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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság 2018. szeptember 12-én tette közzé az online terrorista tartalom 
terjesztésének megelőzését célzó javaslatát, amely egyértelmű és harmonizált jogi keretet 
hozna létre a tárhelyszolgáltatásokkal való visszaélések megakadályozása érdekében.

Az előadó tudomásul veszi a javaslatot, amelynek célja, hogy egyértelművé tegye a 
tárhelyszolgáltatók jogi felelősségét, és előírja számukra, hogy tegyék meg a szolgáltatásaik 
biztonságának biztosításához, valamint az online terrorista tartalmak gyors és hatékony 
felderítéséhez és eltávolításához szükséges valamennyi megfelelő, észszerű és arányos 
intézkedést. 

Az előadó aggasztónak tartja a Bizottság megközelítésének több aspektusát is, különösen 
abból a szempontból, hogy az milyen mértékig tartja tiszteletben az alapvető jogokat, köztük 
a véleménynyilvánítás szabadságát és az információhoz való hozzáférést, valamint a 
médiapluralizmust. A javaslat a jelenlegi formájában számos jogi problémát vet fel a hatályos 
normákkal összefüggésben, különös tekintettel a 2000/31/EK1 és a 2018/1808/EU2

irányelvekre. 

Az előadó alapvető fontosságúnak tartja, hogy a javasolt rendelet ne veszélyeztesse az 
alapvető jogokat és az EU hatályos jogi keretét, és ne is térjen el ezektől.  Az említett 
aggályok eloszlatása érdekében az előadó egy sor módosítást javasol, amelyek célja a szóban 
forgó kérdések jogi szempontból való tisztázása.

A véleménytervezet főbb pontjai a következők:

i. Fogalommeghatározások (2. cikk)

- Tárhelyszolgáltatók

A tárhelyszolgáltatók javasolt meghatározása túlságosan tág és jogilag nem egyértelmű, 
továbbá nem szándékosan kiterjedhet jelentős számú olyan szolgáltatóra, amelynek nem 
kellene e rendelet hatálya alá tartoznia. Az előadó javasolja a fogalommeghatározás 

                                               
1 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., 1–16. o.

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1808 irányelve (2018. november 14.) a 
tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti 
vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel 
való módosításáról, HL L 303., 2018.11.28., 69–92. o.



PE632.087v01-00 4/40 PA\1172153HU.docx

HU

leszűkítését, hogy az kizárólag azokra a tárhelyszolgáltatókra vonatkozzon, amelyek lehetővé 
teszik, hogy felhasználóik a nyilvánosság számára tegyenek elérhetővé tartalmakat.

- Terrorista tartalom

Ugyanígy pontosítani kell a terrorista tartalom javasolt meghatározását is. Az előadó 
javasolja, hogy a fogalommeghatározás legyen összhangban a 2017/541/EU irányelvvel, 
valamint kimondottan zárjon ki minden oktatási, újságírói és kutatási célokra szolgáló
anyagot. 

ii. Eltávolítási végzések (4. cikk)

- Illetékes hatóságok

Az (1) bekezdés értelmében az illetékes hatóságot fel kell hatalmazni arra, hogy határozatot 
hozzon, amely kötelezi a tárhelyszolgáltatót a terrorista tartalom eltávolítására vagy 
hozzáférhetetlenné tételére. Az előadó úgy véli, hogy csakis az érvényes eltávolítási végzések 
kiadásához megfelelő szakértelemmel rendelkező igazságügyi hatóságokat szabad 
felhatalmazni ilyen határozatok meghozatalára. 

- Az eltávolítási végzések végrehajtási határideje

A (2) bekezdés értelmében a tárhelyszolgáltató az eltávolítási végzés kézhezvételétől 
számított egy órán belül eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat. Bár a 
szolgáltatóknak a lehető leghamarabb fel kell lépniük a terrorista tartalom eltávolítása vagy 
hozzáférhetetlenné tétele érdekében, az egyórás határidő túlságosan rövidnek tűnik az 
eltávolítási végzés végrehajtásához.  A legtöbb szolgáltató, különösen a kkv-k, nem 
rendelkeznek megfelelő erőforrásokkal ahhoz, hogy ilyen rövid időn belül reagáljanak.  Ez a 
rövid határidő, valamint a 18. cikk szerint a határidőt be nem tartó szolgáltatókra kiszabható 
szankciók súlyossága azzal jár, hogy az eltávolítási végzés által érintett feleket a gyakorlatban 
megfosztanák a végzés megkérdőjelezéséhez való jogtól és lehetőségtől. Ez akár 
visszaélésekhez is vezethet, ugyanakkor nem védi megfelelően az alapvető jogokat. Azt is 
meg kell jegyezni, hogy a videó- és hangfájlok egy része egy órásnál hosszabb is lehet.

Ezért elegendő időre van szükség az eltávolítási végzések végrehajtásához. Az egyórás 
határidő előírása helyett az „indokolatlan késedelem nélkül” kifejezést kell alkalmazni, ami 
lehetővé tenné a szolgáltatók számára, hogy kiegyensúlyozott és megfelelő módon tegyenek 
eleget az eltávolítási végzéseknek. 

- Kivételek 

A (7) és a (8) bekezdés kivételes esetekben, vis maior, ténybeli lehetetlenség, nyilvánvaló 
hibák vagy elegendő információ hiánya esetén lehetővé teszi, hogy a szolgáltatók ne tegyenek 
eleget az eltávolítási végzésnek. Az előadó szerint azonban túlságosan korlátozott a kivételek 
köre, ezért javasolja, hogy a technikai és operatív okok is indokolhassák a kivételt. 

iii. Proaktív intézkedések (6. cikk)



PA\1172153HU.docx 5/40 PE632.087v01-00

HU

A 6. cikk értelmében a tárhelyszolgáltatóknak adott esetben proaktív intézkedéseket kell 
tenniük, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terrorista tartalmak online terjesztése ellen. Azt 
is előírja, hogy a szolgáltatók nyújtsanak be jelentést a korábban eltávolított vagy 
hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalom újbóli feltöltésének megakadályozása érdekében 
hozott konkrét proaktív intézkedésekről.

Az előadó szerint ez a cikk rendkívül problematikus, mivel általános nyomonkövetési 
kötelezettséget írna elő a tárhelyszolgáltatókra vonatkozóan, ellentétben a 2000/31/EK 
irányelv 15. cikkével.

A Bizottság azzal igyekszik elkerülni ezt a problémát, hogy a (19) preambulumbekezdésben 
ad némi jogi biztosítékot annak kijelentésével, hogy a „konkrét proaktív intézkedések elvben 
nem vezethetnek általános nyomonkövetési kötelezettség bevezetéséhez”, ám ez egyértelműen 
nem elegendő ennek garantálásához. A Bizottság ezzel ellentétesen úgy fogalmaz, hogy „a 
terrorista tartalom terjesztésével kapcsolatos különösen súlyos kockázatok miatt” a 
tagállamok „kivételesen eltérhetnek ettől az elvtől egy uniós keret keretében”. Ez jelentős 
mértékű elmozdulást jelentene az online tárhelyszolgáltatások kötelezettségeivel és 
felelősségi rendszerével kapcsolatos jelenlegi jogi megközelítésben, és drámai hatást 
gyakorolna az alapvető jogokra.

Ezen túlmenően a 6. cikk a 2018/1808/EU irányelvet illetően is felvet problémákat.  A 
javasolt rendelet hatálya alá tartozó videómegosztóplatform-szolgáltatóknak is proaktív 
intézkedéseket kellene hozniuk. Az irányelv 28b. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a 
videómegosztóplatform-szolgáltatók „meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak 
érdekében, hogy megvédjék a közönséget az olyan tartalmakat hordozó műsorszámoktól (...), 
amelyek terjesztése az uniós jog szerint bűncselekménynek minősülő tevékenység, így például 
terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános uszítás az (EU) 2017/541 irányelv 5. 
cikkében foglaltak szerint”. A cikk kimondja továbbá, hogy „ilyen intézkedések nem 
vezethetnek előzetes ellenőrzési intézkedésekhez vagy a tartalom feltöltésének olyan 
szűréséhez, amely nem felel meg a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének”. A proaktív 
intézkedések ezért nem lennének összeegyeztethetők az előzetes ellenőrzések és a 
feltöltésszűrés AVMS-irányelv szerinti tilalmával.

Ebben az összefüggésben, figyelembe véve a javasolt rendelet, illetve a 2000/31/EK és a 
2018/1808/EU irányelv közötti jogi ellentmondásokat, az előadó javasolja a 6. cikk törlését.

iv. Szankciók

A 18. cikk szankciókat helyez kilátásba arra az esetre, ha a tárhelyszolgáltatók megszegnék a 
rendelet értelmében rájuk háruló kötelezettségeket. Súlyos pénzbüntetéseket szabnak ki abban 
az esetben, ha a tárhelyszolgáltató módszeresen nem tesz eleget az eltávolítási végzéseknek. 
Az előadó úgy véli, hogy a tagállamoknak nemzeti szinten kell megállapítaniuk a szankciókat, 
arányos és megvalósítható módon. A tagállamoknak kell dönteniük arról, hogy pénzbüntetést 
szabnak-e ki a szolgáltatókra. Az előadó ezért azt javasolja, hogy szüntessék meg a Bizottság 
által javasolt pénzügyi szankciókat, egyrészt a kisebb szolgáltatók túlterhelésének elkerülése 
érdekében, amelyek nem lennének képesek túlélni az ilyen pénzügyi szankciókat, másrészt 
annak elkerülése érdekében, hogy olyan helyzet alakuljon ki, amelyben a vállalatok túlzott 
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mértékben blokkolhatják és eltávolíthatják a tartalmakat annak érdekében, hogy megvédjék 
magukat az esetleges pénzügyi szankciókkal szemben.

E főbb pontok mentén az előadó számos módosítást tesz annak érdekében, hogy jogi 
szempontból tisztázzon különféle kérdéseket, többek között az alapvető jogok tiszteletben 
tartása, a jogorvoslati mechanizmusok és a jogorvoslathoz való jog tekintetében. 

Végezetül, az előadó ismételten hangsúlyozni szeretne néhány alapvető elvet, amelyek 
nélkülözhetetlenek annak megelőzéséhez, hogy a radikalizmus terrorizmussá és erőszakos 
szélsőségességgé alakuljon át, és amelyek messze túlmutatnak minden olyan intézkedésen, 
amelyet az Unió hozhat a terrorista tartalmak online terjesztésének megakadályozása 
érdekében. A médiaműveltség és a digitális jártasság fontosságát egyik korosztály esetében 
sem lehet eléggé hangsúlyozni. E tekintetben a radikalizálódás megelőzésére irányuló 
legfontosabb intézkedések mellett az Uniónak biztosítania kell az uniós politika 
koherenciáját, és törekednie kell arra, hogy szorosabb együttműködést ösztönözzön a civil 
társadalommal és az online szolgáltatókkal az online kihívásoknak való megfelelés érdekében. 
Fokozni kell az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a fiatalokat kritikus gondolkodásra 
lehessen ösztönözni az online elérhető szélsőséges üzenetekkel szemben. A bevált 
gyakorlatok és a médiaműveltségnek a formális oktatásba és képzésbe, valamint a nem 
formális és az informális tanulásba való beillesztésével kapcsolatos kutatások szintén 
rendkívül fontosak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 

(5) Ez a rendelet a 2000/31/EK 
irányelv8 14. cikkének sérelme nélkül 
alkalmazandó. Különösen a 
tárhelyszolgáltatóknak biztosított, 
felelősség alóli mentességet nem érintik az 
e rendeletnek megfelelően hozott 
intézkedések. 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.
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irányelv 14. cikk szerinti felelősség alóli 
mentesség feltételei nem teljesülnek.

__________________ __________________

8Az 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.)

8Az 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

Indokolás

Alapvető fontosságú biztosítani a hatályos uniós jogi kereten belüli jogi következetességet.

Módosítás 2

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 

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
biztosítja a szóban forgó alapvető jogok 
védelmét. 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 igazságügyi hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak csak olyan 
intézkedéseket szabad elfogadniuk, 
amelyek szükségesek, megfelelőek és 
arányosak egy demokratikus 
társadalomban, megfelelően tiszteletben 
tartva a véleménynyilvánítás szabadságát, 
az információmegosztáshoz való jogot és a 
médiapluralizmust, amelyek a pluralista, 
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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.

demokratikus társadalom alapkövei és az 
Unió alapját képező értékek közé 
tartoznak.

Or. en

Indokolás

Egyértelműnek kell lennie, hogy ezt a rendeletet az alapvető jogok szigorú tiszteletben tartása 
mellett kell alkalmazni. Ez a rendelet semmilyen körülmények között sem veszélyeztetheti vagy 
áshatja alá a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát vagy a médiapluralizmust.

Módosítás 3

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 

(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 
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előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási 
végzést kibocsátották.

előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási 
végzést kibocsátották, valamint hogy a 
tárhelyszolgáltatók megtámadhassák a 
szankciók kiszabásáról szóló 
határozatokat a letelepedési helyük vagy 
jogi képviselőjük helye szerinti tagállam 
bírósága előtt.

Or. en

Módosítás 4

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 

(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 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva, és 
e fogalommeghatározásnak ki kell 
terjednie a szövegekre, képekre, 
hangfelvételekre és videókra. Az oktatási, 
újságírói vagy kutatási célokra terjesztett 
tartalmakat azonban nem szabad terrorista 
tartalomnak tekinteni, ezért ezeket ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól. Az érzékeny 
politikai témákról folytatott nyilvános viták 
során kifejtett radikális, vitatkozó vagy 
vitatható álláspontok ugyanígy nem 
tekintendők terrorista tartalomnak.
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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.

__________________ __________________

9Az 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.).

9Az 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 módosítás célja a rendelet hatályának egyértelművé tétele, valamint annak tisztázása, hogy 
e rendelet alkalmazásában mi minősül „terrorista tartalomnak”. A fogalommeghatározásnak 
kifejezetten ki kell zárnia az oktatási, újságírói és kutatási célokra felhasznált anyagokat, 
valamint minden olyan ellentmondásos véleményt vagy álláspontot, amely hozzájárul a 
pluralista társadalomban a demokratikus vitához. A rendelet végrehajtása során biztosítani 
kell a véleménynyilvánítás szabadságát.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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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 
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 

(10) A hatály azon online 
tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése 
érdekében, amelyek terrorista tartalmat 
terjesztenek, e rendeletet csak az 
információs társadalommal összefüggő 
azon szolgáltatásokra kell alkalmazni, 
amelyek a szolgáltatást igénybe vevő 
kérésére tárolják az általa szolgáltatott 
információkat, és azokat a nyilvánosság
számára elérhetővé teszik, ami azt jelenti, 
hogy a tartalomszolgáltatók nem 
határozzák meg előre a tartalom 
potenciális felhasználóinak körét. Ilyen 
szolgáltatók például a videómegosztó 
platformok, a közösségi média platformok, 
a videóközvetítési szolgáltatások, a kép- és 
hangmegosztási szolgáltatások, a 
fájlmegosztási szolgáltatások és más 
felhőalapú és tárolási szolgáltatások, a 
vállalkozások közötti célokra szolgáló, 
felhőalapú tárhelyszolgáltatók kivételével, 
amennyiben azok a nyilvánosság számára 
elérhetővé teszik az anyagot. A rendelet 
alkalmazásában ki kell zárni annak 
hatálya alól az Európai Elektronikus 
Hírközlési Kódex szerinti „egyszerű 
továbbítást” és egyéb elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat, illetve a 
gyorsítótárazási szolgáltatásokat 
nyújtókat, továbbá az internetes 
infrastruktúra egyéb szintjein nyújtott 
szolgáltatásokat, úgymint a 
domainszolgáltatókat vagy -
nyilvántartókat és a DNS-
(domainnévrendszer-) és ehhez 
kapcsolódó szolgáltatásokat, például a 
fizetési szolgáltatásokat és a 
szolgáltatásbénító támadások (DDoS) 
elleni védelemmel kapcsolatos 
szolgáltatásokat, a véges számú személy 
között közvetlen személyközi és interaktív 
információcserét lehetővé tévő olyan 
személyközi kommunikációs 
szolgáltatásokat, amelyek keretében a 
kommunikációt kezdeményező vagy abban 
részt vevő személy határozza meg a 
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honlapjának vagy egy e-mail-címnek és 
más elérhetőségeknek a puszta 
hozzáférhetősége egy vagy több 
tagállamban önmagában nem lehet 
elégséges feltétele e rendelet 
alkalmazásának.

címzett(ek)et. 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

Indokolás

Fontos tisztázni, hogy a fogalommeghatározás mely tárhelyszolgáltatókra terjed ki. Csak 
azokra a tárhelyszolgáltatókra kell kiterjednie, amelyek a nyilvánosság számára terjesztett 
anyagokat tárolnak.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
gondossági kötelezettségeket kell 
teljesíteniük annak érdekében, hogy 

(12) A 2000/31/EK irányelv 15. 
cikkének sérelme nélkül, a 
tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
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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.

gondossági kötelezettségeket kell 
teljesíteniük annak érdekében, hogy 
megakadályozzák a terrorista tartalmak 
terjesztését a szolgáltatásaik során. 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 és 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tett 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

Indokolás

Biztosítani kell a javasolt rendelet jogi összhangját a 2000/31/EK irányelvvel.

Módosítás 7

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 

(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. A tárhelyszolgáltatók feladata 
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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.

eldönteni, hogy a kérdéses tartalmat 
eltávolítják-e, vagy hozzáférhetetlenné 
teszik-e az uniós felhasználók számára.

Or. en

Módosítás 8

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 rendelet14 szerinti minősített 
ajánlott elektronikus kézbesítési 
szolgáltatások használatával teljesíthető.

(14) Az illetékes igazságügyi hatóságok
az eltávolítási végzést közvetlenül 
továbbítják 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 rendelet14 szerinti minősített 
ajánlott elektronikus kézbesítési 
szolgáltatások használatával teljesíthető.

__________________ __________________

12Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 

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

valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 
73. o.).

Or. en

Módosítás 9

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

törölve

Or. en
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Módosítás 10

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.

törölve

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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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 
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).

törölve
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Módosítás 12

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 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.

törölve

Or. en
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Módosítás 13

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. A tárhelyszolgáltatóknak 
ezért hatékony és felhasználóbarát 
panaszkezelési és jogorvoslati 
mechanizmusokat kell létrehozniuk annak 
biztosítása érdekében, 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 
tagállamok biztosítják azt is, hogy a 
tárhelyszolgáltatók és a 
tartalomszolgáltatók ténylegesen 
gyakorolhassák a bírósági jogorvoslathoz 
való jogukat. Ezenfelül azon 
tartalomszolgáltatók számára, amelyeknek 
a tartalmát eltávolítási végzés nyomán 
eltávolították, az EUSZ 19. cikkével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. 
cikkével összhangban biztosítani kell a 
hatékony bírósági jogorvoslathoz való 
jogot. Hatékony fellebbezési 
mechanizmusokat kell létrehozni nemzeti 
szinten annak biztosítása érdekében, hogy 
az illetékes igazságügyi hatóság által 
kiadott eltávolítási végzés hatálya alá 
tartozó bármely félnek jogában álljon 
fellebbezést benyújtani egy igazságügyi 
hatósághoz. A jogorvoslati eljárás nem 
sértheti a nemzeti igazságszolgáltatási 
rendszeren belüli hatáskörmegosztást.

Or. en
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Módosítás 14

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 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.

(26) Általánosabban, 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 
tárhelyszolgáltatóknak lehetőség szerint 
bármilyen rendelkezésre álló úton 
tájékoztatniuk kell a 
tartalomszolgáltatókat minden eltávolított 
tartalomról. Azonban, amennyiben az 
illetékes igazságügyi 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, a 
tárhelyszolgáltatót értesítik erről.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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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 
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.

(38) A tagállamok szankciókat vezetnek 
be annak biztosítása érdekében, hogy a 
tárhelyszolgáltatók hatékonyan teljesítsék 
az e rendelet szerinti kötelezettségeket. A 
tagállamok olyan szabályokat fogadnak el 
e szankciókat illetően, amelyek arányosak 
és megvalósíthatók, figyelembe véve az 
érintett tárhelyszolgáltató méretét és 
jellegét. Annak meghatározásakor, hogy 
pénzügyi szankciókat kell-e kiszabni, a 
tagállamok kellő figyelmet fordítanak az 
érintett szolgáltató pénzügyi forrásaira.
Súlyos szankciókat kell megállapítani 
abban az esetben, ha a tárhelyszolgáltató 
rendszeresen elmulasztja a terrorista 
tartalom eltávolítását vagy 
hozzáférhetetlenné tételét. Az egyedi 
esetekben történő meg nem felelés 
szankcionálható, a non bis in idem és az 
arányosság elvének tiszteletben tartása, 
valamint 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.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak nemzeti szintű szankciókat kell bevezetniük azon tárhelyszolgáltatókra 
vonatkozóan, amelyek nem tesznek eleget az eltávolítási végzésnek. E szankcióknak 
megvalósíthatónak és arányosnak kell lenniük, és szem előtt kell tartaniuk az érintett 
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szolgáltató méretét. A kisebb tárhelyszolgáltatókat drámai módon érinthetik a súlyos pénzügyi 
szankciók, amelyek túlterhelhetik őket és veszélyeztethetik a fennmaradásukat.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet egységes szabályokat 
állapít meg a tárhelyszolgáltatásokkal az
online terrorista tartalom terjesztése 
céljából történő visszaélések megelőzésére. 
Különösen a következőket állapítja meg:

(1) Az EUSZ 6. cikkében említett 
alapvető jogok és alapvető jogelvek 
tiszteletben tartására vonatkozó 
kötelezettség sérelme nélkül, ez a rendelet 
szabályokat állapít meg a 
tárhelyszolgáltatásokkal online terrorista 
tartalom terjesztése céljából történő 
visszaélések megelőzésére. Különösen a 
következőket állapítja meg:

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos emlékeztetni arra, hogy a javasolt rendeletet és annak hatályát az alapvető 
jogok, különösen a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága, valamint a 
médiapluralizmus szigorú tiszteletben tartása mellett kell végrehajtani. A javasolt rendelet 
semmilyen körülmények között sem áshatja alá, szoríthatja háttérbe vagy veszélyeztetheti 
ezeket a jogokat.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállamok által meghozandó 
intézkedések, amelyek a terrorista 
tartalmak azonosítására, azok 
tárhelyszolgáltatók általi gyors 
eltávolításának lehetővé tételére, valamint 
a más tagállamok illetékes hatóságaival, a 
tárhelyszolgáltatókkal és adott esetben az 
érintett uniós szervekkel való 

b) a tagállamok által meghozandó 
intézkedések, amelyek a terrorista 
tartalmak azonosítására, azok 
tárhelyszolgáltatók általi gyors 
eltávolításának lehetővé tételére, valamint 
a más tagállamok érintett illetékes
igazságügyi hatóságaival, a 
tárhelyszolgáltatókkal és adott esetben az 
érintett uniós szervekkel való 
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együttműködésre irányulnak. együttműködésre irányulnak.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „tárhelyszolgáltató”: a szolgáltatás 
igénybe vevője által küldött 
információknak – a tartalomszolgáltató 
kérésére történő – tárolásából, valamint a 
tárolt információk harmadik felek számára 
történő hozzáférhetővé tételéből álló 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató;

1. „tárhelyszolgáltató”: a szolgáltatás 
igénybe vevője által küldött anyagnak – a 
tartalomszolgáltató kérésére történő –
tárolásából, valamint a tárolt információk 
nyilvánosság számára történő 
hozzáférhetővé tételéből álló 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató;

Or. en

Indokolás

A tárhelyszolgáltatók Bizottság által javasolt meghatározása túlságosan tág. A 
fogalommeghatározást egyértelművé kell tenni, és annak kizárólag az anyagok nyilvánosság 
számára történő hozzáférhetővé tételére kell összpontosítania. A tartalmak korlátozott számú 
felhasználó számára vagy magánkörnyezetben történő terjesztését ki kell zárni a rendelet 
hatálya alól.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „terrorista bűncselekmények”: az 
(EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
bűncselekmények;

4. „terrorista bűncselekmények”: az 
(EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott szándékos 
cselekmények;

Or. en
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „terrorista tartalom”: az alábbi 
információk közül legalább egy:

5. „terrorista tartalom”: minden olyan 
anyag, az oktatási, újságírói és kutatási 
célokra használt anyagok kivételével, 
amely hozzájárulhat az (EU) 2017/741 
irányelv 3. cikke (1) bekezdése a) 
pontjának i. alpontjában felsorolt, a 
nemzeti jog szerint bűncselekménynek 
minősülő szándékos cselekmények 
elkövetéséhez az alábbiak révén:

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) terrorista bűncselekmények 
elkövetésére való felbujtás vagy uszítás, 
ideértve a terrorista bűncselekmények 
elkövetésének dicsőítését, és ezáltal ilyen 
bűncselekmény elkövetésének veszélyét
vonja maga után;

a) terrorista bűncselekmények 
elkövetésére való felbujtás vagy uszítás, 
ami előidézi ilyen bűncselekmény 
elkövetésének veszélyét;

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terrorista bűncselekményekhez
való hozzájárulás ösztönzése;

b) személyek vagy csoportok terrorista 
bűncselekmények elkövetésében való 
közreműködésre való felhívása;
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Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a terrorista csoport 
tevékenységeinek előmozdítása, különösen 
az (EU) 2017/541 irányelv 2. cikkének 3. 
pontja értelmében vett terrorista 
csoportban való részvétel vagy annak 
számára nyújtott támogatás ösztönzése 
által;

c) terrorista csoport tevékenységeinek 
előmozdítása, különösen személyek vagy 
csoportok arra való felhívásával, hogy 
részt vegyenek az (EU) 2017/541 irányelv 
2. cikkének 3. pontja értelmében vett 
terrorista csoport bűncselekményeiben, 
illetve támogassák azokat;

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „terrorista tartalom terjesztése”: a 
terrorista tartalom harmadik felek számára 
történő hozzáférhetővé tétele a 
tárhelyszolgáltatókon keresztül;

6. „terrorista tartalom terjesztése”: a 
terrorista tartalom nyilvánosság számára 
történő hozzáférhetővé tétele;

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „székhely”: a központi iroda vagy 
bejegyzett iroda, ahol az elsődleges 
pénzügyi feladatokat, valamint az 

9. „székhely”: a központi iroda vagy 
bejegyzett iroda, ahol az elsődleges 
pénzügyi feladatokat, valamint az operatív 



PE632.087v01-00 26/40 PA\1172153HU.docx

HU

üzemelésellenőrzést végzik. irányítást végzik az Unió területén.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárhelyszolgáltatók e rendelettel 
összhangban megfelelő, észszerű és 
arányos intézkedéseket hoznak a terrorista 
tartalom terjesztése és a felhasználók 
terrorista tartalmaktól való védelme 
érdekében. Ennek során gondosan, 
arányosan és megkülönböztetéstől 
mentesen járnak el, kellő figyelemmel a 
felhasználók alapvető jogaira, és 
figyelembe veszik a véleménynyilvánítás és 
a tájékozódás szabadságának alapvető 
fontosságát egy nyitott és demokratikus 
társadalomban.

(1) A tárhelyszolgáltatók e rendelettel 
összhangban megfelelő, észszerű és 
arányos intézkedéseket hoznak a terrorista 
tartalom terjesztése és a felhasználók 
terrorista tartalmaktól való védelme 
érdekében. Ennek során gondosan, 
arányosan és megkülönböztetéstől 
mentesen járnak el, kellően tiszteletben 
tartva a felhasználók alapvető jogait, 
különösen a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságát.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tárhelyszolgáltatók a terrorista 
tartalom terjesztésének 
megakadályozására vonatkozó 
rendelkezéseket szerepeltetnek és 
alkalmaznak szerződési feltételeikben.

(2) A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. 
cikkének sérelme nélkül a 
tárhelyszolgáltatók a szerződési 
feltételeikben rögzítik, hogy nem 
tárolhatnak terrorista tartalmakat, és 
hogy megfelelő intézkedéseket hoznak a 
terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében.

Or. en
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Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A „tárhelyszolgáltató” 2. cikk 1. 
pontja szerinti fogalommeghatározásában 
szereplő kritériumoknak megfelelő 
videómegosztóplatform-szolgáltatóknak 
megfelelő intézkedéseket kell hozniuk a 
terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, az (EU) 
2018/1808 irányelv 28b. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése 
értelmében.

Or. en

Indokolás

A felülvizsgált AVMS-irányelv foglalkozik a terrorista tartalmak videómegosztó-platformokon 
keresztül történő online terjesztésének problémájával. A videómegosztó-platformoknak 
minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk annak érdekében, hogy megvédjék a 
nyilvánosságot a terrorista bűncselekmények elkövetésére való nyilvános uszítást tartalmazó
tartalmaktól. Az AVMS-irányelv kimondottan tiltja, hogy az ilyen intézkedések kapcsán a 
videómegosztó-platformok előzetes ellenőrzési intézkedésekhez vagy a tartalom feltöltésének 
olyan szűréséhez folyamodjanak, amely nem felel meg a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy határozatot hozzon, 
amely kötelezi a tárhelyszolgáltatót a 
terrorista tartalom eltávolítására vagy 
hozzáférhetetlenné tételére.

(1) Az illetékes igazságügyi 
hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy 
határozatot hozzanak, amely kötelezi a 
tárhelyszolgáltatót a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére.

Or. en



PE632.087v01-00 28/40 PA\1172153HU.docx

HU

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tárhelyszolgáltató az eltávolítási 
végzés kézhezvételétől számított egy órán 
belül eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné 
teszi a terrorista tartalmat.

(2) A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. 
cikkének sérelme nélkül a 
tárhelyszolgáltató az eltávolítási végzés 
kézhezvételét követően indokolatlan 
késedelem nélkül eltávolítja vagy 
hozzáférhetetlenné teszi a terrorista 
tartalmat.

Or. en

Indokolás

Nem reális és a gyakorlatban a legtöbb tárhelyszolgáltató esetében nem megvalósítható az 
eltávolítási végzés egy órán belüli végrehajtása, ahogyan azt a javaslat előírná. Bár a 
javasolt rendelet a 4. cikkben felsorol olyan okokat, amelyek miatt az érintett szolgáltató 
eltekinthet a végzés előírt határidőn belüli végrehajtásától, gondoskodni kell e rendelkezés 
hatékony alkalmazásáról.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben a tárhelyszolgáltató 
vis maior vagy nem a tárhelyszolgáltatónak 
betudható ténybeli lehetetlenség miatt nem 
tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, 
az indokok ismertetésével haladéktalanul 
tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. 
mellékletben szereplő formanyomtatvány 
alkalmazásával. Az (2) bekezdésben 
meghatározott határidő azonnal 
alkalmazható, amint a hivatkozott okok 
már nem állnak fenn.

(7) Amennyiben a tárhelyszolgáltató 
vis maior vagy nem a tárhelyszolgáltatónak 
betudható ténybeli lehetetlenség miatt, 
továbbá technikai vagy operatív okok 
miatt nem tud eleget tenni az eltávolítási 
végzésnek, az indokok ismertetésével 
haladéktalanul tájékoztatja az illetékes 
hatóságot, a III. mellékletben szereplő 
formanyomtatvány alkalmazásával.

Or. en
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Indokolás

A vis maior esetek és az érintett szolgáltató hatáskörén kívüli okok kivételével egyéb, például 
technikai vagy operatív okai is lehetnek annak, hogy az érintett szolgáltató nem tud eleget 
tenni az eltávolítási végzésnek.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ha a tárhelyszolgáltató nem tud 
eleget tenni az eltávolítási végzésnek, mert 
az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat 
tartalmaz, vagy nem tartalmaz elegendő 
információt a végzés végrehajtásához, 
szükséges pontosításokat kérve 
haladéktalanul tájékoztatja az illetékes 
hatóságot, a III. mellékletben 
meghatározott formanyomtatvány 
felhasználásával. A (2) bekezdésben 
meghatározott határidő azonnal 
alkalmazható, amint a hivatkozott 
szükséges pontosítások megtörténtek.

(8) Ha a tárhelyszolgáltató nem tud 
eleget tenni az eltávolítási végzésnek, mert 
az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat 
tartalmaz, vagy nem tartalmaz elegendő 
információt a végzés végrehajtásához, 
szükséges pontosításokat kérve 
haladéktalanul tájékoztatja az illetékes 
hatóságot, a III. mellékletben 
meghatározott formanyomtatvány 
felhasználásával.

Or. en

Indokolás

Lásd a 4. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítást.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az eltávolítási végzést kiállító 
illetékes hatóság tájékoztatja a 17. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett, 
proaktív intézkedések végrehajtását 
felügyelő illetékes hatóságot, amint az 
eltávolítási végzés jogerőre emelkedik. Az 

törölve
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eltávolítási végzés akkor emelkedik 
jogerőre, ha azt az alkalmazandó nemzeti 
jog szerinti határidőn belül nem 
nyújtottak be fellebbezést, illetve azt a 
fellebbezést követően helybenhagyták.

Or. en

Indokolás

Lásd a 6. cikk törléséről szóló módosítást.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Amennyiben a tárhelyszolgáltató 
operatív vagy technikai okok miatt nem 
tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, 
a III. mellékletben szereplő 
formanyomtatvány alkalmazásával az 
indokok ismertetésével tájékoztatja erről 
az illetékes igazságügyi hatóságot, 
valamint ismerteti, hogy milyen lépéseket 
szándékozik tenni annak érdekében, hogy 
teljes mértékben eleget tegyen az 
eltávolítási végzésnek.

Or. en

Indokolás

A 4. cikk (7) bekezdésével való összhang megteremtése céljából.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
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(1) Az eltávolítási végzésnek a 4. cikk 
(5) bekezdése szerint a 
tárhelyszolgáltatóhoz történő elküldésével 
egy időben a 4. cikk (1) bekezdésében 
említett illetékes igazságügyi hatóság 
továbbítja az eltávolítási végzés másolatát 
azon tagállam 17. cikk (1) bekezdés a) 
pontja szerinti illetékes igazságügyi 
hatóságához, amelynek területén a 
tárhelyszolgáltató székhelye található.

(2) Amennyiben azon tagállam 
illetékes igazságügyi hatósága, amelynek 
területén a tárhelyszolgáltató székhelye 
található, alapos okkal feltételezi, hogy az 
eltávolítási végzés az adott tagállam 
alapvető érdekeit érintheti, tájékoztatja 
erről az eltávolítási végzést kiállító 
illetékes hatóságot.

(3) Az illetékes igazságügyi hatóság 
figyelembe veszi ezeket a körülményeket, 
és szükség esetén visszavonja vagy 
módosítja az eltávolítási végzést.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, hogy a Bizottság által javasolt szöveg 6. cikke nem összeegyeztethető a 
2000/31/EK és a 2018/1808/EU irányelvekkel. Az előadó teljes mértékben támogatja a 
terrorista tartalmak online terjesztésének megakadályozását, de ez ily módon, a hatályos 
jogszabályokat teljes mértékben figyelmen kívül hagyva nem támogatható és nem hajtható 
végre.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárhelyszolgáltatók saját 
szerződési feltételeikben meghatározzák a 
terrorista tartalmak terjesztésének 
megelőzésére vonatkozó politikájukat, 
beleértve adott esetben a proaktív 
intézkedések működésének észszerű 
magyarázatát, ideértve az automatizált 
eszközök használatát is.

(1) A tárhelyszolgáltatók saját 
szerződési feltételeikben meghatározzák a 
terrorista tartalmak terjesztésének 
megelőzésére vonatkozó politikájukat.

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja az összhangot a 6. cikk javasolt törlésével.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatás a terrorista 
tartalomnak minősülő, korábban 
eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett 
tartalom újbóli feltöltésének 
megakadályozásával kapcsolatban hozott 
intézkedésekről;

törölve

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja az összhangot a 6. cikk javasolt törlésével.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az eltávolítási végzéseket, 
értesítéseket vagy a proaktív 
intézkedéseket követően eltávolított vagy 
hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak 
száma;

c) az eltávolítási végzéseket vagy 
értesítéseket követően eltávolított vagy 
hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak 
száma;

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja az összhangot a 6. cikk javasolt törlésével.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve

A proaktív intézkedések alkalmazására és 
végrehajtására vonatkozó biztosítékok

(1) Amennyiben a tárhelyszolgáltatók 
e rendelet értelmében automatizált 
eszközöket használnak az általuk tárolt 
tartalomra vonatkozóan, hatékony és 
megfelelő biztosítékokat nyújtanak annak 
biztosítására, hogy az e tartalommal 
kapcsolatos határozatok, különösen a 
terrorista tartalomnak minősülő tartalmak 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére vonatkozó határozatok pontosak 
és megalapozottak legyenek.

(2) A biztosítékok adott esetben 
különösen az emberi felügyeletet és az 
ellenőrzéseket foglalják magukban, és 
mindenképpen akkor, ha a vonatkozó 
összefüggések részletes értékelése 
szükséges annak megállapításához, hogy 
a tartalom terrorista tartalomnak 
minősül-e vagy sem.

Or. en
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Indokolás

E módosítás biztosítja az összhangot a 6. cikk javasolt törlésével.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
hatékony és hozzáférhető 
mechanizmusokat hoznak létre, amelyek 
lehetővé teszik azon tartalomszolgáltatók 
számára, amelyek tartalmát a 5. cikk 
szerinti értesítés vagy a 6. cikk szerinti 
proaktív intézkedések eredményeként
eltávolították vagy hozzáférhetetlenné 
tették, hogy a tartalom visszaállítását 
kérelmező panaszt nyújtsanak be a 
tárhelyszolgáltató intézkedésével szemben.

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat hoznak létre, amelyek 
lehetővé teszik azon tartalomszolgáltatók 
számára, amelyek tartalmát eltávolították 
vagy hozzáférhetetlenné tették, hogy a 
tartalom visszaállítását kérelmező panaszt 
nyújtsanak be a tárhelyszolgáltató 
intézkedésével szemben.

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja az összhangot a 6. cikk javasolt törlésével.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy illetékes 
hatóságaik rendelkezzenek a célok 
eléréséhez és az e rendelet szerinti 
kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges 
képességekkel és elegendő forrással.

A tagállamok biztosítják, hogy illetékes 
igazságügyi hatóságaik rendelkezzenek a 
célok eléréséhez és az e rendelet szerinti 
kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges 
képességekkel és elegendő forrással.

Or. en
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 6. cikk szerinti proaktív 
intézkedések végrehajtásának felügyelete;

törölve

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja az összhangot a 6. cikk javasolt törlésével.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megállapítják a 
tárhelyszolgáltatók e rendelet szerinti 
kötelezettségeinek megszegése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést azok 
végrehajtásának biztosítására. Az ilyen 
szankciók az alábbiak szerinti 
kötelezettségek megsértésére 
korlátozódnak:

(1) A tagállamok megállapítják a 
tárhelyszolgáltatók e rendelet szerinti 
kötelezettségeinek megszegése esetén 
alkalmazandó szankciókat, és meghoznak 
minden szükséges intézkedést azok 
végrehajtásának biztosítására. Az ilyen 
szankciók az alábbiak szerinti 
kötelezettségek megsértésére 
korlátozódnak:

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 6. cikk (2) és (4) bekezdése (a 
proaktív intézkedésekről szóló jelentések 
és a konkrét proaktív intézkedéseket előíró 

törölve
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határozatot követő intézkedések 
elfogadása);

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja az összhangot a 6. cikk javasolt törlésével.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a 9. cikk (a proaktív 
intézkedésekkel kapcsolatos biztosítékok);

törölve

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja az összhangot a 6. cikk javasolt törlésével.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 4. 
cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségek 
teljesítésének rendszeres elmulasztása 
következtében a tárhelyszolgáltató a 
legutóbbi pénzügyi évi teljes árbevételének 
4 %-áig terjedő pénzbüntetésekkel 
sújtható.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezek a pénzügyi szankciók aránytalannak tűnnek, és túlterhelhetik a kisebb szolgáltatókat. 
Elengedhetetlen, hogy a tagállamok által megállapított szankciók arányosak és 
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megvalósíthatók legyenek.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve

Műszaki követelmények és az eltávolítási 
végzések sablonjainak módosítása

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy az 
illetékes hatóságok által az eltávolítási 
végzések továbbításához használandó 
elektronikus eszközökre vonatkozó 
műszaki követelmények révén kiegészítse 
ezt a rendeletet.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy ilyen felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az I., II. és III. 
melléklet módosítására vonatkozóan, 
annak érdekében, hogy hatékonyan 
kezeljék az eltávolítási végzések 
formanyomtatványa és az eltávolítási 
végzések végrehajtásának 
lehetetlenségéről szóló 
információszolgáltatásra használt 
formanyomtatvány tartalmának javítására 
irányuló esetleges igényt.

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. cikk törölve
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A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit ez a cikk 
határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 19. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időre szól [e 
rendelet alkalmazásának időpontja] 
kezdődő hatállyal.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 19. 
cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

(6) A 19. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 



PA\1172153HU.docx 39/40 PE632.087v01-00

HU

Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 6. cikk alapján hozott konkrét 
proaktív intézkedésekkel kapcsolatos 
információk, beleértve az eltávolított vagy 
hozzáférhetetlenné tett terrorista 
tartalmak mennyiségét, valamint a 
megfelelő időkereteket;

törölve

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja az összhangot a 6. cikk javasolt törlésével.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – B szakasz –i pont – 3  bekezdés – 1 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- technikai vagy operatív problémák

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja a jogi összhangot a 4. cikk (7) bekezdéséhez fűzött módosítással.
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – B szakasz – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. Kérjük, ismertesse, hogy milyen 
lépéseket szándékozik tenni a fent említett 
technikai vagy operatív problémák 
megoldása céljából annak érdekében, 
hogy eleget tudjon tenni az eltávolítási 
végzésnek.

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja a jogi összhangot a 4. cikk (7) bekezdéséhez fűzött módosítással.
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