia megbízhatósága és az alapvető 
jogokra gyakorolt hatása tekintetében.

attól, hogy azokat a tárhelyszolgáltató 
maga vagy az illetékes hatóság kérése 
alapján hozza meg – értékelni kell az 
alapul szolgáló technológia 
megbízhatósága és az alapvető jogokra 
gyakorolt hatása tekintetében.

Or. en

Módosítás 128
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a terrorista tartalomnak kitett 
tárhelyszolgáltatók megfelelő 
intézkedéseket hozzanak a 
szolgáltatásaikkal való visszaélések 
megakadályozására, az illetékes 
hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre 
emelkedett eltávolítási végzést kapott 
tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott 
proaktív intézkedésekről jelentést 
tegyenek. Ezek lehetnek olyan 
intézkedések, amelyek megakadályozzák 
az olyan terrorista tartalmak újbóli 
feltöltését, amelyeket a kézhez kapott 
eltávolítási végzés vagy értesítés 
eredményeként eltávolítottak vagy 
hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy 
összevetik azokat az ismert terrorista 
tartalmat tartalmazó köz- vagy 
magántulajdonban lévő eszközökkel. 
Alkalmazhatnak megbízható technikai 
eszközöket az új terrorista tartalmak 
azonosítására, akár a piacon 
rendelkezésre álló, akár a 
tárhelyszolgáltató által kifejlesztett 
eszközök felhasználásával. A 
szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott 
proaktív intézkedésekről annak érdekében, 
hogy az illetékes hatóság megítélhesse, 

(18) A szolgáltatónak jelentést kell 
tennie az adott kiegészítő intézkedésekről 
annak érdekében, hogy az illetékes hatóság 
megítélhesse, hogy az intézkedések 
hatékonyak és arányosak-e, valamint hogy 
az automatizált eszközök használata esetén 
a tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az 
emberi felügyelethez és ellenőrzéshez 
szükséges képességekkel.
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hogy az intézkedések hatékonyak és 
arányosak-e, valamint hogy az automatizált 
eszközök használata esetén a 
tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi 
felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges 
képességekkel. Az intézkedések 
hatékonyságának és arányosságának 
értékelése során az illetékes hatóságoknak 
figyelembe kell venniük a releváns 
paramétereket, beleértve a szolgáltató 
számára kibocsátott eltávolítási végzések 
és értesítések számát, gazdasági 
kapacitásukat és a szolgáltatásának a 
terrorista tartalom terjesztése terén 
gyakorolt hatását (például az uniós 
felhasználók számát figyelembe véve).

Or. en

Módosítás 129
Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a terrorista tartalomnak kitett 
tárhelyszolgáltatók megfelelő 
intézkedéseket hozzanak a 
szolgáltatásaikkal való visszaélések 
megakadályozására, az illetékes 
hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre 
emelkedett eltávolítási végzést kapott 
tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott 
proaktív intézkedésekről jelentést 
tegyenek. Ezek lehetnek olyan 
intézkedések, amelyek megakadályozzák 
az olyan terrorista tartalmak újbóli 
feltöltését, amelyeket a kézhez kapott 
eltávolítási végzés vagy értesítés 
eredményeként eltávolítottak vagy 
hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy 
összevetik azokat az ismert terrorista 
tartalmat tartalmazó köz- vagy 

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a terrorista tartalomnak kitett 
tárhelyszolgáltatók megfelelő 
intézkedéseket hozzanak a 
szolgáltatásaikkal való visszaélések 
megakadályozására, az illetékes 
hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre 
emelkedett eltávolítási végzést kapott 
tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott 
proaktív intézkedésekről, valamint a 
panaszkezelési és jogorvoslati 
mechanizmusok működéséről jelentést 
tegyenek. Ezek lehetnek olyan 
intézkedések, amelyek megakadályozzák 
az olyan terrorista tartalmak újbóli 
feltöltését, amelyeket a kézhez kapott 
eltávolítási végzés vagy értesítés 
eredményeként eltávolítottak vagy 
hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy 
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magántulajdonban lévő eszközökkel. 
Alkalmazhatnak megbízható technikai 
eszközöket az új terrorista tartalmak 
azonosítására, akár a piacon rendelkezésre 
álló, akár a tárhelyszolgáltató által 
kifejlesztett eszközök felhasználásával. A 
szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott 
proaktív intézkedésekről annak érdekében, 
hogy az illetékes hatóság megítélhesse, 
hogy az intézkedések hatékonyak és 
arányosak-e, valamint hogy az automatizált 
eszközök használata esetén a 
tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi 
felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges 
képességekkel. Az intézkedések 
hatékonyságának és arányosságának 
értékelése során az illetékes hatóságoknak 
figyelembe kell venniük a releváns 
paramétereket, beleértve a szolgáltató 
számára kibocsátott eltávolítási végzések 
és értesítések számát, gazdasági 
kapacitásukat és a szolgáltatásának a 
terrorista tartalom terjesztése terén 
gyakorolt hatását (például az uniós 
felhasználók számát figyelembe véve).

összevetik azokat az ismert terrorista 
tartalmat tartalmazó köz- vagy 
magántulajdonban lévő eszközökkel. 
Alkalmazhatnak megbízható technikai 
eszközöket az új terrorista tartalmak 
azonosítására, például amikor azok 
részben vagy egészben egy már végleges 
eltávolítási végzés hatálya alá eső 
terrorista tartalmat használnak fel, vagy 
amikor azokat olyan felhasználók töltik 
fel, akik már töltöttek fel terrorista 
tartalmakat, akár a piacon rendelkezésre 
álló, akár a tárhelyszolgáltató által 
kifejlesztett eszközök felhasználásával. A 
szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott 
proaktív intézkedésekről annak érdekében, 
hogy az illetékes hatóság megítélhesse, 
hogy az intézkedések hatékonyak és 
arányosak-e, valamint hogy az automatizált 
eszközök használata esetén a 
tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi 
felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges 
képességekkel. Az intézkedések 
hatékonyságának és arányosságának 
értékelése során az illetékes hatóságoknak 
figyelembe kell venniük a releváns 
paramétereket, beleértve a szolgáltató 
számára kibocsátott eltávolítási végzések 
és értesítések számát, gazdasági 
kapacitásukat és a szolgáltatásának a 
terrorista tartalom terjesztése terén 
gyakorolt hatását (például az uniós 
felhasználók számát figyelembe véve).

Or. en

Módosítás 130
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a terrorista tartalomnak kitett 

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a terrorista tartalomnak kitett 
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tárhelyszolgáltatók megfelelő 
intézkedéseket hozzanak a 
szolgáltatásaikkal való visszaélések 
megakadályozására, az illetékes 
hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre 
emelkedett eltávolítási végzést kapott 
tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott 
proaktív intézkedésekről jelentést 
tegyenek. Ezek lehetnek olyan 
intézkedések, amelyek megakadályozzák 
az olyan terrorista tartalmak újbóli 
feltöltését, amelyeket a kézhez kapott 
eltávolítási végzés vagy értesítés 
eredményeként eltávolítottak vagy 
hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy 
összevetik azokat az ismert terrorista 
tartalmat tartalmazó köz- vagy 
magántulajdonban lévő eszközökkel. 
Alkalmazhatnak megbízható technikai 
eszközöket az új terrorista tartalmak 
azonosítására, akár a piacon rendelkezésre 
álló, akár a tárhelyszolgáltató által 
kifejlesztett eszközök felhasználásával. A 
szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott 
proaktív intézkedésekről annak érdekében, 
hogy az illetékes hatóság megítélhesse, 
hogy az intézkedések hatékonyak és 
arányosak-e, valamint hogy az automatizált 
eszközök használata esetén a 
tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi 
felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges 
képességekkel. Az intézkedések 
hatékonyságának és arányosságának 
értékelése során az illetékes hatóságoknak 
figyelembe kell venniük a releváns 
paramétereket, beleértve a szolgáltató 
számára kibocsátott eltávolítási végzések 
és értesítések számát, gazdasági 
kapacitásukat és a szolgáltatásának a 
terrorista tartalom terjesztése terén 
gyakorolt hatását (például az uniós 
felhasználók számát figyelembe véve).

tárhelyszolgáltatók megfelelő 
intézkedéseket hozzanak a 
szolgáltatásaikkal való visszaélések 
megakadályozására, az illetékes 
hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre 
emelkedett eltávolítási végzést kapott 
tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott 
proaktív intézkedésekről jelentést 
tegyenek. Ezek lehetnek olyan 
intézkedések, amelyek megakadályozzák 
az olyan terrorista tartalmak újbóli 
feltöltését, amelyeket a kézhez kapott 
eltávolítási végzés vagy értesítés 
eredményeként eltávolítottak vagy 
hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy 
összevetik azokat az ismert terrorista 
tartalmat tartalmazó köz- vagy 
magántulajdonban lévő eszközökkel. 
Alkalmazhatnak megbízható technikai 
eszközöket az új terrorista tartalmak 
azonosítására, például amikor azok 
részben vagy egészben egy már végleges 
eltávolítási végzés hatálya alá eső 
terrorista tartalmat használnak fel, vagy 
amikor azokat olyan felhasználók töltik 
fel, akik már töltöttek fel terrorista 
tartalmakat, akár a piacon rendelkezésre 
álló, akár a tárhelyszolgáltató által 
kifejlesztett eszközök felhasználásával. A 
szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott 
proaktív intézkedésekről annak érdekében, 
hogy az illetékes hatóság megítélhesse, 
hogy az intézkedések hatékonyak és 
arányosak-e, valamint hogy az automatizált 
eszközök használata esetén a 
tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi 
felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges 
képességekkel. Az intézkedések 
hatékonyságának és arányosságának 
értékelése során az illetékes hatóságoknak 
figyelembe kell venniük a releváns 
paramétereket, beleértve a szolgáltató 
számára kibocsátott eltávolítási végzések 
és értesítések számát, gazdasági 
kapacitásukat és a szolgáltatásának a 
terrorista tartalom terjesztése terén 
gyakorolt hatását (például az uniós 
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felhasználók számát figyelembe véve).

Or. en

Módosítás 131
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a terrorista tartalomnak kitett 
tárhelyszolgáltatók megfelelő 
intézkedéseket hozzanak a 
szolgáltatásaikkal való visszaélések 
megakadályozására, az illetékes 
hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre 
emelkedett eltávolítási végzést kapott 
tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott 
proaktív intézkedésekről jelentést 
tegyenek. Ezek lehetnek olyan 
intézkedések, amelyek megakadályozzák 
az olyan terrorista tartalmak újbóli 
feltöltését, amelyeket a kézhez kapott 
eltávolítási végzés vagy értesítés 
eredményeként eltávolítottak vagy 
hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy 
összevetik azokat az ismert terrorista 
tartalmat tartalmazó köz- vagy 
magántulajdonban lévő eszközökkel. 
Alkalmazhatnak megbízható technikai 
eszközöket az új terrorista tartalmak 
azonosítására, akár a piacon rendelkezésre 
álló, akár a tárhelyszolgáltató által 
kifejlesztett eszközök felhasználásával. A 
szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott 
proaktív intézkedésekről annak érdekében, 
hogy az illetékes hatóság megítélhesse, 
hogy az intézkedések hatékonyak és 
arányosak-e, valamint hogy az automatizált 
eszközök használata esetén a 
tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi 
felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges 
képességekkel. Az intézkedések 

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a terrorista tartalomnak kitett 
tárhelyszolgáltatók megfelelő 
intézkedéseket hozzanak a szolgáltatásaik 
terrorista célú használatának 
megakadályozására, a tagállamok által 
kijelölt illetékes hatóságoknak fel kell 
kérniük a jogerőre emelkedett eltávolítási 
végzést kapott tárhelyszolgáltatókat, hogy 
a meghozott proaktív intézkedésekről 
jelentést tegyenek. Ezek lehetnek olyan 
intézkedések, amelyek megakadályozzák 
az olyan terrorista tartalmak újbóli 
feltöltését, amelyeket a kézhez kapott 
eltávolítási végzés vagy értesítés 
eredményeként eltávolítottak vagy 
hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy 
összevetik azokat az ismert terrorista 
tartalmat tartalmazó köz- vagy 
magántulajdonban lévő eszközökkel. 
Alkalmazhatnak megbízható technikai 
eszközöket az új terrorista tartalmak 
azonosítására, akár a piacon rendelkezésre 
álló, akár a tárhelyszolgáltató által 
kifejlesztett eszközök felhasználásával. A 
szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott 
proaktív intézkedésekről annak érdekében, 
hogy az illetékes hatóság megítélhesse, 
hogy az intézkedések hatékonyak és 
arányosak-e, valamint hogy az automatizált 
eszközök használata esetén a 
tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi 
felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges 
képességekkel. Az intézkedések 
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hatékonyságának és arányosságának 
értékelése során az illetékes hatóságoknak 
figyelembe kell venniük a releváns 
paramétereket, beleértve a szolgáltató 
számára kibocsátott eltávolítási végzések 
és értesítések számát, gazdasági 
kapacitásukat és a szolgáltatásának a 
terrorista tartalom terjesztése terén 
gyakorolt hatását (például az uniós 
felhasználók számát figyelembe véve).

hatékonyságának és arányosságának 
értékelése során az illetékes hatóságoknak 
figyelembe kell venniük a releváns 
paramétereket, beleértve a szolgáltató 
számára kibocsátott eltávolítási végzések 
és értesítések számát és a szolgáltató 
gazdasági kapacitását (különösen akkor, 
ha kkv-ról van szó) (például az uniós 
felhasználók számát figyelembe véve).

Or. fr

Módosítás 132
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a terrorista tartalomnak kitett 
tárhelyszolgáltatók megfelelő 
intézkedéseket hozzanak a 
szolgáltatásaikkal való visszaélések 
megakadályozására, az illetékes 
hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre 
emelkedett eltávolítási végzést kapott 
tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott 
proaktív intézkedésekről jelentést 
tegyenek. Ezek lehetnek olyan 
intézkedések, amelyek megakadályozzák 
az olyan terrorista tartalmak újbóli 
feltöltését, amelyeket a kézhez kapott 
eltávolítási végzés vagy értesítés 
eredményeként eltávolítottak vagy 
hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy 
összevetik azokat az ismert terrorista 
tartalmat tartalmazó köz- vagy 
magántulajdonban lévő eszközökkel. 
Alkalmazhatnak megbízható technikai 
eszközöket az új terrorista tartalmak 
azonosítására, akár a piacon rendelkezésre 
álló, akár a tárhelyszolgáltató által 
kifejlesztett eszközök felhasználásával. A 

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a terrorista tartalomnak kitett 
tárhelyszolgáltatók megfelelő 
intézkedéseket hozzanak a 
szolgáltatásaikkal való visszaélések 
megakadályozására, az illetékes 
hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre 
emelkedett eltávolítási végzést kapott 
tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott 
proaktív intézkedésekről, valamint a 
panaszkezelési és jogorvoslati 
mechanizmusok működéséről jelentést 
tegyenek. Ezek lehetnek olyan 
intézkedések, amelyek megakadályozzák 
az olyan terrorista tartalmak újbóli 
feltöltését, amelyeket a kézhez kapott 
eltávolítási végzés vagy értesítés 
eredményeként eltávolítottak vagy 
hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy 
összevetik azokat az ismert terrorista 
tartalmat tartalmazó köz- vagy 
magántulajdonban lévő eszközökkel. 
Alkalmazhatnak megbízható technikai 
eszközöket az új terrorista tartalmak 
azonosítására, akár a piacon rendelkezésre 
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szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott 
proaktív intézkedésekről annak érdekében, 
hogy az illetékes hatóság megítélhesse, 
hogy az intézkedések hatékonyak és 
arányosak-e, valamint hogy az automatizált 
eszközök használata esetén a 
tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi 
felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges 
képességekkel. Az intézkedések 
hatékonyságának és arányosságának 
értékelése során az illetékes hatóságoknak 
figyelembe kell venniük a releváns 
paramétereket, beleértve a szolgáltató 
számára kibocsátott eltávolítási végzések 
és értesítések számát, gazdasági 
kapacitásukat és a szolgáltatásának a 
terrorista tartalom terjesztése terén 
gyakorolt hatását (például az uniós 
felhasználók számát figyelembe véve).

álló, akár a tárhelyszolgáltató által 
kifejlesztett eszközök felhasználásával. A 
szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott 
proaktív intézkedésekről annak érdekében, 
hogy az illetékes hatóság megítélhesse, 
hogy az intézkedések hatékonyak és 
arányosak-e, valamint hogy az automatizált 
eszközök használata esetén a 
tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi 
felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges 
képességekkel. Az intézkedések 
hatékonyságának és arányosságának 
értékelése során az illetékes hatóságoknak 
figyelembe kell venniük a releváns 
paramétereket, beleértve a szolgáltató 
számára kibocsátott eltávolítási végzések 
és értesítések számát, gazdasági 
kapacitásukat és a szolgáltatásának a 
terrorista tartalom terjesztése terén 
gyakorolt hatását (például az uniós 
felhasználók számát figyelembe véve).

Or. en

Módosítás 133
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A kérelmet követően az illetékes 
hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a 
tárhelyszolgáltatóval a szükséges proaktív 
intézkedésekről. Szükség esetén az 
illetékes hatóságnak megfelelő, hatékony 
és arányos proaktív intézkedések 
elfogadását kell előírnia, amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések 
nem elegendőek a kockázatok kezelésére. 
A konkrét proaktív intézkedések 
bevezetésére vonatkozó határozat elvben 
nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 
15. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott általános nyomonkövetési 

(19) A tárhelyszolgáltató által hozott 
intézkedések nem vezethetnek a 
2000/31/EK irányelv 15. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott általános 
nyomonkövetési kötelezettség 
bevezetéséhez. Az ilyen határozatok 
elfogadása előtt az illetékes hatóságnak 
méltányos egyensúlyt kell kialakítania a 
közérdekű célok és az érintett alapvető 
jogok között, különösen ideértve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, valamint a vállalkozás 
szabadságát, és megfelelő indokolást kell 
adnia.
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kötelezettség bevezetéséhez. Figyelembe 
véve a terrorista tartalom terjesztésével 
kapcsolatos különösen súlyos 
kockázatokat, az illetékes hatóságok által 
e rendelet alapján elfogadott határozatok 
eltérhetnek a 2000/31/EK irányelv 15. 
cikkének (1) bekezdésében megállapított 
megközelítéstől egyes olyan konkrét, 
célzott intézkedések tekintetében, amelyek 
elfogadása nyomós közbiztonsági okokból 
szükséges. Az ilyen határozatok elfogadása 
előtt az illetékes hatóságnak méltányos 
egyensúlyt kell kialakítania a közérdekű 
célok és az érintett alapvető jogok között, 
különösen ideértve a véleménynyilvánítás 
és a tájékozódás szabadságát, valamint a 
vállalkozás szabadságát, és megfelelő 
indokolást kell adnia.

Or. en

Módosítás 134
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A kérelmet követően az illetékes 
hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a 
tárhelyszolgáltatóval a szükséges proaktív 
intézkedésekről. Szükség esetén az 
illetékes hatóságnak megfelelő, hatékony 
és arányos proaktív intézkedések 
elfogadását kell előírnia, amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések 
nem elegendőek a kockázatok kezelésére. 
A konkrét proaktív intézkedések 
bevezetésére vonatkozó határozat elvben 
nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 
15. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott általános nyomonkövetési 
kötelezettség bevezetéséhez. Figyelembe 
véve a terrorista tartalom terjesztésével 
kapcsolatos különösen súlyos 

(19) A kérelmet követően az illetékes 
hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a 
tárhelyszolgáltatóval a szükséges proaktív 
intézkedésekről. Szükség esetén az 
illetékes hatóságnak megfelelő, hatékony 
és arányos proaktív intézkedések 
elfogadását kell előírnia, amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések 
nem elegendőek a kockázatok kezelésére. 
A konkrét proaktív intézkedések 
bevezetésére vonatkozó határozat elvben 
nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 
15. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott általános nyomonkövetési 
kötelezettség bevezetéséhez. Figyelembe 
véve a terrorista tartalom terjesztésével 
kapcsolatos különösen súlyos 
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kockázatokat, az illetékes hatóságok által e 
rendelet alapján elfogadott határozatok 
eltérhetnek a 2000/31/EK irányelv 
15. cikkének (1) bekezdésében 
megállapított megközelítéstől egyes olyan 
konkrét, célzott intézkedések tekintetében, 
amelyek elfogadása nyomós közbiztonsági 
okokból szükséges. Az ilyen határozatok 
elfogadása előtt az illetékes hatóságnak 
méltányos egyensúlyt kell kialakítania a 
közérdekű célok és az érintett alapvető 
jogok között, különösen ideértve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, valamint a vállalkozás 
szabadságát, és megfelelő indokolást kell 
adnia.

kockázatokat, az illetékes hatóságok által e 
rendelet alapján elfogadott határozatok 
eltérhetnek a 2000/31/EK irányelv 
15. cikkének (1) bekezdésében 
megállapított megközelítéstől egyes olyan 
konkrét, célzott intézkedések tekintetében, 
amelyek elfogadása nyomós közbiztonsági 
okokból szükséges. Az ilyen határozatok 
elfogadása előtt az illetékes hatóságnak a 
terrorfenyegetés komolyságának 
figyelembevételével méltányos egyensúlyt 
kell kialakítania a közbiztonsággal 
kapcsolatos közérdekű célok és az érintett 
alapvető jogok között, különösen ideértve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, valamint a vállalkozás 
szabadságát.

Or. fr

Módosítás 135
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A kérelmet követően az illetékes 
hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a 
tárhelyszolgáltatóval a szükséges proaktív 
intézkedésekről. Szükség esetén az 
illetékes hatóságnak megfelelő, hatékony 
és arányos proaktív intézkedések 
elfogadását kell előírnia, amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések 
nem elegendőek a kockázatok kezelésére. 
A konkrét proaktív intézkedések 
bevezetésére vonatkozó határozat elvben 
nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 
15. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott általános nyomonkövetési 
kötelezettség bevezetéséhez. Figyelembe 
véve a terrorista tartalom terjesztésével 
kapcsolatos különösen súlyos 
kockázatokat, az illetékes hatóságok által e 

(19) A kérelmet követően az illetékes 
hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a 
tárhelyszolgáltatóval a szükséges proaktív 
intézkedésekről. Szükség esetén az 
illetékes hatóságnak megfelelő, hatékony 
és arányos proaktív intézkedések 
elfogadását kell előírnia, amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések 
elégtelenek a kockázatok kezelésére. A 
konkrét proaktív intézkedések bevezetésére 
vonatkozó határozat elvben nem vezethet a 
2000/31/EK irányelv 15. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott általános 
nyomonkövetési kötelezettség 
bevezetéséhez. Figyelembe véve a 
terrorista tartalom terjesztésével 
kapcsolatos különösen súlyos 
kockázatokat, az illetékes hatóságok által e 
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rendelet alapján elfogadott határozatok 
eltérhetnek a 2000/31/EK irányelv 
15. cikkének (1) bekezdésében 
megállapított megközelítéstől egyes olyan 
konkrét, célzott intézkedések tekintetében, 
amelyek elfogadása nyomós közbiztonsági 
okokból szükséges. Az ilyen határozatok 
elfogadása előtt az illetékes hatóságnak 
méltányos egyensúlyt kell kialakítania a 
közérdekű célok és az érintett alapvető 
jogok között, különösen ideértve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, valamint a vállalkozás 
szabadságát, és megfelelő indokolást kell 
adnia.

rendelet alapján elfogadott határozatok 
eltérhetnek a 2000/31/EK irányelv 
15. cikkének (1) bekezdésében 
megállapított megközelítéstől egyes olyan 
konkrét, célzott intézkedések tekintetében, 
amelyek elfogadása nyomós közbiztonsági 
okokból szükséges. Az ilyen határozatok 
elfogadása előtt az illetékes hatóságnak 
méltányos egyensúlyt kell kialakítania a 
közérdekű célok és az érintett alapvető 
jogok között, különösen ideértve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, valamint a vállalkozás 
szabadságát, és megfelelő indokolást kell 
adnia.

Or. en

Módosítás 136
Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A kérelmet követően az illetékes 
hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a 
tárhelyszolgáltatóval a szükséges proaktív 
intézkedésekről. Szükség esetén az 
illetékes hatóságnak megfelelő, hatékony 
és arányos proaktív intézkedések 
elfogadását kell előírnia, amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések 
nem elegendőek a kockázatok kezelésére. 
A konkrét proaktív intézkedések 
bevezetésére vonatkozó határozat elvben 
nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 
15. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott általános nyomonkövetési 
kötelezettség bevezetéséhez. Figyelembe 
véve a terrorista tartalom terjesztésével 
kapcsolatos különösen súlyos 
kockázatokat, az illetékes hatóságok által e 
rendelet alapján elfogadott határozatok 
eltérhetnek a 2000/31/EK irányelv 

(19) A kérelmet követően az illetékes 
hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a 
tárhelyszolgáltatóval a szükséges proaktív 
intézkedésekről. Szükség esetén az 
illetékes hatóságnak megfelelő, hatékony 
és arányos proaktív intézkedések 
elfogadását kell előírnia, amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések 
nem elegendőek a kockázatok kezelésére. 
A konkrét proaktív intézkedések 
bevezetésére vonatkozó határozat nem 
vezethet a 2000/31/EK irányelv 
15. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott általános nyomonkövetési 
kötelezettség bevezetéséhez. Figyelembe 
véve a terrorista tartalom terjesztésével 
kapcsolatos különösen súlyos 
kockázatokat, az illetékes hatóságok által e 
rendelet alapján elfogadott határozatok 
kizárólag olyan konkrét, célzott 
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15. cikkének (1) bekezdésében 
megállapított megközelítéstől egyes olyan 
konkrét, célzott intézkedések tekintetében, 
amelyek elfogadása nyomós közbiztonsági 
okokból szükséges. Az ilyen határozatok 
elfogadása előtt az illetékes hatóságnak 
méltányos egyensúlyt kell kialakítania a 
közérdekű célok és az érintett alapvető 
jogok között, különösen ideértve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, valamint a vállalkozás 
szabadságát, és megfelelő indokolást kell 
adnia.

intézkedések tekintetében térhetnek el a 
2000/31/EK irányelv 15. cikkének 
(1) bekezdésében megállapított 
megközelítéstől, amelyek elfogadása 
nyomós közbiztonsági okokból szükséges. 
Az ilyen határozatok elfogadása előtt az 
illetékes hatóságnak méltányos egyensúlyt 
kell kialakítania a közérdekű célok és az 
érintett alapvető jogok között, különösen 
ideértve a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságát, valamint a 
vállalkozás szabadságát, és megfelelő 
indokolást kell adnia.

Or. en

Módosítás 137
Giorgos Grammatikakis, Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A kérelmet követően az illetékes 
hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a 
tárhelyszolgáltatóval a szükséges proaktív 
intézkedésekről. Szükség esetén az 
illetékes hatóságnak megfelelő, hatékony 
és arányos proaktív intézkedések 
elfogadását kell előírnia, amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések 
nem elegendőek a kockázatok kezelésére. 
A konkrét proaktív intézkedések 
bevezetésére vonatkozó határozat elvben 
nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 
15. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott általános nyomonkövetési 
kötelezettség bevezetéséhez. Figyelembe 
véve a terrorista tartalom terjesztésével 
kapcsolatos különösen súlyos 
kockázatokat, az illetékes hatóságok által e 
rendelet alapján elfogadott határozatok 
eltérhetnek a 2000/31/EK irányelv 
15. cikkének (1) bekezdésében 
megállapított megközelítéstől egyes olyan 

(19) A kérelmet követően az illetékes 
hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a 
tárhelyszolgáltatóval a szükséges proaktív 
intézkedésekről. Szükség esetén az 
illetékes hatóságnak megfelelő, hatékony 
és arányos proaktív intézkedések 
elfogadását kell előírnia, amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések 
nem elegendőek a kockázatok kezelésére. 
A konkrét proaktív intézkedések 
bevezetésére vonatkozó határozat nem 
vezethet a 2000/31/EK irányelv 
15. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott általános nyomonkövetési 
kötelezettség bevezetéséhez. Figyelembe 
véve a terrorista tartalom terjesztésével 
kapcsolatos különösen súlyos 
kockázatokat, az illetékes hatóságok által e 
rendelet alapján elfogadott határozatok 
kizárólag olyan konkrét, célzott 
intézkedések tekintetében térhetnek el a 
2000/31/EK irányelv 15. cikkének 
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konkrét, célzott intézkedések tekintetében, 
amelyek elfogadása nyomós közbiztonsági 
okokból szükséges. Az ilyen határozatok 
elfogadása előtt az illetékes hatóságnak 
méltányos egyensúlyt kell kialakítania a 
közérdekű célok és az érintett alapvető 
jogok között, különösen ideértve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, valamint a vállalkozás 
szabadságát, és megfelelő indokolást kell 
adnia.

(1) bekezdésében megállapított 
megközelítéstől, amelyek elfogadása 
nyomós közbiztonsági okokból szükséges. 
Az ilyen határozatok elfogadása előtt az 
illetékes hatóságnak méltányos egyensúlyt 
kell kialakítania a közérdekű célok és az 
érintett alapvető jogok között, különösen 
ideértve a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságát, valamint a 
vállalkozás szabadságát, és megfelelő 
indokolást kell adnia.

Or. en

Módosítás 138
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tartalom közigazgatási vagy 
bírósági felülvizsgálati eljárás céljából való 
megőrzésére vonatkozó kötelezettség 
szükséges és indokolt annak érdekében, 
hogy biztosítsák az olyan 
tartalomszolgáltató hatékony jogorvoslati 
lehetőségeit, akinek a tartalmát 
eltávolították, illetve hozzáférhetetlenné 
tették, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy a felülvizsgálati eljárás 
eredményétől függően a szóban forgó 
tartalmat eredeti állapotában visszaállítsák. 
A tartalom nyomozati és ügyészi célokból 
történő megőrzésének kötelezettsége 
indokolt és szükséges, tekintettel arra az 
értékre, amelyet ez az anyag a terrorista 
tevékenység felszámolása vagy megelőzése 
tekintetében képvisel. Amennyiben a 
vállalatok az anyagot eltávolítják vagy 
hozzáférhetetlenné teszik, különösen a 
saját proaktív intézkedéseik révén, és nem 
tájékoztatják az érintett hatóságot, mivel 
megítélésük szerint az anyag nem tartozik 
e rendelet 13. cikke (4) bekezdésének 

(21) A tartalom közigazgatási vagy 
bírósági felülvizsgálati eljárás céljából való 
megőrzésére vonatkozó kötelezettség 
szükséges és indokolt annak érdekében, 
hogy biztosítsák az olyan 
tartalomszolgáltató hatékony jogorvoslati 
lehetőségeit, akinek a tartalmát 
eltávolították, illetve hozzáférhetetlenné 
tették, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy a felülvizsgálati eljárás 
eredményétől függően a szóban forgó 
tartalmat eredeti állapotában visszaállítsák. 
A tartalom nyomozati és ügyészi célokból 
történő megőrzésének kötelezettsége 
indokolt és szükséges, tekintettel arra az 
értékre, amelyet ez az anyag a terrorista 
tevékenység felszámolása vagy megelőzése 
tekintetében képvisel. E célból az előírt 
adatmegőrzés olyan adatokra korlátozódik, 
amelyek valószínűleg kapcsolódnak a 
terrorista bűncselekményekhez, és ezért 
hozzájárulhatnak a terrorista 
bűncselekmények büntetőeljárás alá 
vonásához vagy a közbiztonságot 
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hatálya alá, a bűnüldöző hatóságoknak 
nem feltétlenül van tudomása a tartalom 
létezéséről. Ezért a terrorista 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése és a vádeljárás lefolytatás 
céljából is indokolt a tartalom megőrzése. 
E célból az előírt adatmegőrzés olyan 
adatokra korlátozódik, amelyek 
valószínűleg kapcsolódnak a terrorista 
bűncselekményekhez, és ezért 
hozzájárulhatnak a terrorista 
bűncselekmények büntetőeljárás alá 
vonásához vagy a közbiztonságot 
fenyegető súlyos kockázatok 
megelőzéséhez.

fenyegető súlyos kockázatok 
megelőzéséhez.

Or. en

Módosítás 139
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tartalom közigazgatási vagy 
bírósági felülvizsgálati eljárás céljából való 
megőrzésére vonatkozó kötelezettség 
szükséges és indokolt annak érdekében, 
hogy biztosítsák az olyan 
tartalomszolgáltató hatékony jogorvoslati 
lehetőségeit, akinek a tartalmát 
eltávolították, illetve hozzáférhetetlenné 
tették, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy a felülvizsgálati eljárás 
eredményétől függően a szóban forgó 
tartalmat eredeti állapotában visszaállítsák. 
A tartalom nyomozati és ügyészi célokból 
történő megőrzésének kötelezettsége 
indokolt és szükséges, tekintettel arra az 
értékre, amelyet ez az anyag a terrorista 
tevékenység felszámolása vagy megelőzése 
tekintetében képvisel. Amennyiben a 
vállalatok az anyagot eltávolítják vagy 
hozzáférhetetlenné teszik, különösen a 

(21) A tartalom közigazgatási vagy 
bírósági felülvizsgálati eljárás, többek 
között az esetleges bírósági jogorvoslat 
céljából való, meghatározott ideig történő 
megőrzésére vonatkozó kötelezettség 
szükséges és indokolt annak érdekében, 
hogy biztosítsák az olyan 
tartalomszolgáltató hatékony jogorvoslati 
lehetőségeit, akinek a tartalmát 
eltávolították, illetve hozzáférhetetlenné 
tették, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy a felülvizsgálati eljárás 
eredményétől függően a szóban forgó 
tartalmat eredeti állapotában visszaállítsák. 
A tartalom nyomozati és ügyészi célokból 
történő megőrzésének kötelezettsége 
indokolt és szükséges, tekintettel arra az 
értékre, amelyet ez az anyag a terrorista 
tevékenység felszámolása vagy megelőzése 
tekintetében képvisel. Amennyiben a 
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saját proaktív intézkedéseik révén, és nem 
tájékoztatják az érintett hatóságot, mivel 
megítélésük szerint az anyag nem tartozik 
e rendelet 13. cikke (4) bekezdésének 
hatálya alá, a bűnüldöző hatóságoknak nem 
feltétlenül van tudomása a tartalom 
létezéséről. Ezért a terrorista 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése és a vádeljárás lefolytatás 
céljából is indokolt a tartalom megőrzése. 
E célból az előírt adatmegőrzés olyan 
adatokra korlátozódik, amelyek 
valószínűleg kapcsolódnak a terrorista 
bűncselekményekhez, és ezért 
hozzájárulhatnak a terrorista 
bűncselekmények büntetőeljárás alá 
vonásához vagy a közbiztonságot 
fenyegető súlyos kockázatok 
megelőzéséhez.

vállalatok az anyagot eltávolítják vagy 
hozzáférhetetlenné teszik, különösen a 
saját proaktív intézkedéseik révén, és nem 
tájékoztatják az érintett hatóságot, mivel 
megítélésük szerint az anyag nem tartozik 
e rendelet 13. cikke (4) bekezdésének 
hatálya alá, a bűnüldöző hatóságoknak nem 
feltétlenül van tudomása a tartalom 
létezéséről. A vállalatoknak továbbá 
mindent meg kell tenniük annak 
érdekében, hogy a tagállamok illetékes 
hatóságait még akkor is tájékoztassák 
valamennyi azonosított, 
hozzáférhetetlenné tett és eltávolított 
terrorista tartalomról, ha ez szigorúan 
nem tartozik a fent említett cikk hatálya 
alá. Ezért a terrorista bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése és a 
vádeljárás lefolytatás céljából is indokolt a 
tartalom megőrzése. E célból az előírt 
adatmegőrzés olyan adatokra korlátozódik, 
amelyek a gyanú szerint az e rendelet 
szerinti terrorista tartalomnak 
minősülnek.

Or. fr

Módosítás 140
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az arányosság biztosítása 
érdekében a megőrzési időszakot 
hat hónapra kell korlátozni annak 
érdekében, hogy a tartalomszolgáltatók 
számára elegendő idő álljon rendelkezésre 
a felülvizsgálati eljárás megindításához, és 
lehetővé tegyék a bűnüldözési célú 
hozzáférést a terrorista bűncselekmények 
nyomozásához és a vádeljárás 
lefolytatásához szükséges adatokhoz. Ez az 
időszak azonban a felülvizsgálatot végző 

(22) Az arányosság biztosítása 
érdekében a megőrzési időszakot 
hat hónapra kell korlátozni annak 
érdekében, hogy a tartalomszolgáltatók 
számára elegendő idő álljon rendelkezésre 
a felülvizsgálati eljárás megindításához, és 
lehetővé tegyék a bűnüldözési célú 
hozzáférést a terrorista bűncselekmények 
nyomozásához és a vádeljárás 
lefolytatásához szükséges adatokhoz, 
valamint lehetővé tegyék az esetleges 
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hatóság kérésére meghosszabbítható a 
szükséges ideig abban az esetben, amikor a 
felülvizsgálati eljárást megindítják, de az a 
hat hónapos időszakon belül nem zárul le. 
Ennek az időtartamnak elegendőnek kell 
lennie ahhoz, hogy a bűnüldöző hatóságok 
megőrizhessék a nyomozással kapcsolatos 
szükséges bizonyítékokat, miközben 
biztosítják az érintett alapvető jogokkal 
fennálló egyensúlyt.

jogorvoslatot. Ez az időszak azonban a 
felülvizsgálatot végző hatóság kérésére 
meghosszabbítható a szükséges ideig 
abban az esetben, amikor a felülvizsgálati 
eljárást megindítják, de az a hat hónapos 
időszakon belül nem zárul le. Ennek az 
időtartamnak elegendőnek kell lennie 
ahhoz, hogy a bűnüldöző hatóságok 
megőrizhessék a nyomozással kapcsolatos 
szükséges bizonyítékokat, miközben 
biztosítják az érintett alapvető jogokkal 
fennálló egyensúlyt.

Or. fr

Módosítás 141
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az arányosság biztosítása 
érdekében a megőrzési időszakot 
hat hónapra kell korlátozni annak 
érdekében, hogy a tartalomszolgáltatók 
számára elegendő idő álljon rendelkezésre 
a felülvizsgálati eljárás megindításához, és 
lehetővé tegyék a bűnüldözési célú 
hozzáférést a terrorista bűncselekmények 
nyomozásához és a vádeljárás 
lefolytatásához szükséges adatokhoz. Ez az 
időszak azonban a felülvizsgálatot végző 
hatóság kérésére meghosszabbítható a 
szükséges ideig abban az esetben, amikor a 
felülvizsgálati eljárást megindítják, de az a 
hat hónapos időszakon belül nem zárul le. 
Ennek az időtartamnak elegendőnek kell 
lennie ahhoz, hogy a bűnüldöző hatóságok 
megőrizhessék a nyomozással kapcsolatos 
szükséges bizonyítékokat, miközben 
biztosítják az érintett alapvető jogokkal 
fennálló egyensúlyt.

(22) Az arányosság biztosítása 
érdekében a megőrzési időszakot 
három hónapra kell korlátozni annak 
érdekében, hogy a tartalomszolgáltatók 
számára elegendő idő álljon rendelkezésre 
a felülvizsgálati eljárás megindításához, és 
lehetővé tegyék a bűnüldözési célú 
hozzáférést a terrorista bűncselekmények 
nyomozásához és a vádeljárás 
lefolytatásához szükséges adatokhoz. Ez az 
időszak azonban a felülvizsgálatot végző 
hatóság kérésére meghosszabbítható a 
szükséges ideig abban az esetben, amikor a 
felülvizsgálati eljárást megindítják, de az a 
három hónapos időszakon belül nem zárul 
le. Ennek az időtartamnak elegendőnek 
kell lennie ahhoz, hogy a bűnüldöző 
hatóságok megőrizhessék a nyomozással 
kapcsolatos szükséges bizonyítékokat, 
miközben biztosítják az érintett alapvető 
jogokkal fennálló egyensúlyt.

Or. en
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Indokolás

A hat hónap aránytalanul hosszú időtartam a tartalomnak a felülvizsgálati eljárás során 
történő megőrzésére.

Módosítás 142
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tárhelyszolgáltatók terrorista 
tartalommal kapcsolatos politikáinak 
átláthatósága alapvető fontosságú a 
felhasználók felé való 
elszámoltathatóságuk növelése és a 
polgárok digitális egységes piacba vetett 
bizalmának megerősítése szempontjából. A 
tárhelyszolgáltatóknak éves átláthatósági 
jelentéseket kell közzétenniük, amelyek 
érdemi információkat tartalmaznak a 
terrorista tartalom felderítésével, 
azonosításával és eltávolításával 
kapcsolatban hozott intézkedésekről.

(24) A tárhelyszolgáltatók terrorista 
tartalommal kapcsolatos politikáinak 
átláthatósága alapvető fontosságú a 
felhasználók felé való 
elszámoltathatóságuk növelése és a 
polgárok digitális egységes piacba vetett 
bizalmának megerősítése szempontjából. A 
tárhelyszolgáltatóknak éves átláthatósági 
jelentéseket kell közzétenniük, amelyek 
érdemi információkat tartalmaznak az 
illegális terrorista tartalom felderítésével, 
azonosításával és eltávolításával 
kapcsolatban hozott intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 143
Francis Zammit Dimech

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Az érintett uniós szervek és az 
illetékes hatóságok fellépéseinek a 
kibocsátott eltávolítási végzések és 
értesítések számával kapcsolatos 
átláthatósága, valamint a terrorista 
tartalmak és a kapcsolódó adatok 
megőrzése alapvető fontosságú a 
polgáraik felé való elszámoltathatóságuk 
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növelése, és a polgárok digitális egységes 
piacba vetett bizalmának megerősítése 
szempontjából. Az illetékes hatóságoknak 
éves átláthatósági jelentéseket kell 
közzétenniük, amelyek érdemi 
információkat tartalmaznak a terrorista 
bűncselekmények megakadályozása, 
felderítése, vizsgálata és a büntetőeljárás 
lefolytatása érdekében megőrzött 
terrorista tartalmak és kapcsolódó adatok 
felhasználásával kapcsolatban hozott 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 144
Francis Zammit Dimech

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A panasztételi eljárások a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadsága alapján védett tartalmak téves 
eltávolításának megakadályozásához 
szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak 
ezért felhasználóbarát panaszkezelési 
mechanizmusokat kell létrehozniuk, és 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
panaszokat azonnal és a 
tartalomszolgáltató felé teljes mértékben 
átlátható módon kezeljék. Az a 
követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a 
tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, 
nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a 
lehetőségét, hogy saját szerződési 
feltételeiket más indokkal érvényesítsék.

(25) A panasztételi eljárások a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadsága alapján védett tartalmak téves 
eltávolításának megakadályozásához 
szükségesek. Az érintett uniós szerveknek 
és az illetékes hatóságoknak a 
tárhelyszolgáltatókkal együttműködve 
olyan hatékony és hozzáférhető 
mechanizmusokat kell létrehozniuk, 
amelyek lehetővé teszik azon 
tartalomszolgáltatók számára, amelyek 
tartalmát eltávolítási végzés vagy értesítés 
eredményeként eltávolították vagy 
hozzáférhetetlenné tették, hogy panaszt 
nyújtsanak be, és gondoskodniuk kell 
arról, hogy a panaszokat azonnal és a 
tartalomszolgáltató felé teljes mértékben 
átlátható módon kezeljék. Az a 
követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a 
tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, 
nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a 
lehetőségét, hogy saját szerződési 
feltételeiket más indokkal érvényesítsék.
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Or. en

Módosítás 145
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A panasztételi eljárások a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadsága alapján védett tartalmak téves 
eltávolításának megakadályozásához 
szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak 
ezért felhasználóbarát panaszkezelési 
mechanizmusokat kell létrehozniuk, és 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
panaszokat azonnal és a 
tartalomszolgáltató felé teljes mértékben 
átlátható módon kezeljék. Az a 
követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a 
tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, 
nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a 
lehetőségét, hogy saját szerződési 
feltételeiket más indokkal érvényesítsék.

(25) A panasztételi és a jogorvoslati 
eljárások a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadsága alapján védett 
tartalmak téves eltávolításának 
megakadályozásához szükségesek. A 
tárhelyszolgáltatóknak ezért 
felhasználóbarát panaszkezelési 
mechanizmusokat kell létrehozniuk, és 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
panaszokat azonnal és a 
tartalomszolgáltató felé teljes mértékben 
átlátható módon kezeljék. Az a 
követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a 
tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, 
nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a 
lehetőségét, hogy saját szerződési 
feltételeiket más indokkal érvényesítsék. A 
tárhelyszolgáltatók a vonatkozó 
jogszabályok alkalmazandó rendelkezései 
szerint vehetik igénybe a bírósági 
jogorvoslati eljárásokat.

Or. fr

Módosítás 146
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A panasztételi eljárások a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadsága alapján védett tartalmak téves 

(25) A panasztételi eljárások a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadsága alapján védett tartalmak téves 
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eltávolításának megakadályozásához 
szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak 
ezért felhasználóbarát panaszkezelési 
mechanizmusokat kell létrehozniuk, és 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
panaszokat azonnal és a 
tartalomszolgáltató felé teljes mértékben 
átlátható módon kezeljék. Az a 
követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a 
tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, 
nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a 
lehetőségét, hogy saját szerződési 
feltételeiket más indokkal érvényesítsék.

eltávolításának megakadályozásához 
szükségesek. Az érintett illetékes 
hatóságoknak a tárhelyszolgáltatókkal 
együttműködésben felhasználóbarát 
panaszkezelési mechanizmusokat kell 
létrehozniuk, és gondoskodniuk kell arról, 
hogy a panaszokat azonnal és a 
tartalomszolgáltató felé teljes mértékben 
átlátható módon kezeljék. Az a 
követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a 
tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, 
nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a 
lehetőségét, hogy saját szerződési 
feltételeiket más indokkal érvényesítsék.

Or. en

Módosítás 147
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, 
hogy a személyeknek lehetősége legyen 
arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött 
tartalom eltávolításának vagy 
hozzáférhetetlenné tételének indokait. E 
célból a tárhelyszolgáltatónak a 
tartalomszolgáltató rendelkezésére kell 
bocsátania olyan érdemi információkat, 
amelyek lehetővé teszik a 
tartalomszolgáltató számára a határozat 
vitatását. Ez azonban nem feltétlenül teszi 
szükségessé a tartalomszolgáltató 
értesítését. A körülményektől függően a 
tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalomnak 
minősülő tartalmat egy üzenettel 
helyettesíthetik, amely szerint a tartalmat 
az e rendelettel összhangban eltávolították 
vagy hozzáférhetetlenné tették. Kérésre a 
tartalomszolgáltatót tájékoztatni kell az 

(26) Az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, 
hogy a személyeknek lehetősége legyen 
arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött 
tartalom eltávolításának vagy 
hozzáférhetetlenné tételének indokait. E 
célból a tárhelyszolgáltatónak a 
tartalomszolgáltató rendelkezésére kell 
bocsátania olyan érdemi információkat, 
amelyek lehetővé teszik a 
tartalomszolgáltató számára a határozat 
vitatását. Ez azonban nem feltétlenül teszi 
szükségessé a tartalomszolgáltató 
értesítését. A körülményektől függően a 
tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalomnak 
minősülő tartalmat egy üzenettel 
helyettesíthetik, amely szerint a tartalmat 
az e rendelettel összhangban eltávolították 
vagy hozzáférhetetlenné tették. Kérésre a 
tartalomszolgáltatót a titoktartásra 
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indokokról, valamint a határozat 
vitatásához rendelkezésre álló 
lehetőségekről. Amennyiben az illetékes 
hatóságok úgy döntenek, hogy a 
közbiztonság érdekében – többek között a 
nyomozással összefüggésben – 
helytelennek vagy kontraproduktívnak 
tekinthető a tartalomszolgáltató közvetlen 
értesítése a tartalom eltávolításáról vagy 
hozzáférhetetlenné tételéről.

vonatkozó bármely jogi kötelezettségre 
vagy a terrorizmus elleni küzdelem 
keretében szükséges bármely korlátozásra 
is figyelemmel tájékoztatni kell az 
indokokról, valamint a határozat 
vitatásához és a jogorvoslathoz 
rendelkezésre álló lehetőségekről. 
Amennyiben az illetékes hatóságok úgy 
döntenek, hogy a közbiztonság érdekében 
– többek között a nyomozással 
összefüggésben – helytelennek vagy 
kontraproduktívnak tekinthető a 
tartalomszolgáltató közvetlen értesítése a 
tartalom eltávolításáról vagy 
hozzáférhetetlenné tételéről.

Or. fr

Módosítás 148
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, 
hogy a személyeknek lehetősége legyen 
arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött 
tartalom eltávolításának vagy 
hozzáférhetetlenné tételének indokait. E 
célból a tárhelyszolgáltatónak a 
tartalomszolgáltató rendelkezésére kell 
bocsátania olyan érdemi információkat, 
amelyek lehetővé teszik a 
tartalomszolgáltató számára a határozat 
vitatását. Ez azonban nem feltétlenül teszi 
szükségessé a tartalomszolgáltató 
értesítését. A körülményektől függően a 
tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalomnak 
minősülő tartalmat egy üzenettel 
helyettesíthetik, amely szerint a tartalmat 
az e rendelettel összhangban eltávolították 
vagy hozzáférhetetlenné tették. Kérésre a 

(26) Az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, 
hogy a személyeknek lehetősége legyen 
arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött 
tartalom eltávolításának vagy 
hozzáférhetetlenné tételének indokait. E 
célból a tárhelyszolgáltatónak a 
tartalomszolgáltató rendelkezésére kell 
bocsátania olyan érdemi információkat, 
amelyek lehetővé teszik a 
tartalomszolgáltató számára a határozat 
vitatását. A körülményektől függően a 
tárhelyszolgáltatók az illegális terrorista 
tartalomnak minősülő tartalmat egy 
üzenettel helyettesíthetik, amely szerint a 
tartalmat az e rendelettel összhangban 
eltávolították vagy hozzáférhetetlenné 
tették. A tartalomszolgáltatót tájékoztatni 
kell az indokokról, valamint a határozat 
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tartalomszolgáltatót tájékoztatni kell az 
indokokról, valamint a határozat 
vitatásához rendelkezésre álló 
lehetőségekről. Amennyiben az illetékes 
hatóságok úgy döntenek, hogy a 
közbiztonság érdekében – többek között a 
nyomozással összefüggésben – 
helytelennek vagy kontraproduktívnak 
tekinthető a tartalomszolgáltató közvetlen 
értesítése a tartalom eltávolításáról vagy 
hozzáférhetetlenné tételéről.

vitatásához rendelkezésre álló 
lehetőségekről. Amennyiben az illetékes 
hatóságok úgy döntenek, hogy a 
közbiztonság érdekében – többek között a 
nyomozással összefüggésben – 
helytelennek vagy kontraproduktívnak 
tekinthető a tartalomszolgáltató közvetlen 
értesítése a tartalom eltávolításáról vagy 
hozzáférhetetlenné tételéről, tájékoztatniuk 
kell erről a tárhelyszolgáltatót.

Or. en

Módosítás 149
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az átfedések és a nyomozásokba 
való beavatkozás elkerülése érdekében az 
illetékes hatóságok tájékoztatják egymást, 
munkájukat koordinálják és 
együttműködnek egymással, valamint adott 
esetben az Europollal az eltávolítási 
végzések kibocsátása, illetve a 
tárhelyszolgáltatóknak küldött értesítések 
tekintetében. E rendelet rendelkezéseinek 
végrehajtása során az Europol a jelenlegi 
megbízatásával és a hatályos jogi kerettel 
összhangban nyújthat támogatást.

(27) Az átfedések és a nyomozásokba 
való beavatkozás elkerülése érdekében az 
illetékes hatóságok tájékoztatják egymást, 
munkájukat koordinálják és 
együttműködnek egymással, valamint 
amennyiben szükséges és indokolt, az 
Europollal az eltávolítási végzések 
kibocsátása, illetve a 
tárhelyszolgáltatóknak küldött értesítések 
tekintetében. E rendelet rendelkezéseinek 
végrehajtása során az Europol a jelenlegi 
megbízatásával és a hatályos jogi kerettel 
összhangban nyújthat támogatást.

Or. fr

Módosítás 150
Francis Zammit Dimech

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A proaktív intézkedések hatékony 
és kellően koherens végrehajtásának 
biztosítása érdekében a tagállamok 
illetékes hatóságainak kapcsolatba kell 
lépniük egymással a tárhelyszolgáltatókal 
a konkrét proaktív intézkedések 
azonosítása, végrehajtása és értékelése 
tekintetében folytatott megbeszélésekkel 
kapcsolatban. Hasonlóképpen ilyen 
együttműködésre van szükség a 
szankciókra vonatkozó szabályok 
elfogadásával, valamint a szankciók 
végrehajtásával és érvényesítésével 
kapcsolatban is.

(28) A szankciókra vonatkozó 
szabályok hatékony és kellően koherens 
elfogadásának, valamint végrehajtásának 
és érvényesítésének biztosítása érdekében 
a tagállamok illetékes hatóságainak 
kapcsolatba kell lépniük és együtt kell 
működniük egymással a 
tárhelyszolgáltatókkal a konkrét proaktív 
intézkedések azonosítása, végrehajtása és 
értékelése tekintetében folytatott 
megbeszélésekkel kapcsolatban. 
Hasonlóképpen ilyen együttműködésre van 
szükség a szankciókra vonatkozó 
szabályok elfogadásával, valamint a 
szankciók végrehajtásával és 
érvényesítésével kapcsolatban is.

Or. en

Módosítás 151
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A proaktív intézkedések hatékony 
és kellően koherens végrehajtásának 
biztosítása érdekében a tagállamok 
illetékes hatóságainak kapcsolatba kell 
lépniük egymással a tárhelyszolgáltatókal 
a konkrét proaktív intézkedések 
azonosítása, végrehajtása és értékelése 
tekintetében folytatott megbeszélésekkel 
kapcsolatban. Hasonlóképpen ilyen 
együttműködésre van szükség a 
szankciókra vonatkozó szabályok 
elfogadásával, valamint a szankciók 
végrehajtásával és érvényesítésével 
kapcsolatban is.

(28) A proaktív intézkedések hatékony 
és kellően koherens végrehajtásának 
biztosítása érdekében a tagállamok 
illetékes igazságügyi hatóságainak a 
tárhelyszolgáltatókkal a konkrét, a 
terrorizmus és a radikalizáció elleni 
harcra szolgáló értelmes és fenntartható 
proaktív intézkedések azonosítása, 
végrehajtása és értékelése tekintetében 
folytatott megbeszélések területén együtt 
kell működnie többek között az oktatási 
intézményekkel és a civil társadalmi 
szervezetekkel, például az újságírói 
szövetségekkel, ifjúsági szervezetekkel, 
médiafelügyeletekkel.

Or. de
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Módosítás 152
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A proaktív intézkedések hatékony 
és kellően koherens végrehajtásának 
biztosítása érdekében a tagállamok 
illetékes hatóságainak kapcsolatba kell 
lépniük egymással a tárhelyszolgáltatókal 
a konkrét proaktív intézkedések 
azonosítása, végrehajtása és értékelése 
tekintetében folytatott megbeszélésekkel 
kapcsolatban. Hasonlóképpen ilyen 
együttműködésre van szükség a 
szankciókra vonatkozó szabályok 
elfogadásával, valamint a szankciók 
végrehajtásával és érvényesítésével 
kapcsolatban is.

(28) A proaktív intézkedések hatékony 
és kellően koherens végrehajtásának 
biztosítása érdekében a tagállamok 
illetékes hatóságai kapcsolatba léphetnek 
egymással a tárhelyszolgáltatókkal a 
konkrét proaktív intézkedések azonosítása, 
végrehajtása és értékelése tekintetében 
folytatott megbeszélésekkel kapcsolatban. 
Hasonlóképpen ilyen együttműködés lehet 
a szankciókra vonatkozó szabályok 
elfogadásával, valamint a szankciók 
végrehajtásával és érvényesítésével 
kapcsolatban is.

Or. fr

Módosítás 153
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos terrorista tartalmak 
különösen súlyos következményei miatt a 
tárhelyszolgáltatóknak haladéktalanul 
tájékoztatniuk kell az érintett tagállam 
hatóságait, illetve a székhelyük vagy jogi 
képviselőjük helye szerinti illetékes 
hatóságokat a terrorista bűncselekmények 
minden olyan bizonyítékáról, amelyről 
tudomást szereznek. Az arányosság 
biztosítása érdekében ez a kötelezettség az 
(EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének 

(31) Bizonyos terrorista tartalmak 
különösen súlyos következményei miatt a 
tárhelyszolgáltatóknak haladéktalanul 
tájékoztatniuk kell az érintett tagállam 
hatóságait és a székhelyük vagy jogi 
képviselőjük helye szerinti illetékes 
hatóságokat a terrorista bűncselekmények 
minden olyan bizonyítékáról, amelyről 
tudomást szereznek vagy minden olyan 
gyanús elemről, amely egy lehetséges 
terrorista bűncselekményhez kapcsolódik. 
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(1) bekezdésében meghatározott terrorista 
bűncselekményekre korlátozódik. A 
tájékoztatási kötelezettség nem jelenti azt, 
hogy a tárhelyszolgáltató köteles aktívan 
ilyen bizonyítékot keresni. Az érintett 
tagállam az a tagállam, amely az elkövető 
vagy a bűncselekmény potenciális 
áldozatának állampolgársága, vagy a 
terrorcselekmény célhelye alapján az 
(EU) 2017/541 irányelv szerint terrorista 
bűncselekmények felderítése és a 
vádeljárás lefolytatása tekintetében 
joghatósággal rendelkezik. Kétség esetén a 
tárhelyszolgáltató továbbíthatja 
információt az Europolnak, amely 
megbízatásának megfelelően nyomon 
követi az információkat, beleértve az 
érintett nemzeti hatóságoknak történő 
továbbítást is.

Az arányosság biztosítása érdekében ez a 
kötelezettség az (EU) 2017/541 irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott terrorista 
bűncselekményekre korlátozódik. A 
tájékoztatási kötelezettség nem jelenti azt, 
hogy a tárhelyszolgáltató köteles aktívan 
ilyen bizonyítékot keresni, azonban 
mindent meg kell tennie annak 
érdekében, hogy az illetékes hatóságokat 
tájékoztassa minden olyan elemről, amely 
gyaníthatóan terrorista 
bűncselekményhez kapcsolódik. Az 
érintett tagállam az a tagállam, amely az 
elkövető vagy a bűncselekmény potenciális 
áldozatának állampolgársága, vagy a 
terrorcselekmény célhelye alapján az 
(EU) 2017/541 irányelv szerint terrorista 
bűncselekmények felderítése és a 
vádeljárás lefolytatása tekintetében 
joghatósággal rendelkezik. Kétség esetén a 
tárhelyszolgáltató továbbíthatja 
információt az Europolnak, amely 
megbízatásának megfelelően nyomon 
követi az információkat, beleértve az 
érintett nemzeti hatóságoknak történő 
továbbítást is.

Or. fr

Módosítás 154
Francis Zammit Dimech

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos terrorista tartalmak 
különösen súlyos következményei miatt a 
tárhelyszolgáltatóknak haladéktalanul 
tájékoztatniuk kell az érintett tagállam 
hatóságait, illetve a székhelyük vagy jogi 
képviselőjük helye szerinti illetékes 
hatóságokat a terrorista bűncselekmények 
minden olyan bizonyítékáról, amelyről 

(31) Bizonyos terrorista tartalmak 
különösen súlyos következményei miatt a 
tárhelyszolgáltatóknak haladéktalanul 
tájékoztatniuk kell az érintett tagállam 
hatóságait, illetve a székhelyük vagy jogi 
képviselőjük helye szerinti illetékes 
hatóságokat a terrorista bűncselekmények 
eredményeképpen az életet vagy a 
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tudomást szereznek. Az arányosság 
biztosítása érdekében ez a kötelezettség az 
(EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott terrorista 
bűncselekményekre korlátozódik. A 
tájékoztatási kötelezettség nem jelenti azt, 
hogy a tárhelyszolgáltató köteles aktívan 
ilyen bizonyítékot keresni. Az érintett 
tagállam az a tagállam, amely az elkövető 
vagy a bűncselekmény potenciális 
áldozatának állampolgársága, vagy a 
terrorcselekmény célhelye alapján az 
(EU) 2017/541 irányelv szerint terrorista 
bűncselekmények felderítése és a 
vádeljárás lefolytatása tekintetében 
joghatósággal rendelkezik. Kétség esetén a 
tárhelyszolgáltató továbbíthatja 
információt az Europolnak, amely 
megbízatásának megfelelően nyomon 
követi az információkat, beleértve az 
érintett nemzeti hatóságoknak történő 
továbbítást is.

biztonságot érintő, küszöbön álló minden 
fenyegetésről, amelyről tudomást 
szereznek. A tájékoztatási kötelezettség 
nem jelenti azt, hogy a tárhelyszolgáltató 
köteles aktívan ilyen bizonyítékot keresni. 
Az érintett tagállam az a tagállam, amely 
az elkövető vagy a bűncselekmény 
potenciális áldozatának állampolgársága, 
vagy a terrorcselekmény célhelye alapján 
az (EU) 2017/541 irányelv szerint terrorista 
bűncselekmények felderítése és a 
vádeljárás lefolytatása tekintetében 
joghatósággal rendelkezik. Kétség esetén a 
tárhelyszolgáltató továbbíthatja 
információt az Europolnak, amely 
megbízatásának megfelelően nyomon 
követi az információkat, beleértve az 
érintett nemzeti hatóságoknak történő 
továbbítást is.

Or. en

Módosítás 155
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tárhelyszolgáltatók és a 
tagállamok egyaránt kapcsolattartó 
pontokat alakítanak ki, amelyek 
megkönnyítik az eltávolítási végzések és az 
értesítések gyors kezelését. A jogi 
képviselővel ellentétben a kapcsolattartó 
pont műveleti célokat szolgál. A 
tárhelyszolgáltató kapcsolattartási 
pontjának minden olyan célzott eszközt 
tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az 
eltávolítási végzések és az értesítések 
elektronikus benyújtását, valamint a gyors 
adatkezelést lehetővé tevő technikai és 

(33) A tárhelyszolgáltatók és a 
tagállamok egyaránt kapcsolattartó 
pontokat alakítanak ki, amelyek 
megkönnyítik az eltávolítási végzések és az 
értesítések gyors kezelését. A jogi 
képviselővel ellentétben a kapcsolattartó 
pont műveleti célokat szolgál. A 
tárhelyszolgáltató kapcsolattartási 
pontjának minden olyan célzott eszközt 
tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az 
eltávolítási végzések és az értesítések 
elektronikus benyújtását, valamint a gyors 
adatkezelést lehetővé tevő technikai és 
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személyi erőforrásokat. A 
tárhelyszolgáltató kapcsolattartó 
pontjának nem kell az Unió területén 
lennie, és a tárhelyszolgáltató szabadon 
kijelölhet egy meglévő kapcsolattartó 
pontot, feltéve, hogy ez a kapcsolattartó 
képes az e rendeletben előírt feladatok 
ellátására. Annak biztosítása érdekében, 
hogy az eltávolítási végzés kézhezvételétől 
számított egy órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista 
tartalmat, a tárhelyszolgáltatóknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó 
pontok a hét minden napján 24 órában 
elérhetőek legyenek. A kapcsolattartó 
pontra vonatkozó információnak 
tartalmaznia kell a nyelvet, amelyen a 
kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni. A 
tárhelyszolgáltatók és az illetékes 
hatóságok közötti kommunikáció 
megkönnyítése érdekében a 
tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy 
tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió 
egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen 
szerződési feltételeik elérhetőek.

személyi erőforrásokat. A 
tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy 
meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, 
hogy ez a kapcsolattartó képes az e 
rendeletben előírt összes feladat ellátására. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
eltávolítási végzés kézhezvételétől 
számított egy órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista 
tartalmat, a tárhelyszolgáltatóknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó 
pontok a hét minden napján 24 órában 
ténylegesen és könnyen elérhetőek 
legyenek és képesek legyenek minden 
megkeresésre gyorsan megfelelő választ 
adni. A kapcsolattartó pontra vonatkozó 
információnak tartalmaznia kell a nyelvet, 
amelyen a kapcsolattartó ponthoz lehet 
fordulni. A kapcsolattartó pont átvételi 
elismervényeket vagy az elektronikus 
beadvány kézhezvételét tanúsító bármilyen 
más igazolást ad ki. A tárhelyszolgáltatók 
és az illetékes hatóságok közötti 
kommunikáció megkönnyítése érdekében a 
tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy 
tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió 
egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen 
szerződési feltételeik elérhetőek. Azoknak 
a tárhelyszolgáltatóknak, amelyek 
székhelye nem az Európai Unióban 
található, lehetőség szerint rendelkezniük 
kell egy olyan kapcsolattartó ponttal, 
amely a fent említett kérelmeket képes az 
Európai Unió valamelyik fő közvetítő 
nyelvén, vagyis angol, német vagy francia 
nyelven kezelni. A kapcsolattartó pontnak 
lehetőség szerint rendelkeznie kell egy 
segélyhívó számmal vagy 
kapcsolattartóval.

Or. fr

Módosítás 156
Marlene Mizzi

Rendeletre irányuló javaslat
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33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tárhelyszolgáltatók és a 
tagállamok egyaránt kapcsolattartó 
pontokat alakítanak ki, amelyek 
megkönnyítik az eltávolítási végzések és az 
értesítések gyors kezelését. A jogi 
képviselővel ellentétben a kapcsolattartó 
pont műveleti célokat szolgál. A 
tárhelyszolgáltató kapcsolattartási 
pontjának minden olyan célzott eszközt 
tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az 
eltávolítási végzések és az értesítések 
elektronikus benyújtását, valamint a gyors 
adatkezelést lehetővé tevő technikai és 
személyi erőforrásokat. A 
tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának 
nem kell az Unió területén lennie, és a 
tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy 
meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, 
hogy ez a kapcsolattartó képes az e 
rendeletben előírt feladatok ellátására. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
eltávolítási végzés kézhezvételétől 
számított egy órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista 
tartalmat, a tárhelyszolgáltatóknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó 
pontok a hét minden napján 24 órában 
elérhetőek legyenek. A kapcsolattartó 
pontra vonatkozó információnak 
tartalmaznia kell a nyelvet, amelyen a 
kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni. A 
tárhelyszolgáltatók és az illetékes 
hatóságok közötti kommunikáció 
megkönnyítése érdekében a 
tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy 
tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió 
egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen 
szerződési feltételeik elérhetőek.

(33) A tárhelyszolgáltatók és a 
tagállamok egyaránt kapcsolattartó 
pontokat alakítanak ki, amelyek 
megkönnyítik az eltávolítási végzések és az 
értesítések gyors kezelését. A jogi 
képviselővel ellentétben a kapcsolattartó 
pont műveleti célokat szolgál. A 
tárhelyszolgáltató kapcsolattartási 
pontjának minden olyan célzott eszközt 
tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az 
eltávolítási végzések és az értesítések 
elektronikus benyújtását, valamint a gyors 
adatkezelést lehetővé tevő technikai és 
személyi erőforrásokat. A 
tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának 
nem kell az Unió területén lennie, és a 
tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy 
meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, 
hogy ez a kapcsolattartó képes az e 
rendeletben előírt feladatok ellátására. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
eltávolítási végzés kézhezvételét követően 
haladéktalanul és indokolatlan késedelem 
nélkül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék a terrorista tartalmat, a 
tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, 
hogy a kapcsolattartó pontok elérhetőek 
legyenek. A kapcsolattartó pontra 
vonatkozó információnak tartalmaznia kell 
a nyelvet, amelyen a kapcsolattartó 
ponthoz lehet fordulni. A 
tárhelyszolgáltatók és az illetékes 
hatóságok közötti kommunikáció 
megkönnyítése érdekében a 
tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy 
tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió 
egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen 
szerződési feltételeik elérhetőek

Or. en
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Indokolás

Nem reális azt kérni a kkv-ktől, hogy az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán 
belül eltávolítsák a tartalmat, anélkül, hogy időt kapnának a kérelem megfelelő értékelésére. 
A kisvállalatok egyszerűen nem tudják teljesíteni ezt a feltételt, mivel az esetek többségében 
egyszerűen nincs elég humán erőforrásuk ahhoz, hogy a hét minden napján 24 órában 
rendelkezésre álljanak, és egy órán belül eltávolítsák a tartalmat.

Módosítás 157
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A szolgáltatók számára előírt azon 
általános követelmény hiányában, 
miszerint az Unió területén fizikai 
jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség 
van az egyértelműség biztosítására annak 
tekintetében, hogy az Unión belül 
szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók 
melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. 
Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató 
annak a tagállamnak a joghatósága alá 
tartozik, ahol a székhelye található, vagy 
amelyben jogi képviselőt jelölt ki. 
Mindazonáltal, amennyiben egy másik 
tagállam eltávolítási végzést bocsát ki, a 
hatóságai számára lehetővé kell tenni, hogy 
végzéseiket nem büntető jellegű 
kényszerintézkedések – például a 
kényszerítő bírságok – révén érvényesítsék. 
Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, 
amely az Unióban nem rendelkezik 
telephellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, 
a tagállamok mindazonáltal képesnek kell 
lenniük arra, hogy szankciókat szabjanak 
ki, feltéve, hogy tiszteletben tartják a non 
bis in idem elvét.

(34) A szolgáltatók számára előírt azon 
általános követelmény hiányában, 
miszerint az Unió területén fizikai 
jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség 
van az egyértelműség biztosítására annak 
tekintetében, hogy az Unión belül 
szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók 
melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. 
Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató 
annak a tagállamnak a joghatósága alá 
tartozik, ahol a székhelye vagy fő 
érdekeltségeinek központja található, vagy 
amelyben jogi képviselőt jelölt ki. 
Mindazonáltal, amennyiben egy másik 
tagállam eltávolítási végzést bocsát ki, a 
hatóságai számára lehetővé kell tenni, hogy 
végzéseiket nem büntető jellegű 
kényszerintézkedések – például a 
kényszerítő bírságok – révén érvényesítsék. 
Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, 
amely az Unióban nem rendelkezik 
telephellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, 
a tagállamok mindazonáltal képesnek kell 
lenniük arra, hogy szankciókat szabjanak 
ki, feltéve, hogy tiszteletben tartják a non 
bis in idem elvét.

Or. fr
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Módosítás 158
Francis Zammit Dimech

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A szolgáltatók számára előírt azon 
általános követelmény hiányában, 
miszerint az Unió területén fizikai 
jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség 
van az egyértelműség biztosítására annak 
tekintetében, hogy az Unión belül 
szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók 
melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. 
Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató 
annak a tagállamnak a joghatósága alá 
tartozik, ahol a székhelye található, vagy 
amelyben jogi képviselőt jelölt ki. 
Mindazonáltal, amennyiben egy másik 
tagállam eltávolítási végzést bocsát ki, a 
hatóságai számára lehetővé kell tenni, 
hogy végzéseiket nem büntető jellegű 
kényszerintézkedések – például a 
kényszerítő bírságok – révén érvényesítsék. 
Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, 
amely az Unióban nem rendelkezik 
telephellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, 
a tagállamok mindazonáltal képesnek kell 
lenniük arra, hogy szankciókat szabjanak 
ki, feltéve, hogy tiszteletben tartják a non 
bis in idem elvét.

(34) A szolgáltatók számára előírt azon 
általános követelmény hiányában, 
miszerint az Unió területén fizikai 
jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség 
van az egyértelműség biztosítására annak 
tekintetében, hogy az Unión belül 
szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók 
melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. 
Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató 
annak a tagállamnak a joghatósága alá 
tartozik, ahol a székhelye található, vagy 
amelyben jogi képviselőt jelölt ki. 
Mindazonáltal, amennyiben egy másik 
tagállam eltávolítási végzést bocsát ki, a 
hatósága számára lehetővé kell tenni, hogy 
végzéseit nem büntető jellegű 
kényszerintézkedések – például a 
kényszerítő bírságok – révén érvényesítse. 
Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, 
amely az Unióban nem rendelkezik 
telephellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, 
a tagállamoknak mindazonáltal képesnek 
kell lenniük arra, hogy szankciókat 
szabjanak ki, feltéve, hogy tiszteletben 
tartják a non bis in idem elvét.

Or. en

Módosítás 159
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A szolgáltatók számára előírt azon 
általános követelmény hiányában, 

(34) A szolgáltatók számára előírt azon 
általános követelmény hiányában, 
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miszerint az Unió területén fizikai 
jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség 
van az egyértelműség biztosítására annak 
tekintetében, hogy az Unión belül 
szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók 
melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. 
Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató 
annak a tagállamnak a joghatósága alá 
tartozik, ahol a székhelye található, vagy 
amelyben jogi képviselőt jelölt ki. 
Mindazonáltal, amennyiben egy másik 
tagállam eltávolítási végzést bocsát ki, a 
hatóságai számára lehetővé kell tenni, 
hogy végzéseiket nem büntető jellegű 
kényszerintézkedések – például a 
kényszerítő bírságok – révén érvényesítsék. 
Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, 
amely az Unióban nem rendelkezik 
telephellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, 
a tagállamok mindazonáltal képesnek kell 
lenniük arra, hogy szankciókat szabjanak 
ki, feltéve, hogy tiszteletben tartják a non 
bis in idem elvét.

miszerint az Unió területén fizikai 
jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség 
van az egyértelműség biztosítására annak 
tekintetében, hogy az Unión belül 
szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók 
melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. 
Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató 
annak a tagállamnak a joghatósága alá 
tartozik, ahol a székhelye található, vagy 
amelyben jogi képviselőt jelölt ki. 
Mindazonáltal, amennyiben egy másik 
tagállam eltávolítási végzést bocsát ki, a 
hatósága számára lehetővé kell tenni, hogy 
végzéseit nem büntető jellegű 
kényszerintézkedések – például a 
kényszerítő bírságok – révén érvényesítse. 
Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, 
amely az Unióban nem rendelkezik 
telephellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, 
a tagállamoknak mindazonáltal képesnek 
kell lenniük arra, hogy szankciókat 
szabjanak ki, feltéve, hogy tiszteletben 
tartják a non bis in idem elvét.

Or. en

Módosítás 160
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) E rendelet alkalmazásában a 
tagállamoknak ki kell jelölniük az 
illetékes hatóságokat. Az illetékes 
hatóságok kijelölésére vonatkozó 
követelmény nem feltétlenül írja elő új 
hatóságok létrehozását, hanem az e 
rendeletben meghatározott feladatokkal a 
már létező szerveket is meg lehet bízni. Ez 
a rendelet előírja az eltávolítási végzések 
és értesítések kibocsátása, a proaktív 
intézkedések felügyelete és a szankciók 
kiszabása tekintetében illetékes hatóságok 

(37) Ez a rendelet előírja az eltávolítási 
végzések és értesítések kibocsátása és a 
fellebbezések kezelése tekintetében 
illetékes igazságügyi hatóságok kijelölését 
a tagállamokban.
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kijelölését. A tagállamok döntik el, hány 
hatóságot kívánnak kijelölni ezekre a 
feladatokra.

Or. de

Módosítás 161
Helga Trüpel

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) E rendelet alkalmazásában a 
tagállamoknak ki kell jelölniük az illetékes 
hatóságokat. Az illetékes hatóságok 
kijelölésére vonatkozó követelmény nem 
feltétlenül írja elő új hatóságok 
létrehozását, hanem az e rendeletben 
meghatározott feladatokkal a már létező 
szerveket is meg lehet bízni. Ez a rendelet 
előírja az eltávolítási végzések és 
értesítések kibocsátása, a proaktív 
intézkedések felügyelete és a szankciók 
kiszabása tekintetében illetékes hatóságok 
kijelölését. A tagállamok döntik el, hány 
hatóságot kívánnak kijelölni ezekre a 
feladatokra.

(37) E rendelet alkalmazásában a 
tagállamoknak ki kell jelölniük a megfelelő 
szakértelemmel rendelkező illetékes 
hatóságokat, ideértve az igazságügyi 
hatóságokat is. Az illetékes hatóságok 
kijelölésére vonatkozó követelmény nem 
feltétlenül írja elő új hatóságok 
létrehozását, hanem az e rendeletben 
meghatározott feladatokkal a már létező 
szerveket is meg lehet bízni. Ez a rendelet 
előírja az eltávolítási végzések és 
értesítések kibocsátása, a proaktív 
intézkedések felügyelete és a szankciók 
kiszabása tekintetében illetékes hatóságok 
kijelölését. A tagállamok döntik el, hány 
hatóságot kívánnak kijelölni ezekre a 
feladatokra. A tagállamoknak értesíteniük 
kell a Bizottságot a rendelet 
alkalmazásában kijelölt illetékes 
hatóságokról.

Or. en

Módosítás 162
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) E rendelet alkalmazásában a 
tagállamoknak ki kell jelölniük az illetékes 
hatóságokat. Az illetékes hatóságok 
kijelölésére vonatkozó követelmény nem 
feltétlenül írja elő új hatóságok 
létrehozását, hanem az e rendeletben 
meghatározott feladatokkal a már létező 
szerveket is meg lehet bízni. Ez a rendelet 
előírja az eltávolítási végzések és 
értesítések kibocsátása, a proaktív 
intézkedések felügyelete és a szankciók 
kiszabása tekintetében illetékes hatóságok 
kijelölését. A tagállamok döntik el, hány 
hatóságot kívánnak kijelölni ezekre a 
feladatokra.

(37) E rendelet alkalmazásában a 
tagállamoknak ki kell jelölniük a megfelelő 
szakértelemmel rendelkező illetékes 
hatóságokat, ideértve az igazságügyi 
hatóságokat is. Az illetékes hatóságok 
kijelölésére vonatkozó követelmény nem 
feltétlenül írja elő új hatóságok 
létrehozását, hanem az e rendeletben 
meghatározott feladatokkal a már létező 
szerveket is meg lehet bízni. Ez a rendelet 
előírja az eltávolítási végzések és 
értesítések kibocsátása, a proaktív 
intézkedések felügyelete és a szankciók 
kiszabása tekintetében illetékes hatóságok 
kijelölését. A tagállamok döntik el, hány 
hatóságot kívánnak kijelölni ezekre a 
feladatokra. A tagállamoknak értesíteniük 
kell a Bizottságot a rendelet 
alkalmazásában kijelölt illetékes 
hatóságokról.

Or. en

Módosítás 163
Francis Zammit Dimech

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) E rendelet alkalmazásában a 
tagállamoknak ki kell jelölniük az 
illetékes hatóságokat. Az illetékes 
hatóságok kijelölésére vonatkozó 
követelmény nem feltétlenül írja elő új 
hatóságok létrehozását, hanem az e 
rendeletben meghatározott feladatokkal a 
már létező szerveket is meg lehet bízni. Ez 
a rendelet előírja az eltávolítási végzések 
és értesítések kibocsátása, a proaktív 
intézkedések felügyelete és a szankciók 
kiszabása tekintetében illetékes hatóságok 
kijelölését. A tagállamok döntik el, hány 

(37) E rendelet alkalmazásában minden 
egyes tagállamnak ki kell jelölnie egy 
illetékes hatóságot. Az illetékes hatóság 
kijelölésére vonatkozó követelmény nem 
feltétlenül írja elő új hatóság létrehozását, 
hanem az e rendeletben meghatározott 
feladatokkal már létező szervet is meg 
lehet bízni. Ez a rendelet előírja az 
eltávolítási végzések kibocsátása és a 
szankciók kiszabása tekintetében illetékes 
hatóságok kijelölését.
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hatóságot kívánnak kijelölni ezekre a 
feladatokra.

Or. en

Módosítás 164
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) E rendelet alkalmazásában a 
tagállamoknak ki kell jelölniük az illetékes 
hatóságokat. Az illetékes hatóságok 
kijelölésére vonatkozó követelmény nem 
feltétlenül írja elő új hatóságok 
létrehozását, hanem az e rendeletben 
meghatározott feladatokkal a már létező 
szerveket is meg lehet bízni. Ez a rendelet 
előírja az eltávolítási végzések és 
értesítések kibocsátása, a proaktív 
intézkedések felügyelete és a szankciók 
kiszabása tekintetében illetékes hatóságok 
kijelölését. A tagállamok döntik el, hány 
hatóságot kívánnak kijelölni ezekre a 
feladatokra.

(37) E rendelet alkalmazásában a 
tagállamoknak ki kell jelölniük az illetékes 
hatóságokat. Az illetékes hatóságok 
kijelölésére vonatkozó követelmény nem 
feltétlenül írja elő új hatóságok 
létrehozását, hanem az e rendeletben 
meghatározott feladatokkal a már létező 
szerveket is meg lehet bízni. Ez a rendelet 
előírja az eltávolítási végzések és 
értesítések kibocsátása, a proaktív 
intézkedések felügyelete és a szankciók 
kiszabása tekintetében illetékes hatóságok 
kijelölését. A tagállamok döntik el, hány 
hatóságot kívánnak kijelölni ezekre a 
feladatokra, valamint hogy e feladatokat 
hogyan osztják meg az említett hatóságok 
között.

Or. fr

Módosítás 165
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) E rendelet alkalmazásában a 
tagállamoknak ki kell jelölniük az 
illetékes hatóságokat. Az illetékes 

(37) E rendelet alkalmazásában minden 
egyes tagállamnak ki kell jelölnie egy 
illetékes hatóságot. Az illetékes hatóság 
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hatóságok kijelölésére vonatkozó 
követelmény nem feltétlenül írja elő új 
hatóságok létrehozását, hanem az e 
rendeletben meghatározott feladatokkal a 
már létező szerveket is meg lehet bízni. Ez 
a rendelet előírja az eltávolítási végzések 
és értesítések kibocsátása, a proaktív 
intézkedések felügyelete és a szankciók 
kiszabása tekintetében illetékes hatóságok 
kijelölését. A tagállamok döntik el, hány 
hatóságot kívánnak kijelölni ezekre a 
feladatokra.

kijelölésére vonatkozó követelmény nem 
feltétlenül írja elő új hatóság létrehozását, 
hanem az e rendeletben meghatározott 
feladatokkal már létező szervet is meg 
lehet bízni. Ez a rendelet előírja az 
eltávolítási végzések és értesítések 
kibocsátása, a proaktív intézkedések 
felügyelete és a szankciók kiszabása 
tekintetében illetékes hatóságok kijelölését. 
A tagállamok döntik el, hány hatóságot 
kívánnak kijelölni ezekre a feladatokra.

Or. en

Módosítás 166
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Szankciók szükségesek annak 
biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók 
hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti 
kötelezettségeket. A tagállamoknak 
szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra 
vonatkozóan, beleértve adott esetben a 
bírságok megállapításáról szóló 
iránymutatásokat is. Különösen súlyos 
szankciókat kell megállapítani abban az 
esetben, ha a tárhelyszolgáltató 
rendszeresen elmulasztja a terrorista 
tartalomnak az eltávolítási végzés 
kézhezvételétől számított egy órán belüli 
eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné 
tételét. Az egyedi esetekben történő meg 
nem felelés szankcionálható, a non bis in 
idem és az arányosság elvének tiszteletben 
tartása és annak biztosítása mellett, hogy az 
ilyen szankciók figyelembe vegyék a 
rendszeres mulasztást. A jogbiztonság 
biztosítása érdekében a rendeletnek meg 
kell határoznia, hogy a vonatkozó 
kötelezettségek milyen mértékben 

(38) Szankciók szükségesek annak 
biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók 
hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti 
kötelezettségeket. A tagállamoknak 
szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra 
vonatkozóan, beleértve adott esetben a 
bírságok megállapításáról szóló 
iránymutatásokat is. Különösen súlyos 
szankciókat kell megállapítani abban az 
esetben, ha a tárhelyszolgáltató 
rendszeresen elmulasztja a terrorista 
tartalomnak az eltávolítási végzés 
kézhezvételétől számított egy órán belüli 
eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné 
tételét. Akkor is szankciókat kell 
megállapítani, ha a tárhelyszolgáltató 
egyértelműen és ismétlődő jelleggel nem 
tájékoztatja az érintett tagállam által 
kijelölt illetékes hatóságot a terrorista 
tartalmak ellen bevezetett proaktív 
intézkedésekről. Az egyedi esetekben 
történő meg nem felelés szankcionálható, a 
non bis in idem és az arányosság elvének 
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tartoznak a szankciók hatálya alá. A 
6. cikknek való meg nem felelés miatti 
szankciókat csak a 6. cikk (2) bekezdése 
szerinti jelentéstétel előírása alapján 
felmerülő kötelezettségek, vagy a 6. cikk 
(4) bekezdése szerinti további proaktív 
intézkedéseket előíró határozat 
tekintetében lehet elfogadni. Annak 
meghatározásakor, hogy pénzügyi 
szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet 
kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankciók ne ösztönözzék a terrorista 
tartalomnak nem minősülő tartalom 
eltávolítását.

tiszteletben tartása és annak biztosítása 
mellett, hogy az ilyen szankciók 
figyelembe vegyék a rendszeres 
mulasztást. A jogbiztonság biztosítása 
érdekében a rendeletnek meg kell 
határoznia, hogy a vonatkozó 
kötelezettségek milyen mértékben 
tartoznak a szankciók hatálya alá. A 
6. cikknek való meg nem felelés miatti 
szankciókat csak a 6. cikk (2) bekezdése 
szerinti jelentéstétel előírása alapján 
felmerülő kötelezettségek, vagy a 6. cikk 
(4) bekezdése szerinti további proaktív 
intézkedéseket előíró határozat 
tekintetében lehet elfogadni. Annak 
meghatározásakor, hogy pénzügyi 
szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet 
kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira annak érdekében, hogy arányos 
szankciókat állapítsanak meg, különösen 
akkor, ha a szolgáltató egy kkv. A 
tagállamok biztosítják, hogy a szankciók 
ne ösztönözzék a terrorista tartalomnak 
nem minősülő tartalom eltávolítását.

Or. fr

Módosítás 167
Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Szankciók szükségesek annak 
biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók 
hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti 
kötelezettségeket. A tagállamoknak 
szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra 
vonatkozóan, beleértve adott esetben a 
bírságok megállapításáról szóló 
iránymutatásokat is. Különösen súlyos 
szankciókat kell megállapítani abban az 
esetben, ha a tárhelyszolgáltató 
rendszeresen elmulasztja a terrorista 

(38) Szankciók szükségesek annak 
biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók 
hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti 
kötelezettségeket. A tagállamoknak 
szabályokat kell elfogadniuk e szankciókat 
illetően, amelyeknek arányosaknak és 
megvalósíthatóknak kell lenniük, 
figyelembe véve az érintett 
tárhelyszolgáltató méretét és jellegét. 
Különösen súlyos szankciókat kell 
megállapítani abban az esetben, ha a 
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tartalomnak az eltávolítási végzés 
kézhezvételétől számított egy órán belüli 
eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné 
tételét. Az egyedi esetekben történő meg 
nem felelés szankcionálható, a non bis in 
idem és az arányosság elvének tiszteletben 
tartása és annak biztosítása mellett, hogy az 
ilyen szankciók figyelembe vegyék a 
rendszeres mulasztást. A jogbiztonság 
biztosítása érdekében a rendeletnek meg 
kell határoznia, hogy a vonatkozó 
kötelezettségek milyen mértékben 
tartoznak a szankciók hatálya alá. A 
6. cikknek való meg nem felelés miatti 
szankciókat csak a 6. cikk (2) bekezdése 
szerinti jelentéstétel előírása alapján 
felmerülő kötelezettségek, vagy a 6. cikk 
(4) bekezdése szerinti további proaktív 
intézkedéseket előíró határozat 
tekintetében lehet elfogadni. Annak 
meghatározásakor, hogy pénzügyi 
szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet 
kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankciók ne ösztönözzék a terrorista 
tartalomnak nem minősülő tartalom 
eltávolítását.

tárhelyszolgáltató rendszeresen elmulasztja 
a terrorista tartalomnak az eltávolítási 
végzés kézhezvételétől számított egy órán 
belüli eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné 
tételét. Az egyedi esetekben történő meg 
nem felelés szankcionálható, a non bis in 
idem és az arányosság elvének tiszteletben 
tartása és annak biztosítása mellett, hogy az 
ilyen szankciók figyelembe vegyék a 
rendszeres mulasztást, de ne ösztönözzék a 
nem terrorista tartalmak önkényes 
eltávolítását. A jogbiztonság biztosítása 
érdekében a rendeletnek meg kell 
határoznia, hogy a vonatkozó 
kötelezettségek milyen mértékben 
tartoznak a szankciók hatálya alá. A 
6. cikknek való meg nem felelés miatti 
szankciókat csak a 6. cikk (2) bekezdése 
szerinti jelentéstétel előírása alapján 
felmerülő kötelezettségek, vagy a 6. cikk 
(4) bekezdése szerinti további proaktív 
intézkedéseket előíró határozat 
tekintetében lehet elfogadni. Annak 
meghatározásakor, hogy pénzügyi 
szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet 
kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankciók ne ösztönözzék a terrorista 
tartalomnak nem minősülő tartalom 
eltávolítását.

Or. en

Módosítás 168
Yana Toom

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Szankciók szükségesek annak 
biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók 
hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti 
kötelezettségeket. A tagállamoknak 
szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra 

(38) Szankciókra lehet szükség annak 
biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók 
hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti 
kötelezettségeket. A tagállamoknak 
szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra 
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vonatkozóan, beleértve adott esetben a 
bírságok megállapításáról szóló 
iránymutatásokat is. Különösen súlyos 
szankciókat kell megállapítani abban az 
esetben, ha a tárhelyszolgáltató 
rendszeresen elmulasztja a terrorista 
tartalomnak az eltávolítási végzés 
kézhezvételétől számított egy órán belüli 
eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné 
tételét. Az egyedi esetekben történő meg 
nem felelés szankcionálható, a non bis in 
idem és az arányosság elvének tiszteletben 
tartása és annak biztosítása mellett, hogy az 
ilyen szankciók figyelembe vegyék a 
rendszeres mulasztást. A jogbiztonság 
biztosítása érdekében a rendeletnek meg 
kell határoznia, hogy a vonatkozó 
kötelezettségek milyen mértékben 
tartoznak a szankciók hatálya alá. A 6. 
cikknek való meg nem felelés miatti 
szankciókat csak a 6. cikk (2) bekezdése 
szerinti jelentéstétel előírása alapján 
felmerülő kötelezettségek, vagy a 6. cikk 
(4) bekezdése szerinti további proaktív 
intézkedéseket előíró határozat 
tekintetében lehet elfogadni. Annak 
meghatározásakor, hogy pénzügyi 
szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet 
kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankciók ne ösztönözzék a terrorista 
tartalomnak nem minősülő tartalom 
eltávolítását.

vonatkozóan, beleértve adott esetben a 
bírságok megállapításáról szóló 
iránymutatásokat is. Különösen súlyos 
szankciókat kell megállapítani abban az 
esetben, ha a tárhelyszolgáltató 
rendszeresen elmulasztja az illegális 
terrorista tartalom haladéktalan 
eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné 
tételét, figyelembe véve a 
tárhelyszolgáltató méretét és erőforrásait. 
Az egyedi esetekben történő meg nem 
felelés szankcionálható, a non bis in idem 
és az arányosság elvének tiszteletben 
tartása és annak biztosítása mellett, hogy az 
ilyen szankciók figyelembe vegyék a 
rendszeres mulasztást. A jogbiztonság 
biztosítása érdekében a rendeletnek meg 
kell határoznia, hogy a vonatkozó 
kötelezettségek milyen mértékben 
tartoznak a szankciók hatálya alá. Annak 
meghatározásakor, hogy pénzügyi 
szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet 
kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankciók ne ösztönözzék az illegális 
terrorista tartalomnak nem minősülő 
tartalom eltávolítását.

Or. en

Módosítás 169
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Szankciók szükségesek annak 
biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók 

(38) Szankciók szükségesek annak 
biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók 
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hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti 
kötelezettségeket. A tagállamoknak 
szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra 
vonatkozóan, beleértve adott esetben a 
bírságok megállapításáról szóló 
iránymutatásokat is. Különösen súlyos 
szankciókat kell megállapítani abban az 
esetben, ha a tárhelyszolgáltató 
rendszeresen elmulasztja a terrorista 
tartalomnak az eltávolítási végzés 
kézhezvételétől számított egy órán belüli 
eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné 
tételét. Az egyedi esetekben történő meg 
nem felelés szankcionálható, a non bis in 
idem és az arányosság elvének tiszteletben 
tartása és annak biztosítása mellett, hogy az 
ilyen szankciók figyelembe vegyék a 
rendszeres mulasztást. A jogbiztonság 
biztosítása érdekében a rendeletnek meg 
kell határoznia, hogy a vonatkozó 
kötelezettségek milyen mértékben 
tartoznak a szankciók hatálya alá. A 
6. cikknek való meg nem felelés miatti 
szankciókat csak a 6. cikk (2) bekezdése 
szerinti jelentéstétel előírása alapján 
felmerülő kötelezettségek, vagy a 6. cikk 
(4) bekezdése szerinti további proaktív 
intézkedéseket előíró határozat 
tekintetében lehet elfogadni. Annak 
meghatározásakor, hogy pénzügyi 
szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet 
kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankciók ne ösztönözzék a terrorista 
tartalomnak nem minősülő tartalom 
eltávolítását.

hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti 
kötelezettségeket. A tagállamoknak 
szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra 
vonatkozóan, beleértve adott esetben a 
bírságok megállapításáról szóló 
iránymutatásokat is. Különösen súlyos 
szankciókat kell megállapítani abban az 
esetben, ha a tárhelyszolgáltató 
rendszeresen elmulasztja a terrorista 
tartalomnak az eltávolítási végzés 
kézhezvételétől számított egy órán belüli 
eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné 
tételét. Az egyedi esetekben történő meg 
nem felelés szankcionálható, a non bis in 
idem és az arányosság elvének tiszteletben 
tartása és annak biztosítása mellett, hogy az 
ilyen szankciók figyelembe vegyék a 
rendszeres mulasztást. A jogbiztonság 
biztosítása érdekében a rendeletnek meg 
kell határoznia, hogy a vonatkozó 
kötelezettségek milyen mértékben 
tartoznak a szankciók hatálya alá, valamint 
hogy a szankciók ne büntetőjogi 
természetűek legyenek. A 6. cikknek való 
meg nem felelés miatti szankciókat csak a 
6. cikk (2) bekezdése szerinti jelentéstétel 
előírása alapján felmerülő kötelezettségek, 
vagy a 6. cikk (4) bekezdése szerinti 
további proaktív intézkedéseket előíró 
határozat tekintetében lehet elfogadni. 
Annak meghatározásakor, hogy pénzügyi 
szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet 
kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankciók ne ösztönözzék a terrorista 
tartalomnak nem minősülő tartalom 
eltávolítását.

Or. en

Módosítás 170
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az egységes formanyomtatványok 
használata megkönnyíti az együttműködést 
és az információcserét az illetékes 
hatóságok és a szolgáltatók között, 
lehetővé téve számukra, hogy gyorsabban 
és hatékonyabban kommunikáljanak. 
Különösen fontos az eltávolítási végzés 
kézhezvételét követő gyors fellépés 
biztosítása. A formanyomtatványok 
csökkentik a fordítási költségeket és 
hozzájárulnak a minőség magas szintjéhez. 
A válaszokra szolgáló 
formanyomtatványoknak hasonlóképpen 
lehetővé kell tenniük a szabványosított 
információcserét, és ez különösen fontos, 
ha a szolgáltatók nem tudnak megfelelni a 
követelményeknek. A hitelesített 
benyújtási csatornák garantálni tudják az 
eltávolítási végzés hitelességét, beleértve a 
végzés elküldési és kézhezvételi 
időpontjának pontosságát.

(39) Az egységes formanyomtatványok 
használata megkönnyítheti az 
együttműködést és az információcserét az 
illetékes hatóságok és a szolgáltatók 
között, lehetővé téve számukra, hogy 
gyorsabban és hatékonyabban 
kommunikáljanak. Különösen fontos az 
eltávolítási végzés kézhezvételét követő 
gyors fellépés biztosítása. A 
formanyomtatványok csökkenthetik a 
fordítási költségeket és hozzájárulnak a 
minőség magas szintjéhez. A válaszokra 
szolgáló formanyomtatványoknak 
hasonlóképpen lehetővé kell tenniük a 
szabványosított információcserét, és ez 
különösen fontos, ha a szolgáltatók nem 
tudnak megfelelni a követelményeknek. A 
hitelesített benyújtási csatornák garantálni 
tudják az eltávolítási végzés hitelességét, 
beleértve a végzés elküldési és 
kézhezvételi időpontjának pontosságát.

Or. fr

Módosítás 171
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Annak érdekében, hogy szükség 
esetén gyorsan módosíthassák az e rendelet 
céljából alkalmazandó 
formanyomtatványok tartalmát, a 
Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, 
hogy módosítsa e rendelet I., II. és 
III. mellékletét. Annak érdekében, hogy 
figyelembe lehessen venni a technológia 
és a kapcsolódó jogi keret fejlődését, a 

(40) Annak érdekében, hogy szükség 
esetén gyorsan módosíthassák az e rendelet 
céljából alkalmazandó 
formanyomtatványok tartalmát, a 
Bizottságnak határozott időtartamra 
felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa 
e rendelet I., II. és III. mellékletét. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
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Bizottságot fel kell hatalmazni továbbá 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e rendelet 
kiegészítése céljából az illetékes hatóságok 
által az eltávolítási végzések 
továbbításához használandó elektronikus 
eszközökre vonatkozóan. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten, 
és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak15 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.

konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten, és hogy e konzultációkra 
a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak15 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 Európai 
Parlament továbbá vissza is vonhatja a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazást.

_________________ _________________
15 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 15 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. fr

Módosítás 172
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A tagállamoknak információt kell 
gyűjteniük a jogszabály végrehajtásáról. 
Részletes programot kell létrehozni e 
rendelet kimeneteinek, eredményeinek és 
hatásainak nyomon követésére annak 
érdekében, hogy becsatornázzák azokat a 
jogszabályok értékelésébe.

(41) A tagállamoknak lehetőség szerint 
és az e rendelet értékeléséhez szükséges 
mértékben információt kell gyűjteniük a 
jogszabály végrehajtásáról.
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Or. fr

Módosítás 173
Dominique Bilde

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A végrehajtási jelentésben szereplő 
megállapítások és következtetések, 
valamint a nyomon követés eredményei 
alapján a Bizottságnak legkorábban e 
rendelet hatálybalépése után három évvel 
jelentést készít a rendelet értékeléséről. Az 
értékelésnek a hatékonyság, 
eredményesség, relevancia, koherencia és 
az uniós hozzáadott érték öt kritériumán 
kell alapulnia. A Bizottság értékelni fogja a 
rendeletben előírt különböző operatív és 
technikai intézkedések működését, köztük 
a terrorista tartalom felderítését, 
azonosítását és eltávolítását célzó 
intézkedések hatékonyságát, a biztosítéki 
mechanizmusok hatékonyságát, valamint a 
harmadik felek potenciálisan érintett 
jogaira és érdekeire gyakorolt hatásokat, 
ideértve a tartalomszolgáltatók 
tájékoztatására vonatkozó követelmény 
felülvizsgálatát.

(42) A végrehajtási jelentésben szereplő 
megállapítások és következtetések, 
valamint a nyomon követés eredményei 
alapján a Bizottság legkésőbb e rendelet 
hatálybalépése után három évvel első 
jelentést, majd ezt követően rendszeresen 
jelentést készít a rendelet értékeléséről. Az 
értékelésnek a hatékonyság, 
eredményesség, relevancia, koherencia és 
az uniós hozzáadott érték öt kritériumán 
kell alapulnia. A Bizottság értékelni fogja a 
rendeletben előírt különböző operatív és 
technikai intézkedések működését, köztük 
a terrorista tartalom felderítését, 
azonosítását és eltávolítását célzó 
intézkedések hatékonyságát, a biztosítéki 
mechanizmusok hatékonyságát, valamint a 
harmadik felek potenciálisan érintett 
alapvető jogaira, különösen a 
véleménynyilvánítás szabadságára és 
érdekeire gyakorolt hatásokat, ideértve a 
tartalomszolgáltatók tájékoztatására 
vonatkozó követelmény felülvizsgálatát.

Or. fr


