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Módosítás 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

JAVASLAT
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
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 A 
TANÁCS IRÁNYELVE

az online terrorista tartalom terjesztésének 
megelőzéséről
Az Európai Bizottság hozzájárulása

a 2018. szeptember 19–20-i salzburgi 
vezetői üléshez.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Kérdéses, hogy a jogalapot (az EUMSZ 114. cikke, belső piac) megfelelően választották-e ki a 
meghatározott célhoz: „E rendelet hozzájárul a közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz létre a szóban forgó alapvető jogok védelmének 
biztosítására.” ((7) preambulumbekezdés) Az EUB korábban kizárta annak lehetőségét, hogy 
az EUMSZ 114. cikkét használják a közbiztonsághoz hozzájárulni kívánó intézkedések 
tekintetében (C-318/04, 54–61. pont és C-318/04, 67. pont). Ezért a jogalap az EUMSZ 83. 
cikke kell, hogy legyen, amely csak irányelvek elfogadását teszi lehetővé.

Módosítás 37
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

JAVASLAT
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

JAVASLAT
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE
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az online terrorista tartalom terjesztésének 
megelőzéséről
Az Európai Bizottság hozzájárulása

a 2018. szeptember 19–20-i salzburgi 
vezetői üléshez.

az online terrorista tartalom terjesztésének 
korlátozásáról
Az Európai Bizottság hozzájárulása

a 2018. szeptember 19–20-i salzburgi 
vezetői üléshez.

Or. en

Módosítás 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
114. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
83. cikkére,

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Kérdéses, hogy a jogalapot (az EUMSZ 114. cikke, belső piac) megfelelően választották-e ki a 
meghatározott célhoz: „E rendelet hozzájárul a közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz létre a szóban forgó alapvető jogok védelmének 
biztosítására.” ((7) preambulumbekezdés) Az EUB korábban kizárta annak lehetőségét, hogy 
az EUMSZ 114. cikkét használják a közbiztonsághoz hozzájárulni kívánó intézkedések 
tekintetében (C-318/04 és C-318/04, 54–56. pont és 67. pont). Ezért a jogalap az EUMSZ 83. 
cikke kell, hogy legyen, amely csak irányelvek elfogadását teszi lehetővé.

Módosítás 39
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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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 kezelje a 
tárhelyszolgáltatásokkal terrorizmus 
céljából történő visszaélést, valamint 
hozzájáruljon bűncselekmények 
kinyomozásához. A digitális egységes piac 
működését a tárhelyszolgáltatók 
jogbiztonságának megerősítésével, a 
felhasználók online környezetbe vetett 
bizalmának megerősítésével, valamint a 
jogállamiság és az alapvető jogok, 
különösen a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadsága, a 
tömegtájékoztatás szabadságához és 
sokszínűségéhez való jog, a vállalkozás 
szabadsága, valamint a magánélet 
tiszteletben tartásához és a személyes 
adatok védelméhez való jog 
megerősítésével kell javítani.

Or. en

Módosítás 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 

(1) Ez a rendelet a demokratikus 
társadalmakban a tagállamok 
polgárainak biztonsága biztosítására 
irányul azáltal, hogy megakadályozza a 
tárhelyszolgáltatásokkal terrorizmus 
céljából történő visszaélést.
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szabadságának megerősítésével kell 
javítani.

Or. en

Módosítás 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 az irányelv a nyitott és 
demokratikus társadalomban az alapvető 
jogok védelmének garantálására irányuló 
megfelelő és szilárd biztosítékok 
létrehozása mellett a közbiztonság 
védelmének biztosítására irányul azáltal, 
hogy megakadályozza a 
tárhelyszolgáltatások terrorista tartalom 
terjesztése céljából történő felhasználását. 
A digitális egységes piac működését a 
tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának 
megerősítésével, a felhasználók online 
környezetbe vetett bizalmának 
megerősítésével, valamint az alapvető 
jogok, többek között a véleménynyilvánítás 
és a tájékozódás szabadsága, továbbá a 
magánélet és a családi élet tiszteletben 
tartása és a személyes adatok védelme 
biztosítékainak megerősítésével kell 
javítani.

(A „visszaélés” szót az egész szövegben a 
„felhasználás” szóval kell felváltani.)

Or. en

Indokolás

E szöveg célja elsősorban a közbiztonsághoz való hozzájárulás, és a digitális egységes piacra 
való hivatkozás láthatólag csak az EUMSZ 114. cikke jogalapként való alkalmazásának 
(ezáltal pedig az irányelv helyett a rendeleti forma melletti döntésnek) az alátámasztását 
szolgálja.
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Módosítás 42
Josef Weidenholzer

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 
a tartalomszolgáltatók által illegális 
terrorista tartalom terjesztése céljából 
történő visszaélést. A digitális egységes 
piac működését a tárhelyszolgáltatók 
jogbiztonságának megerősítésével, a 
felhasználók online környezetbe vetett 
bizalmának megerősítésével, valamint az 
alapvető jogok, többek között a 
véleménynyilvánítás és az 
információfogadás és -közlés szabadsága, 
továbbá a magánélet tiszteletben tartása és 
a személyes adatok védelme 
biztosítékainak megerősítésével kell 
javítani.

Or. en

Módosítás 43
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(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 
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megerősítésével, a felhasználók online 
környezetbe vetett bizalmának 
megerősítésével, valamint a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának megerősítésével kell 
javítani.

megerősítésével, a felhasználók online 
környezetbe vetett bizalmának 
megerősítésével, valamint az alapvető 
jogoknak, különösen a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságához való jognak, valamint a 
magánélethez és a személyes adatok 
védelméhez való jognak a megerősítésével 
kell javítani.

Or. en

Módosítás 44
Caterina Chinnici

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, 
továbbá hogy hatékony eszközként 
szolgáljon társadalmainkban a tartós 
közbiztonság megvalósítására. 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 45
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
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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 az alapvető 
jogok biztosítékainak, különösen a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának megerősítésével kell 
javítani.

Or. en

Módosítás 46
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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 az alapvető 
jogoknak, többek között a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának megerősítésével kell 
javítani.
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Or. en

Módosítás 47
Monika Beňová

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 és átlátható 
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.

Or. en

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy az internet átlátható használata továbbra is prioritás legyen. 
Alapértelmezés szerint nem könnyű visszaélni az internettel, ha megmarad a nagyfokú 
átláthatóság. Ennek eredményeként feltűnik a szélsőségességhez kapcsolódó, ellenőrizhetetlen 
tartalom.

Módosítás 48
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tárhelyszolgáltatók szabályozása 
csak kiegészítő jellegű lehet a jogellenes 
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terrorista bűncselekmények kezelésére 
irányuló tagállami stratégiákhoz és 
fellépésekhez képest, amelyeknek az 
offline intézkedéseket, pl. a nyomozásokat 
és a határokon átnyúló együttműködést, 
továbbá a megelőző intézkedéseket, többek 
között az oktatásba, a társadalmi 
kohézióba és az erőszak megelőzésébe 
való beruházásokat kell hangsúlyoznia.
Több tanulmány is kimutatta, hogy a 
radikalizálódás folyamata ritkán zajlik 
kizárólag online formában. A tényleges 
erőszakos radikalizálódás több bonyolult 
folyamatot foglal magában, többek között 
a személyközi kommunikációt is, más 
offline tényezőkkel összefüggésben. Azt a 
szerepet ugyanakkor, amelyet az internet 
és a közösségi média ebben a folyamatban 
játszhat, nem szabad veszélyeztetni.

Or. en

Módosítás 49
Auke Zijlstra

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Figyelembe véve, hogy az olyan 
intézkedések – például a feltöltés-szűrők –
, amelyek eleve lehetetlenné teszik az 
internetes közzétételt, sértik a holland 
alkotmány 7.3. cikkét.

Or. en

Módosítás 50
Caterina Chinnici

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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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, a tanulási lehetőségek 
biztosítása, 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, amely a hatályos uniós jogi 
keret szerint 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. en

Módosítás 51
Maria Grapini

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 

(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 
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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.

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, 
szervezetek és magánszemélyek, valamint 
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. ro

Módosítás 52
Josef Weidenholzer

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 visszaélnek, hogy jogellenes 
online tevékenységet folytassanak. 
Különös aggodalomra ad okot, hogy a 
terrorista csoportok és támogatóik az 
illegális terrorista tartalmak online 
terjesztése érdekében visszaélnek a 
tárhelyszolgáltatók szolgáltatásaival az 
üzenetük terjesztése, a radikalizálódás és a 
toborzás, valamint a terrorista tevékenység 
elősegítése és irányítása érdekében.
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Or. en

Módosítás 53
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 toborzás, valamint a terrorista 
tevékenység elősegítése és irányítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 54
Caterina Chinnici

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közösségi média az erőszakos 
szélsőségességhez vezető radikalizálódás 
mozgatórugójaként, valamint olyan 
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eszközként használható fel, amely terjeszti 
a gyűlöletbeszédet és a tiltott tartalmakat, 
különösen a fiatal internethasználók 
körében.

Or. en

Módosítás 55
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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.

törölve

Or. en

Módosítás 56
Caterina Chinnici

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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) Habár az online terrorista tartalmak 
jelenléte nem az egyetlen erőszakos 
szélsőségességhez vezető tényező, súlyos 
negatív következményekkel jár a 
felhasználók, különösen a fiatalok, 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 – a 
véleménynyilvánítás szabadságának és a 
pluralizmusnak a teljes körű garantálása 
mellett – különös társadalmi felelősséget 
kell vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat 
megvédjék a terroristák által elkövetett 
visszaélésektől és segítsenek a 
szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista 
tartalmak leküzdésében.

Or. en

Módosítás 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 

(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 
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vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat 
megvédjék a terroristák által elkövetett 
visszaélésektől és segítsenek a 
szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista 
tartalmak leküzdésében.

vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat 
megvédjék a terroristák által elkövetett 
visszaélésektől és segítsenek a 
szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista 
tartalmak leküzdésében, a tagállamok 
polgárainak a véleménynyilvánításra és 
tájékoztatásra vonatkozó szabadságának 
sérelme nélkül.

Or. en

Módosítás 58
Eva Joly

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 
központi szerepe fényében, valamint az 
általuk nyújtott szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó technológiai eszközökhöz és 
képességekhez mérten az online 
szolgáltatóknak különös társadalmi 
felelősséget kell vállalniuk, hogy 
szolgáltatásaikat megvédjék a terroristák 
által elkövetett visszaélésektől, és 
segítséget nyújtsanak az illetékes 
hatóságoknak a szolgáltatásaik révén 
elkövetett terrorista bűncselekmények 
kezelésében.

Or. en

Módosítás 59
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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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 
központi szerepe, valamint az általuk 
nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
technológiai eszközök és képességek 
fényében az online szolgáltatóknak 
támogatniuk kell az illetékes igazságügyi 
hatóságokat, hogy szolgáltatásaikat 
megvédjék a terroristák által történő 
felhasználástól, és segítsenek a 
szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista 
tartalmak leküzdésében.

(A „visszaélés” szót az egész szövegben a 
„felhasználás” szóval kell felváltani.)

Or. en

Módosítás 60
Josef Weidenholzer

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 

(3) Az illegális 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 
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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.

nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
technológiai eszközök és képességek 
fényében az online szolgáltatóknak 
támogatniuk kell az illetékes igazságügyi 
hatóságokat azáltal, hogy szolgáltatásaikat 
megvédik a visszaélésektől, és segítenek a 
szolgáltatásaik révén terjesztett illegális 
terrorista tartalmak leküzdésében.

Or. en

Módosítás 61
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 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.

(4) Egy egyértelmű jogalkotási keret a 
tagállamok és a tárhelyszolgáltatók közötti 
önkéntes együttműködésre épít, amelyet az 
(EU) 2018/334 bizottsági ajánlás7 
megerősített.

_________________ _________________
7 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása 
(2018. március 1.) az illegális online 
tartalom hatékony kezelésére irányuló 

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

intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. 
o.)

Or. en

Módosítás 62
Josef Weidenholzer

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) 
2018/334334 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.

(4) A tagállamok és a 
tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes 
együttműködés keretében az online 
illegális terrorista tartalmak elleni, 2015-
ben megkezdett uniós szintű 
erőfeszítéseket. Ez a jogi keret arra 
törekszik, hogy építsen az (EU) 
2018/334334 bizottsági ajánlás7 által 
megerősített szóban forgó erőfeszítésekre.

_________________ _________________
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. en
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Módosítás 63
Caterina Chinnici

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 
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.

(4) Ahogy azt az Európai Parlament 
terrorizmussal foglalkozó 
különbizottságának jelentése1a 
hangsúlyozta, a tagállamok és a 
tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes 
együttműködés keretében az online 
terrorista tartalmak elleni, 2015-ben 
megkezdett uniós szintű erőfeszítések 
elégtelenek voltak. Ezért az uniós jogi 
keretet 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 ajánlás 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.

_________________ _________________
1a P8_TA-PROV(2018)0512

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. en

Módosítás 64
Eva Joly
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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 
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.

(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 az illegális terrorista 
tartalomhoz való hozzáférést, megfelelően 
kezelni lehessen egy változó problémát, 
valamint hogy bevezessék a szükséges 
biztosítékokat a jogállamiság és az 
alapvető jogok védelme garantálására. Ez 
a jogi keret arra törekszik, hogy építsen az 
(EU) 2018/334 bizottsági ajánlás7 által 
megerősített önkéntes erőfeszítésekre, 
orvosolja azok néhány hiányosságát, és 
eleget tegyen az Európai Parlamentnek az 
illegális tartalomnak a 2000/31/EK 
irányelvvel létrehozott horizontális 
kerettel összhangban történő kezelését 
célzó intézkedésekre, az Európai 
Tanácsnak pedig a terrorista tartalmak 
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. en

Módosítás 65
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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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) 2018/334334 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.

(4) A tagállamok és a 
tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes 
együttműködés keretében az online 
terrorista tartalmak elleni, 2015-ben 
megkezdett uniós szintű erőfeszítéseket 
valamennyi uniós tagállamban 
egységesen alkalmazandó, 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) 
2018/334334 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. ro

Módosítás 66
Eva Joly

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 

(5) Ennek a rendeletnek egyes 
tárhelyszolgáltatók számára konkrét 
kötelezettségeket, a jelentős mennyiségű 
illegális tartalomnak kitett 
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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.

tárhelyszolgáltatók számára pedig 
gondossági kötelezettségeket kell 
meghatároznia. E rendelet alkalmazása 
nem sérti a 2000/31/EK irányelv8 14. és 
15. cikkét. Különösen a 
tárhelyszolgáltatóknak biztosított, 
felelősség alóli mentességet nem érintik az 
e rendeletnek megfelelően hozott 
intézkedések – beleértve a kiegészítő 
intézkedéseket is –, és ezek önmagukban 
nem vezethetnek ahhoz, hogy a szolgáltató 
elveszítse az említett rendelkezésben 
biztosított felelősség alóli mentességet, 
feltéve hogy konkrétan nincs tudomása 
jogellenes tevékenységről vagy 
információról, illetve hogy ha ezekről 
tudomást szerez, úgy mielőbb eltávolítja a 
szóban forgó tartalmat, vagy pedig 
megszünteti az ehhez való hozzáférés 
lehetőségét. Miután a 2000/31/EK 
irányelv 15. cikke tiltja az általuk tárolt 
információk általános nyomon követésére 
vonatkozó kötelezettségeket, valamint a 
jogellenes tevékenységre utaló tények 
vagy körülmények kivizsgálására 
vonatkozó általános kötelezettségeket, e 
rendelet nem vezethet olyan információk 
illetékes hatóságok által a 
tárhelyszolgáltatóknak való 
továbbításához, amelyek nem 
egyértelműek a tárhelyszolgáltatónak 
jelzett tartalom jogszerűségével 
kapcsolatban. Amennyiben az illetékes 
hatóság nem értesíti a tárhelyszolgáltatót 
arról, hogy a jelzett tartalom illegálisnak 
tekinthető-e, azt kockáztatja, hogy 
felelősségre vonható a tartalom 
eltávolítására irányuló haladéktalan 
fellépés elmulasztása miatt. Ezért az 
illetékes hatóságnak mindenképpen meg 
kell adnia ezt a tájékoztatást. 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 
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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
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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) Ez a rendelet nem sérti a 
2000/31/EK irányelv8 14. és 15. cikkét. 
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, és 
nem vezethet általános megfigyelési 
kötelezettséghez. 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.

_________________ _________________
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 

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 
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vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.)

vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.)

Or. en

Módosítás 68
Andrejs Mamikins

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 
rendelkezésekben biztosított vagy a 
nyomon követési kötelezettség mellett 
előírt 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.

_________________ _________________
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
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Módosítás 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 az önkéntes 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.

_________________ _________________
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 70
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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. és 15. 
cikkének alkalmazását. Különösen a 
tárhelyszolgáltató által e rendeletnek 
megfelelően hozott bármely intézkedés – 
beleértve a további 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.

_________________ _________________
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 71
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(5) E rendelet alkalmazása nem 
érintheti a 2000/31/EK irányelv8 14. 
cikkének alkalmazását. Különösen a 
tárhelyszolgáltató által e rendeletnek 
megfelelően hozott bármely intézkedés 
önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a 
szolgáltató elveszítse az említett 
rendelkezésben biztosított felelősség alóli 
mentességet. E rendelet nem érinti a 
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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.

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.

_________________ _________________
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 72
Josef Weidenholzer

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. és 15. 
cikkének alkalmazását. Különösen a 
tárhelyszolgáltató által e rendeletnek 
megfelelően hozott bármely intézkedés 
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. és 15. cikk szerinti felelősség 
alóli mentesség feltételei nem teljesülnek.

_________________ _________________
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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 73
Maria Grapini

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, maximális mértékű védelmet 
nyújtva a felhasználók számára és ezzel 
fokozva bizalmukat, teljes mértékben 
tiszteletben tartva az Unió jogrendjében és 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában biztosított alapvető jogokat.

Or. ro

Módosítás 74
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E rendelet meghatározza a 
tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista 

(6) E rendelet meghatározza a 
tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista 
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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.

tartalom terjesztése céljából történő 
visszaéléseknek az egységes piac 
zavartalan működésének biztosítása 
érdekében történő kezelésére vonatkozó 
szabályokat, teljes mértékben tiszteletben 
tartva a jogállamiságot és az Unió 
jogrendjében és különösen az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában biztosított alapvető 
jogokat.

Or. en

Módosítás 75
Josef Weidenholzer

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 illegális online 
terrorista tartalom terjesztése céljából 
történő visszaéléseknek az egységes piac 
zavartalan működésének biztosítása 
érdekében történő megelőzésére vonatkozó 
szabályokat, és teljes mértékben 
tiszteletben tartja az Unió jogrendjében 
ismertetett és különösen az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában biztosított alapvető 
jogokat.

Or. en

Módosítás 76
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E rendelet meghatározza a 
tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista 

(6) E rendelet meghatározza a 
tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista 
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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.

tartalom terjesztésének az egységes piac 
zavartalan működésének biztosítása 
érdekében történő korlátozására vonatkozó 
szabályokat, teljes mértékben tiszteletben 
tartva az Unió jogrendjében és különösen 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
biztosított alapvető jogokat.

Or. en

Módosítás 77
Eva Joly

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 

(7) E rendelet hozzájárul a 
közbiztonság védelméhez, ugyanakkor 
megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz 
létre a jogállamiság és 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 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 online 
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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.

terrorista tartalom eltávolítása érdekében 
tett intézkedések a véleménynyilvánítás és 
a tájékozódás szabadságába való 
beavatkozásnak minősülnek, ezért ezeknek 
szigorúan célzottnak, szükségesnek, 
megfelelőnek és arányosnak kell lenniük a 
terrorizmus elleni küzdelem, többek között 
a terrorista bűncselekményekkel 
kapcsolatos nyomozás és büntetőeljárás 
elősegítése érdekében, abban az 
értelemben, hogy a terrorista tartalmak 
terjesztésének kezelésére 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 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(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 
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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.

tárhelyszolgáltatóknak csak olyan 
intézkedéseket szabad elfogadniuk, 
amelyek szükségesek, megfelelőek és 
arányosak egy demokratikus 
társadalomban, figyelembe véve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságához való jogot, továbbá a 
magánélethez való jogot, amelyek a 
pluralista, demokratikus társadalom 
alapkövei és az Unió alapját képező 
értékek közé tartoznak. 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. 
Ez a rendelet nem sérti a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozóan 
alkalmazandó szabályokat, különösen az 
(EU) 2016/679 rendeletet és az (EU) 
2016/680 irányelvet.

Or. en

Módosítás 79
Caterina Chinnici

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 biztosítására. Mindez 
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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.

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, 
mivel a hatékony terrorizmus elleni 
intézkedések és a véleménynyilvánítás 
szabadságának védelme nem egymással 
ellentétes célok, hanem kiegészítő 
jellegűek, és egymást kölcsönösen 
megerősítik.

Or. en

Módosítás 80
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
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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 célja az, hogy 
hozzájáruljon a közbiztonság védelméhez, 
és megfelelő és szilárd biztosítékokat kell 
létrehoznia 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 és arányosak egy 
demokratikus társadalomban, figyelembe 
véve a véleménynyilvánítás szabadságát és 
az információ fogadásának és közlésének 
szabadságát, valamint a magánélet és a 
személyes adatok védelme tiszteletben 
tartását, amelyek a pluralista, 
demokratikus társadalom alapkövei és az 
Unió alapját képező értékek közé 
tartoznak. A véleménynyilvánítás 
szabadságába és az információ 
fogadásának és közlésének szabadságába 
való beavatkozásnak minősülő 
intézkedéseknek szigorúan arányosnak és 
szükségesnek, valamint precízen 
célzottnak kell lenniük abban az 
értelemben, hogy kizárólag az illegális 
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 81
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(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 
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és fogadásában – a jogszabályokkal 
összhangban – betöltött központi szerepét.

és fogadásában – a jogszabályokkal 
összhangban – betöltött központi szerepét. 
Ez a rendelet nem sérti a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozóan 
alkalmazandó szabályokat, különösen az 
(EU) 2016/679 rendeletben és az (EU) 
2016/680 irányelvben foglaltakat.

Or. en

Módosítás 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

(7) Ez az irányelv 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 és arányosak egy 
demokratikus társadalomban, figyelembe 
véve a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságát, valamint a 
magánélet és a személyes adatok védelme 
tiszteletben tartását, amelyek a pluralista, 
demokratikus társadalom alapkövei és az 
Unió alapját képező értékek közé 
tartoznak. A véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságába való 
beavatkozásnak minősülő intézkedéseknek 
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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.

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. en

Módosítás 83
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ez a rendelet nem lehet olyan 
hatással, hogy módosítja az Európai 
Unióról szóló szerződés 6. cikkében és az 
Alapjogi Charta 11. cikkében foglalt 
alapvető jogok és alapvető jogelvek 
tiszteletben tartására vonatkozó tagállami 
kötelezettséget, illetve a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozóan 
alkalmazandó szabályokat, úgymint a 
2016/679 rendeletet és a 2016/680 
irányelvet.

Or. en

Módosítás 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az online terrorista tartalom 
eltávolítása céljából tett intézkedéseknek 
célzottnak, szükségesnek, megfelelőnek és 
arányosnak kell lennie.

Or. en

Módosítás 85
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

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 rendelettel 
összefüggésben e jog magában foglalja 
különösen azt a lehetőséget, hogy a 
felhasználók megtámadhassák a 
tárhelyszolgáltató által az e rendeletben 
előírtak szerint hozott intézkedésekből 
adódó tartalomeltávolítást, és 
tájékoztassák őket a belső, illetve a 
lakóhely szerinti tagállam bírósága előtti 
hatékony jogorvoslati eszközökről. 
Magában foglalja továbbá 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, a letelepedési helyük vagy 
jogi képviselőjük helye szerinti tagállam 
bírósága előtt, vagy pedig a 
tartalomszolgáltató letelepedési helye 



AM\1177907HU.docx 41/143 PE636.146v02-00

HU

szerinti tagállam bírósága előtt.

Or. en

Módosítás 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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 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. Ezt a jogot annak a 
tagállamnak a bírósága előtt lehet 
gyakorolni, ahol a tárhelyszolgáltató 
található, vagy ahol a tárhelyszolgáltató 
által kijelölt jogi képviselő tartózkodik, 
illetve ahol a székhelye van.

Or. en

Módosítás 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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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 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. Továbbá a 
tárhelyszolgáltatóknak joga kell, hogy 
legyen egy proaktív intézkedéseket vagy 
szankciókat előíró határozat 
kifogásolására azon tagállam bírósága 
előtt, amelynek hatóságai a határozatot 
elfogadták.

Or. en

Módosítás 88
Eva Joly

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 

(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 
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tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók 
hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási 
végzést annak a tagállamnak a bírósága 
előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási 
végzést kibocsátották.

tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók 
hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási 
végzést annak a tagállamnak a bírósága 
előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási 
végzést kibocsátották, valamint hogy a 
tartalomszolgáltatók kifogásolhassák a 
tárhelyszolgáltató által tett intézkedések 
eredményét.

Or. en

Módosítás 89
Axel Voss

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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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 

(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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 
Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online 
terrorista propagandát kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
kell kiterjednie, amelyeket terrorista 
bűncselekmények elkövetésére való 
felbujtás, azok támogatása vagy azokra 
való uszítás, valamint a terrorista 
csoportban való részvétel támogatása 
céljára alkalmaznak. A 
fogalommeghatározásnak az olyan 
tartalomra is ki kell terjednie, amely 
útmutatást nyújt robbanóanyagok, 
tűzfegyverek vagy más fegyverek, mérgező 
vagy veszélyes anyagok, valamint vegyi, 
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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.

biológiai, radiológiai és nukleáris 
anyagok készítéséhez vagy használatához, 
illetve amelyek a terrorista 
bűncselekmények elkövetése céljából 
alkalmazott egyéb – például a célpontok 
kiválasztására használt – módszerekről és 
technikákról szólnak. Ezek az információs 
anyagok 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, 
ellenpropaganda- vagy kutatási célokra 
terjesztett tartalmakat megfelelően védeni 
kell, miközben méltányos egyensúlyt kell 
kialakítani az alapvető jogok és a 
közbiztonsággal kapcsolatos igények 
között. Különösen olyan esetekben, 
amikor a tartalomszolgáltató szerkesztői 
felelősséggel rendelkezik, a terjesztett 
anyag eltávolításával kapcsolatos 
valamennyi döntés során figyelembe kell 
venni az Unió jogával és az Alapjogi 
Chartával összhangban álló, sajtó- vagy 
médiaszabályozás útján létrehozott 
újságírói normákat. 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 
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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 90
Josef Weidenholzer

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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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 

(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 megakadályozása 
érdekében, e rendeletnek meg kell 
határoznia az illegális terrorista tartalom 
fogalmát az (EU) 2017/541 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt, a 
terrorista bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározások alapján. 
Tekintettel arra, hogy az illegális online 
terrorista tartalmat kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
és információkra kell kiterjednie, 
amelyeket szándékosan terrorista 
bűncselekmények elkövetésére való 
felbujtás, azok támogatása vagy azokra 
való uszítás, az ahhoz szükséges utasítások 
céljára alkalmaznak, ha és amilyen 
mértékben ezeket konkrét terrorista céllal, 
vagyis a lakosság súlyos megfélemlítése, 
egy kormány vagy nemzetközi szervezet 
valamely intézkedés meghozatalára vagy 
attól való tartózkodásra való jogellenes 
kényszerítése, illetve egy ország vagy 
nemzetközi szervezet alapvető politikai, 
alkotmányos, gazdasági vagy társadalmi 
struktúráinak súlyos destabilizálása vagy 
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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.

megsemmisítése céljából követik el. 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, 
vagy pedig más alapvető jogok, többek 
között a szólás szabadságához való jog, 
továbbá a magánélethez és a családi 
élethez, illetve a személyes adatok 
védelméhez való jog tiszteletben tartására. 
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 tartoznak ezen 
rendelet hatálya alá, illetve különösen 
nem tartoznak bele a terrorista 
bűncselekmény elkövetésére való 
nyilvános izgatás fogalmába.

_________________ _________________
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 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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 terjesztésének 
megakadályozása érdekében, ezen 
irányelvnek meg kell határoznia a 
terrorista tartalom fogalmát az (EU) 
2017/541 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározások alapján. 
Tekintettel arra, hogy az online terrorista 
tartalmat kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
és információkra kell kiterjednie, 
amelyeket szándékosan terrorista 
bűncselekmények elkövetésére való 
felbujtás, azok támogatása vagy azokra 
való uszítás, az ahhoz szükséges utasítások 
céljára alkalmaznak, ha és amilyen 
mértékben ezeket konkrét terrorista céllal, 
vagyis a lakosság súlyos megfélemlítése, 
egy kormány vagy nemzetközi szervezet 
valamely intézkedés meghozatalára vagy 
attól való tartózkodásra való jogellenes 
kényszerítése, illetve egy ország vagy 
nemzetközi szervezet alapvető politikai, 
alkotmányos, gazdasági vagy társadalmi 
struktúráinak súlyos destabilizálása vagy 
megsemmisítése céljából követik el. Ezek 
az információk különösen szövegeket, 
képeket, hangfelvételeket és videókat 
tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a 
tartalom ezen irányelv értelmében 
terrorista tartalomnak minősül-e, az 
illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell 
venniük az olyan tényezőket, mint például 
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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 jellege és megfogalmazása, 
a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy 
milyen mértékben járhatnak káros 
következményekkel, hatást gyakorolva így 
a személyek biztonságára, illetve más 
alapvető jogok, többek között a szólás 
szabadságához, valamint a magánélethez 
és a családi élethez, továbbá a személyes 
adatok védelméhez való jog tiszteletben 
tartására. 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 tartoznak ezen 
irányelv hatálya alá, illetve különösen 
nem tartoznak bele a terrorista 
bűncselekmény elkövetésére való 
nyilvános uszítás fogalmába.

_________________
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 92
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani (9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
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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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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.

lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg lehet 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 irányelvben 
foglalt, a terrorista bűncselekményekre 
vonatkozó fogalommeghatározásokkal9 
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, művészeti, 
újságírói vagy kutatási célokra vagy pedig 
a terrorista tevékenységekkel szembeni 
ismeretterjesztés céljára 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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_________________ _________________
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 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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 

(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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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, a 
robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más 
fegyverek vagy mérgező anyagok, továbbá 
vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris 
anyagok elkészítésével vagy 
felhasználásával kapcsolatos 
módszerekről vagy technikákról szóló 
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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.

iránymutatás, 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, 
ellen-propaganda 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

Módosítás 94
Ana Gomes

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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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, 

(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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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, 
kutatási, művészeti és szerkesztői célokra 
terjesztett tartalmakat azonban nem szabad 
terrorista tartalomnak tekinteni, ezért 
ezeket ki kell zárni e rendelet hatálya alól. 
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vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem 
tekintendők terrorista tartalomnak.

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

Módosítás 95
Caterina Chinnici

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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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 

(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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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 
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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.

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. E tekintetben a 
kérdéses szolgáltatók és felhasználók 
számára mindenkor lehetőséget kell adni 
a jogorvoslatra;

_________________ _________________
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 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Rendeletre irányuló javaslat
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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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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 

(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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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 – 
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politikai témákról folytatott nyilvános 
viták során kifejtett radikális, vitatkozó 
vagy vitatható álláspontok nem 
tekintendők terrorista tartalomnak.

különösen a bármilyen fajta politikai 
témáról folytatott – nyilvános viták során 
kifejtett, radikálisnak, vitatkozónak vagy 
vitathatónak tekinthető 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

Módosítás 97
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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 

(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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online 
terrorista propagandát kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
és információkra kell kiterjednie, 
amelyeket terrorista bűncselekmények 
elkövetésére való nyilvánvaló felbujtás, az 
ahhoz szükséges utasítások, valamint a 
terrorista csoportban való részvétel 
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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.

támogatása céljára alkalmaznak. 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 figyelembe kell 
venniük az olyan tényezőket, mint például 
a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, 
a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy 
demonstrálható módon 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.

_________________ _________________
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 98
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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 egy 
uniós listán szereplő 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 
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vitatható álláspontok nem tekintendők 
terrorista tartalomnak.

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

Módosítás 99
Monika Beňová

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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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, 

(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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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 többek között szövegeket, 
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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.

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.

_________________ _________________
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 100
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
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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 
irányelvben foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva9. 
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.

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 irányelvben foglalt, a 
terrorista bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározások alapján. 
Tekintettel arra, hogy az illegális online 
terrorista tartalmat 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 képzés, valamint a 
terrorista csoportba való toborzás céljára 
alkalmaznak 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 
értékelésüket olyan tényezőkre kell 
alapoznia, mint például a szándékosság, a 
nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, a 
nyilatkozatok kontextusa és a káros 
következményekkel járó cselekvések 
provokálásának demonstrálható 
kockázata, 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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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 101
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Amennyiben a terjesztett 
anyagokat egy tartalomszolgáltató 
szerkesztői felelőssége mellett teszik közzé, 
a szóban forgó tartalom eltávolítására 
vonatkozó döntéseket csak bírósági végzés 
alapján lehet meghozni. Erre az uniós jog, 
a véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog és a média szabadságának és 
pluralizmusának az Alapjogi Charta 11. 
cikkében foglalt joga teljes körű 
tiszteletben tartása érdekében van 
szükség.

Or. en

Módosítás 102
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hatály 
azon online tárhelyszolgáltatókra való 
kiterjesztése érdekében, amelyek terrorista 

(10) A hatály azon online 
tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése 
érdekében, amelyek terrorista tartalmat 
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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 
honlapjának vagy egy e-mail-címnek és 
más elérhetőségeknek a puszta 
hozzáférhetősége egy vagy több 
tagállamban önmagában nem lehet 

terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az 
információs társadalommal összefüggő 
azon szolgáltatásokra, amelyek fő célja 
vagy egyik fő célja a szolgáltatást igénybe 
vevő által szolgáltatott információk saját 
kérésére történő tárolásának lehetősége, 
valamint a tárolt információk nyilvánosság 
számára való hozzáférhetővé tétele, 
továbbá amelyek általános irányítással 
rendelkeznek a tárolt és feldolgozott 
tartalomadatok felett és ezekhez 
hozzáférnek, függetlenül attól, hogy ez a 
tevékenység pusztán technikai, 
automatikus és passzív jellegű-e, és 
függetlenül attól, hogy a felhasználónak 
kell-e fizetnie. 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 online 
szolgáltatások, amennyiben azok az 
információkat a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátják. A rendeletet az 
Unión kívül letelepedett, de az Unión belül 
található felhasználók számára 
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, valamint hogy ezek a 
szolgáltatások kifejezetten az uniós 
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elégséges feltétele e rendelet 
alkalmazásának.

felhasználókra irányulnak-e. 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 az olyan 
szolgáltatások, amelyek pusztán technikai 
lehetőségeket nyújtanak, mint például a 
„felhőalapú szolgáltatások”, amelyek 
lekérhető fizikai vagy virtuális 
erőforrásokat jelentenek, olyan számítási 
és tárolási infrastruktúra-kapacitásokat 
nyújtva, amelyekre vonatkozóan a 
szolgáltatónak nincsenek szerződéses 
jogai azt illetően, hogy ügyfelei vagy a 
szóban forgó ügyfelek végfelhasználói 
milyen tartalmat tárolnak és azt hogyan 
dolgozzák fel, illetve hogyan hozzák 
nyilvánosságra, és ahol a szolgáltatónak 
nincs technikai képessége az ügyfelei vagy 
az ügyfelei végfelhasználói által tárolt 
adott tartalom eltávolítására, vagy az 
olyan szolgáltatások, amelyek áruk online 
értékesítéséből, áruk mint olyanok 
szállításából vagy offline szolgáltatások 
nyújtásából vagy magán weboldalakból, 
többek között blogokból állnak, e rendelet 
alkalmazási körében nem tekinthetők 
tárhelyszolgáltatónak. A[z] xxx/2019 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
[Európai Elektronikus Hírközlési Kódex] 
szerinti egyszerű továbbítás és egyéb 
elektronikus hírközlési szolgáltatások, 
illetve a gyorsítótárazási szolgáltatásokat 
nyújtói, továbbá az internetes 
infrastruktúra egyéb szintjein nyújtott 
szolgáltatások, úgymint a 
domainszolgáltatók vagy -nyilvántartók és 
a DNS- (domainnév-rendszer-) és ehhez 
kapcsolódó szolgáltatások, például a 
fizetési szolgáltatások és a 
szolgáltatásbénító támadások (DDoS) 
elleni védelemmel kapcsolatos 
szolgáltatások nem értelmezhetők 
tárhelyszolgáltatóként. Ugyanez 
vonatkozik a véges számú személy között 
közvetlen személyközi és interaktív 
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információcserét lehetővé tévő olyan 
személyközi kommunikációs 
szolgáltatásokra, amelyek keretében a 
kommunikációt kezdeményező vagy abban 
részt vevő személy határozza meg a 
címzett(ek)et.

Or. en

Módosítás 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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 

(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 és 
anyagokat a nyilvánosság 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 nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátják, valamint azok a 
weboldalak, ahol a felhasználók 
kommentárokat hagyhatnak és 
értékeléseket tehetnek közzé. A felhőalapú 
infrastruktúraszolgáltatások, amelyek 
lekérhető fizikai vagy virtuális 
erőforrásokat jelentenek, olyan számítási 
és tárolási infrastruktúra-kapacitásokat 
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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.

nyújtva, amelyekre vonatkozóan a 
szolgáltatónak nincsenek szerződéses 
jogai azt illetően, hogy ügyfelei vagy a 
szóban forgó ügyfelek végfelhasználói 
milyen tartalmat tárolnak és azt hogyan 
dolgozzák fel, illetve hogyan hozzák 
nyilvánosságra, és ahol a szolgáltatónak 
nincs technikai képessége az ügyfelei vagy 
az ügyfelei végfelhasználói által tárolt 
adott tartalom eltávolítására, e rendelet 
alkalmazási körében nem tekinthetők úgy, 
hogy e rendelet alkalmazási körébe 
tartoznak. 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 104
Michał Boni
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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 
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 

(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 a 
nyilvánosság 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 nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátják. E rendelet 
alkalmazásában a felhőalapú 
infrastruktúraszolgáltatások nyújtóit és az 
internetes infrastruktúrának az 
alkalmazási rétegtől eltérő rétegein 
nyújtott szolgáltatásokat, valamint a 
weboldalak üzemeltetői számára technikai 
infrastruktúrát biztosító webtárhely-
szolgáltatókat nem kell 
„tárhelyszolgáltatónak” tekinteni. A 
rendeletet alkalmazni kell az Unión kívül 
letelepedett, de az Unión belül 
szolgáltatásokat kínáló 
tárhelyszolgáltatókra, 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 
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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.

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 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

(10) A hatály azon online 
tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése 
érdekében, amelyek terrorista tartalmat 
terjesztenek, ezt az irányelvet alkalmazni 
kell az információs társadalommal 
összefüggő azon szolgáltatásokra, amelyek 
a szolgáltatást igénybe vevő által 
szolgáltatott információkat a kérésére 
tárolják, valamint a tárolt információkat a 
nyilvánosság számára közvetlenül 
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 a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják Ezt 
az irányelvet az Unión kívül letelepedett, 
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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.

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 ezen irányelv 
alkalmazásának.

Or. en

Módosítás 106
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hatály azon online 
tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése 

(10) A hatály azon online 
tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése 
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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 
honlapjának vagy egy e-mail-címnek és 
más elérhetőségeknek a puszta 
hozzáférhetősége egy vagy több 
tagállamban önmagában nem lehet 

érdekében, amelyek illegális 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 a nyilvánosság 
számára 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 a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják. 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 az illegális 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.
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elégséges feltétele e rendelet 
alkalmazásának.

Or. en

Módosítás 107
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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. 

(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 a 
nyilvánosság számára közvetlenül 
hozzáférhetővé teszik. 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, kivéve a felhőalapú 
informatikai infrastruktúra szolgáltatóit, 
amennyiben azok az információkat 
közvetlenül a nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátják. 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 
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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.

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 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 

(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 a 
nagyközönség 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 
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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.

videoközvetítési szolgáltatások, a video-, 
kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a 
fájlmegosztást és más felhőalapú 
szolgáltatások, kivéve a felhőalapú 
informatikai infrastruktúra szolgáltatóit, 
amennyiben azok az információkat 
közvetlenül a nagyközönség 
rendelkezésére bocsátják. 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 109
Anna Maria Corazza Bildt

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 alkalmazni kell az 
információs társadalommal összefüggő 
azon szolgáltatásokra, amelyek a 
szolgáltatást igénybe vevő által 
szolgáltatott információkat a kérésére 
tárolják, valamint a tárolt információkat és 
anyagokat a nyilvánosság számára 
közvetlenül hozzáférhetővé teszik. 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, a felhőalapú informatikai 
infrastruktúraszolgáltatások nyújtói 
kivételével, amennyiben azok az 
információkat a nyilvánosság 
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 
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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.

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 110
Ana Gomes

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 

(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 nyilvánosság 
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 
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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.

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 111
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

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, 

(10) A hatály azon online 
tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése 
érdekében, amelyek terrorista tartalmat 
terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az 
információs társadalommal összefüggő 
azon szolgáltatásokra, amelyek fő üzleti 
tevékenysége az, hogy a szolgáltatást 
igénybe vevő által szolgáltatott 
információkat a kérésére tárolják, valamint 
a tárolt információkat közvetlenül a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
teszik. Az információs társadalommal 
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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.

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 közvetlenül a nyilvánosság 
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, amelynek szolgáltatásai illegális 
tartalmat tárolnak, 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

Lásd még az Alapjogi Ügynökség által a „harmadik felek”-re való utalás eltávolításának 
szükségességéről tett észrevételeket.
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Módosítás 112
Josef Weidenholzer

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 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 

(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 a valamely tagállamban 
általában használt nyelv vagy pénznem 
használata. A valamely tagállam felé 
irányuló tevékenység fennállása 
levezethető abból is, ha 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 
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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.

megfelelés érdekében történő puszta 
szolgáltatásnyújtás kizárólag ezen az 
alapon nem tekinthető az Unióban található 
meghatározott területre irányuló vagy azt 
célzó tevékenységnek.

_________________ _________________
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.).

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. en

Módosítás 113
Monika Beňová

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 

(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 nagy számú felhasználó 
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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 
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.

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 
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.

_________________ _________________
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 

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 
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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.).

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. en

Módosítás 114
Eva Joly

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 2000/31/EK irányelv 15. 
cikkének sérelme nélkül, azoknak a 
tárhelyszolgáltatóknak, amelyek jelentős 
számú, nem kifogásolt eltávolítási végzést 
kaptak, bizonyos gondossági 
kötelezettségeket kell teljesíteniük annak 
érdekében, hogy kezeljék 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, valamint a média 
szabadságának és a médiapluralizmusnak 
a tiszteletben tartása mellett kell elvégezni.

Or. en
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Módosítás 115
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 tartalom eltávolítását vagy 
hozzáférhetetlenné tételét a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának a feltétlen tiszteletben 
tartása mellett kell elvégezni, és ennek 
során mindenkor emberi ellenőrzésre kell, 
hogy sor kerüljön az említett tartalom 
eltávolításának vagy hozzáférhetetlenné 
tételének első előfordulásakor.

Or. en

Módosítás 116
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
gondossági kötelezettségeket kell 

(12) A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos 
gondossági kötelezettségeket kell 
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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.

teljesíteniük annak érdekében, hogy 
kezeljék a szolgáltatásaikkal az illegális 
terrorista tartalmak tartalomszolgáltatók 
által történő terjesztése céljából történő 
visszaélést. 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 illegális tartalom eltávolításának 
elkerülése érdekében. Az eltávolítást a 
véleménynyilvánítás szabadságának, 
valamint az információ fogadása és 
közlése szabadságának a tiszteletben 
tartása mellett kell elvégezni

Or. en

Módosítás 117
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(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 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 
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tartalom eltávolításának elkerülése 
érdekében. Az eltávolítást vagy a 
hozzáférhetetlenné tételt a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának tiszteletben tartása mellett 
kell elvégezni.

érdekében. Az eltávolítást vagy a 
hozzáférhetetlenné tételt a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának tiszteletben tartása mellett 
kell elvégezni.

Or. en

Módosítás 118
Josef Weidenholzer

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 bírósági eltávolítási végzésekből 
eredő olyan eljárásokat és 
kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat az illegális terrorista 
tartalom eltávolítására kötelezik, az 
illetékes hatóságok által végzett értékelést 
követően harmonizálni kell. Tekintettel az 
illegális 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 indokolatlan késedelem 
nélkül eltávolítsák.

Or. en
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Módosítás 119
Jeroen Lenaers

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, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamok a 
különféle uniós gyakorlatokra tekintettel 
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, a terrorista 
tartalom eltávolításának hatékonysága az 
eltávolítás gyorsaságától függ. Ezért ez a 
rendelkezés kötelezettséget ró a 
tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása 
érdekében, hogy a bírósági eltávolítási 
végzést követően az azonosított terrorista 
tartalmat az eltávolítási végzés átvételét 
követően haladéktalanul, de legalább 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. en

Módosítás 120
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

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 jogi értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamoknak ki kell 
jelölniük az illetékes hatóságokat a szóban 
forgó feladatra független közigazgatási és 
igazságügyi hatóságaik köréből. 
Tekintettel az illegális terrorista tartalom 
online szolgáltatások közötti terjesztésének 
gyorsaságára, ez a rendelkezés 
kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
eltávolítási végzésben azonosított 
illegálisterrorista tartalmat indokolatlan 
késedelem nélkül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. Az illegális 
terrorista tartalom 
fogalommeghatározása, illetve a hatékony 
jogorvoslati mechanizmusok végrehajtása 
alapján, általánosságban pedig 
határozatuk alapjának e rendelet bármely 
egyéb alkalmazandó rendelkezését 
tekintve a tárhelyszolgáltatók feladata 
eldönteni, hogy a kérdéses tartalmat 
eltávolítják-e, vagy hozzáférhetetlenné 
teszik-e az uniós felhasználók számára.

Or. en

Módosítás 121
Maria Grapini

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 

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 



AM\1177907HU.docx 87/143 PE636.146v02-00

HU

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.

tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell és európai szinten 
egységes módon kell végrehajtani. 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. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára, és az ilyen 
eseményekről tájékoztatniuk kell a 
hatóságokat.

Or. ro

Módosítás 122
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(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 vagy igazságügyi 
hatóságokat bízzanak meg e feladattal, 
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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.

feltéve hogy ezek független és elfogulatlan 
állami hatóságok. 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 
indokolatlan késedelem nélkül 
hozzáférhetetlenné tegyék.

Or. en

Módosítás 123
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 

(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. A szóban forgó 
egyórás határidő tiszteletben tartása 
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tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

elengedhetetlen az említett tartalom széles 
körű terjedésének elkerülése érdekében. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

Or. en

Módosítás 124
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

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, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamok szabadon 
kijelölhetik illetékes hatóságaikat. 
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. en
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Módosítás 125
Eva Joly

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. 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 terrorista tartalmak eltávolítására 
vagy hozzáférhetetlenné tételére. A 
tagállamoknak igazságügyi hatóságokat 
kell megbíznia ezzel a 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 átvételét 
követően mielőbb eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.

Or. en

Módosítás 126
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
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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.

tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamoknak 
egyetlen illetékes hatóságot kell megbíznia 
ezzel a 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.

Or. en

Módosítás 127
Ana Gomes

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 

(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 igazságügyi hatóságokat bízzanak 
meg e feladattal, amelyeket közigazgatási 
és bűnüldözési szervek támogathatnak. 
Tekintettel a terrorista tartalom online 
szolgáltatások közötti terjesztésének 
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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.

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. en

Módosítás 128
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(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 ki kell 
jelölniük az adott feladatért felelős 
illetékes igazságügyi hatóságot. 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 a kérdéses 
szolgáltató kapacitásától függően mielőbb 
eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék. A tárhelyszolgáltatók feladata 
eldönteni, hogy a kérdéses tartalmat 
eltávolítják-e, vagy hozzáférhetetlenné 
teszik-e az uniós felhasználók számára.
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felhasználók számára.

Or. en

Módosítás 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Amennyiben egy tárhelyszolgáltató 
nem képes az adott tartalmat eltávolítani 
vagy hozzáférhetetlenné tenni egy órán 
belül, a tárhelyszolgáltatónak valamennyi 
szükséges intézkedést meg kell tennie az 
eltávolítási végzés indokolatlan késedelem 
nélküli végrehajtásához. A 
tárhelyszolgáltatónak jelentést kell tennie 
a kibocsátó hatóságnak azokról az 
okokról, amelyek ellehetetlenítették a 
végzés végrehajtását. Késedelem esetén a 
tárhelyszolgáltató jellegét és méretét 
figyelembe kell venni, különösen a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás1a szerinti 
mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások 
esetében.
_________________
1a A Bizottság 2003. május 6-i ajánlása a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 
36. o.).

Or. en

Módosítás 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 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 megállapítását – beleértve a 
végzés elküldési és kézhezvételi 
dátumának és időpontjának pontosságát –, 
a személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályokkal összhangban. Az illetékes 
hatóságoknak ezért a 910/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet12 
szerinti minősített ajánlott elektronikus 
kézbesítési szolgáltatásokat kell 
alkalmaznia.

_________________ _________________
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 131
Eva Joly

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 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 
küldő személyazonosságát, a végzés 
elküldési és kézhezvételi dátumának és 
időpontjának pontosságát –, mint például 
elektronikusan aláírt e-mail, 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 
elektronikus aláírással ellátott 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 132
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(14) Az illetékes hatóság az eltávolítási 
végzést közvetlenül továbbítja az 
ugyanabban a tagállamban található 
címzettnek és a kapcsolattartó pontnak az 
írásbeli dokumentálást lehetővé tevő 
bármely elektronikus úton, feltéve hogy az 
lehetővé teszi a szolgáltató számára a 
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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.

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 133
Josef Weidenholzer

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 

(A magyar változatot nem érinti.) 
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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 134
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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, 
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 

törölve
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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.).

Or. en

Módosítás 135
Josef Weidenholzer

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, 
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 

törölve
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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.).

Or. en

Módosítás 136
Eva Joly

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, 
amely esetleg terrorista tartalomnak 
tekinthető, hogy a szolgáltatók önkéntesen 
mérlegeljék annak összeegyeztethetőséget 

(15) Az Europol által küldött, az (EU) 
2016/794 rendelet13 4. cikke (1) 
bekezdésének m) pontjában megállapított 
értesítések változatlanok maradnak.
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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.
_________________ _________________
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. en

Módosítás 137
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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, 
amely esetleg terrorista tartalomnak 
tekinthető, hogy a szolgáltatók önkéntesen 

(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 és továbbra 
is fejleszteni kell ezt a mechanizmust, 
amely figyelmezteti a tárhelyszolgáltatót 
arra az információra, amely esetleg 
terrorista tartalomnak tekinthető, hogy a 
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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) 2016/79413 
rendeletben megállapított megbízatása 
változatlanul fennáll.

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) 2016/79413 
rendeletben 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. en

Módosítás 138
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 139
Josef Weidenholzer

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 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 140
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

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 

(16) A tárhelyszolgáltatóknak adott 
esetben további önkéntes intézkedéseket 
lehet tenniük, hogy szolgáltatásaikat 
megvédjék a terrorista tartalmak 
terjesztése ellen. Az intézkedéseknek 
hatékonyaknak és arányosaknak kell 
lenniük, figyelembe véve a terrorista 
tartalomnak való kitettség kockázatát és 
szintjét, különös tekintettel a felhasználók 
alapvető jogaira, valamint a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának alapvető fontosságát egy 
nyitott és demokratikus társadalomban. 
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.
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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.

Or. en

Módosítás 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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.

(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 önkéntes alapon 
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 a tagállamok 
segítségével 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, ezért ezekre a 6. 
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cikk nem vonatkozhat.

Or. en

Módosítás 142
Caterina Chinnici

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.

(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. A proaktív 
intézkedések lehetővé kell, hogy tegyék a 
felhasználók számára az online terrorista 
tartalom jelzéssel való ellátását, és arra 
kell ösztönözniük a szolgáltatókat, hogy 
megfelelő kapacitást mozgósítsanak a 
jelzett tartalom fogadására, 
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felülvizsgálatára, feldolgozására és az erre 
való reagálásra.

Or. en

Módosítás 143
Eva Joly

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.

(16) A tárhelyszolgáltatók elsöprő 
többsége soha nincs kitéve illegális 
terrorista tartalomnak. A nagy 
mennyiségű terrorista tartalom hatékony 
azonosításának és eltávolításának 
összetett volta és ennek az alapvető 
jogokra gyakorolt potenciális hatása miatt 
a jelentős számú nem vitatott eltávolítási 
végzéssel szembesülő tárhelyszolgáltatók 
teljesíthetnek olyan gondossági 
kötelezettségeket, amelyek meghaladják az 
online terrorista tartalom illetékes 
hatóságok végzése nyomán történő 
egyszerű eltávolítását. A szóban forgó 
tárhelyszolgáltatóknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e további 
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 
szóban forgó tárhelyszolgáltatóknak csak 
megfelelő, hatékony, szükséges és arányos 
további intézkedéseket lehet tenniük. Ez a 
követelmény nem jelent általános 
nyomonkövetési kötelezettséget. Ezen 
értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak 
címzett, az Europol által kibocsátott 
eltávolítási végzések és értesítések hiánya 
jelzi a terrorista tartalomnak való kitettség 
alacsony szintjét.
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Módosítás 144
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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.

(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 az együttműködés 
és a bevált gyakorlat megosztása alapján 
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.

Or. en

Módosítás 145
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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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.

(16) A terrorista tartalmak hatékony 
azonosításához és eltávolításához 
szükséges lépték és gyorsaság miatt az 
arányos proaktív intézkedések 
felhasználhatók az online terrorista 
tartalmak kezelésére. 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 hiánya jelzi a 
terrorista tartalomnak való kitettség 
alacsony szintjét. Ez a rendelet nem 
kötelezi a tárhelyszolgáltatókat proaktív 
intézkedések meghozatalára.

Or. en

Módosítás 146
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ha proaktív intézkedésekre kerül (17) Ha további intézkedésekre kerül 
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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.

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 az 
illegális 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. Az 
olyan magán adatbázisoknak, amelyek 
terrorista tartalmú hang- és videofájlok 
hash ujjlenyomatait tartalmazzák a 
szóban forgó vállalkozások közösségi 
iránymutatásaiban vagy szolgáltatási 
feltételeiben foglaltak szerint, független 
harmadik felek számára hozzáférhetőnek 
kell lennie annak érdekében, hogy 
elkerülhető legyen bármely olyan nem 
szándékos és téves döntés, amelynek 
eredményeként nem illegális terrorista 
tartalomnak minősítő tartalmat 
eltávolítanak.

Or. en

Indokolás

A proaktív automatizált intézkedésekhez az állítólagos terrorista tartalom adatbázisára van 
szükség. Jelenleg a szóban forgó tartalom legfontosabb adatbázisának tulajdonosa a 
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Facebook, és ezt valamennyi nagy technológiai vállalat használja. A tartalmat egy vállalat 
szolgáltatási feltételei alapján minősítenek terrorista tartalomnak, nem pedig jogi előírás 
alapján. Jelenleg egyetlen független külső fél sem képes ellenőrizni ennek az adatbázisnak a 
tartalmát, ami komoly problémát jelent az adatbázis tartalma minőségének értékelése 
szempontjából.

Módosítás 147
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 úgy döntenek, hogy proaktív 
intézkedéseket hoznak, a 
tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, 
hogy a felhasználóknak a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságára vonatkozó joga – beleértve az 
információk szabad fogadását és közlését is 
– garantált legyen. Ezért 
kockázatértékelést kell végezniük és 
közzétenniük a terrorista tartalom 
veszélyének szintjén, ami a kézhez vett 
eltávolítási végzések és értesítések számán 
is alapul, továbbá korrekciós cselekvési 
tervet kell létrehozniuk a terrorista 
tartalom kezelése céljából az azonosított 
kockázat szintjével arányos módon. 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 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 vonatkozóan a 
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tárhelyszolgáltató által hozott 
határozatokat értékelni kell az alapul 
szolgáló technológia megbízhatósága és az 
alapvető jogokra gyakorolt hatása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 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 legalább a 
tartalom első eltávolítása tekintetében, 
hogy 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 vagy eltávolítására. 
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 
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gyakorolt hatása tekintetében. A terrorista 
tartalom eltávolítására irányuló 
automatizált eszközök felhasználása csak 
olyan tartalom felismerésére 
korlátozódhat, amelyet legalább egy 
alkalommal ember ellenőrzött és törölt.

Or. en

Módosítás 149
Eva Joly

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 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 
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. A 
tartalom eltávolítására vagy 
hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó 
végleges döntést mindig természetes 
személynek kell meghoznia. Az 
automatizált eszközök használatára 
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vonatkozó határozatokat értékelni kell az 
alapul szolgáló technológia 
megbízhatósága és az alapvető jogokra 
gyakorolt hatása tekintetében. A 
tárhelyszolgáltatóknak minden esetben 
alapjogi ellenőrzést kell végezniük 
minden, általuk terrorista tartalom 
felderítésére alkalmazott automatizált 
eszköz tekintetében.

Or. en

Módosítás 150
Josef Weidenholzer

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 

(17) Ha a gondossági kötelezettséget 
gyakorolják, a tárhelyszolgáltatóknak 
biztosítaniuk kell, hogy a felhasználóknak 
a véleménynyilvánítás szabadságára és az 
információ fogadásának és közlésének 
szabadságára vonatkozó joga 
megmaradjon. A törvényben meghatározott 
bármely követelmény – beleértve a 
személyes adatok védelméről és a 
magánélet védelméről szóló 
jogszabályokat is – mellett a 
tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal 
kell eljárniuk és biztosítékokat kell 
alkalmazniuk, köztük különösen az emberi 
felügyeletet és az ellenőrzéseket, valamint 
az olyan célból hozott intézkedések 
időszakos felülvizsgálatát, hogy 
elkerülhetők legyenek a nem szándékos és 
téves gyakorlatok, amelyek az illegális 
terrorista tartalomnak nem minősülő 
tartalom eltávolításához vezetnek. A 
tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy a gondossági 
kötelezettségük gyakorlása nem jár 
aránytalan, megkülönböztető, céltalan, 
nem konkrét vagy nem indokolt 
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meg – értékelni kell az alapul szolgáló 
technológia megbízhatósága és az 
alapvető jogokra gyakorolt hatása 
tekintetében.

hatásokkal.

Or. en

Módosítás 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 önkéntes 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.
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Or. en

Módosítás 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 
hatékonyságának és arányosságának 

törölve
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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 153
Josef Weidenholzer

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 
az illegális terrorista tartalomnak kitett 
tárhelyszolgáltatók megfelelő 
intézkedéseket hozzanak a 
szolgáltatásaikkal való, a 
tartalomszolgáltatók által elkövetett 
visszaélések megakadályozására, az 
illetékes hatóságoknak fel kell kérniük a 
jogerőre emelkedett eltávolítási végzést 
kapott tárhelyszolgáltatókat, hogy a 
meghozott proaktív intézkedésekről 
jelentést tegyenek.
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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).

Or. en

Módosítás 154
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(18) 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. Konkrétan a 
tárhelyszolgáltatónak az illetékes 
hatóságok rendelkezésére kell bocsátania 
minden szükséges információt az 
automatizált eszközökről, hogy alapos 
nyilvános felügyeletet tegyen lehetővé az 
eszközök hatékonyságát illetően, továbbá 
hogy gondoskodni lehessen arról, hogy az 
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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).

utóbbiak nem járnak megkülönböztető, 
nem célzott, nem konkrét vagy 
indokolatlan eredményekkel.

Or. en

Módosítás 155
Eva Joly

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 

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a terrorista tartalomnak kitett 
tárhelyszolgáltatók megfelelő 
intézkedéseket hozzanak a 
szolgáltatásaikkal való visszaélések 
kezelésére, az illetékes hatóságoknak 
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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).

ajánlaniuk kell a jelentős számú jogerőre 
emelkedett eltávolítási végzést kapott 
tárhelyszolgáltatók számára, hogy 
hozzanak további intézkedéseket. Ezek 
lehetnek olyan intézkedések, amelyek 
megbízható technikai eszközöket 
alkalmaznak az új terrorista tartalmak 
felderítésére és azonosítására, azonban az 
eltávolításra vagy hozzáférhetetlenné 
tételre vonatkozó végső döntést 
természetes személyre hagyják. Az 
intézkedések hatékonyságának és 
arányosságának értékelése során az 
illetékes hatóságoknak figyelembe kell 
venniük a releváns paramétereket, 
beleértve a szolgáltató számára kibocsátott 
eltávolítási végzések számát, gazdasági 
kapacitásukat és a szolgáltatásának a 
terrorista tartalom terjesztése terén 
gyakorolt hatását (például az uniós 
felhasználók számát figyelembe véve).

Or. en

Módosítás 156
Caterina Chinnici

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).

(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). A 
hosszú távú proaktív intézkedések 
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magukban foglalhatják a média- és 
információismeret és az internethasználat 
nemzeti oktatási rendszerekbe való 
integrálását annak érdekében, hogy a 
fiatal polgárok rendelkezésére álljanak a 
felelős internethasználat megtanulásának 
eszközei, a radikalizálódás esetleges 
kockázatának elkerülésére tekintettel.

Or. en

Módosítás 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az általuk nyújtott szolgáltatások 
jellegéből adódóan a terrorista tartalomnak 
kitett tárhelyszolgáltatók megfelelő 
intézkedéseket hozzanak a 
szolgáltatásaikkal való visszaélések 
megakadályozására, az illetékes 
hatóságoknak fel kell kérniük ezeket 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 
megjelenését, 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. Az 
intézkedések hatékonyságának és 
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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).

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 158
Ana Gomes

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 

(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 
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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).

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), 
valamint a tárhelyszolgáltató terrorista 
tartalomnak való kitettsége mértékét.

Or. en

Módosítás 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 

(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 
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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).

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 a tartalom 
első eltávolítása tekintetében 
szisztematikus 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 160
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Rendeletre irányuló javaslat
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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 
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).

(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, méretüket és 
gazdasági kapacitásukat és a 
szolgáltatásának a terrorista tartalom 
terjesztése terén gyakorolt hatását (például 
az uniós felhasználók számát figyelembe 
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véve).

Or. en

Módosítás 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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
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Or. en

Indokolás

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability 
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the ‘e-commerce directive’): Art. 14 stipulates 
that companies can host users’ content without assuming liability for the legality of that 
content (host only has to take action once notified about illegal content); Art. 15 prohibits a 
general monitoring obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to 
systematically scan and filter uploaded content. The proposed regulation does not provide 
sufficient evidence and assessment against objective criteria that would justify derogating 
from this well-established principle in EU law.

Módosítás 162
Josef Weidenholzer

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 

törölve
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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 163
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

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, 

(19) A tárhelyszolgáltató által hozott 
intézkedések nem vezethetnek a 
2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott általános 
nyomonkövetés 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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különösen ideértve a véleménynyilvánítás 
és a tájékozódás szabadságát, valamint a 
vállalkozás szabadságát, és megfelelő 
indokolást kell adnia.

Or. en

Módosítás 164
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(19) Az illetékes hatóságnak párbeszédet 
kell folytatnia a tárhelyszolgáltatóval a 
tárhelyszolgáltató által elfogadott proaktív 
intézkedésekről. Ez a párbeszéd nem 
vezethet a 2000/31/EK irányelv 15. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
általános nyomonkövetési kötelezettség 
bevezetéséhez. Az ilyen határozatok 
elfogadása előtt az illetékes hatóságnak és 
a tárhelyszolgáltatónak méltányos 
egyensúlyt kell kialakítania a közérdekű 
célok és az érintett alapvető jogok között, 
különösen ideértve a véleménynyilvánítás 
és a tájékozódás szabadságához való jogot, 
a magánélethez való jogot, valamint a 
vállalkozás szabadságát, és megfelelő 
indokolást kell adnia.
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indokolást kell adnia.

Or. en

Módosítás 165
Eva Joly

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.

(19) Az ajánlást követően az illetékes 
hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a 
tárhelyszolgáltatóval a szükséges további 
intézkedésekről. A szóban forgó 
intézkedések nem vezethetnek a 
2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) 
bekezdésében a feltöltött tartalomra 
vonatkozóan meghatározott általános 
nyomonkövetési kötelezettség 
bevezetéséhez. Az ilyen ajánlások 
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, a média szabadságát, a 
magánélethez és a személyes adatok 
védelméhez való jogot, valamint a 
vállalkozás szabadságát, és megfelelő 
indokolást kell adnia.
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Módosítás 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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.

(19) A kérelmet követően az illetékes 
hatóságnak konstruktív párbeszédet kell 
folytatnia a tárhelyszolgáltatóval a 
szükséges proaktív intézkedésekről. 
Szükség esetén az illetékes hatóságnak 
megfelelő, hatékony és arányos proaktív 
intézkedések elfogadását kell előírnia, 
amennyiben a tárhelyszolgáltató 
nyilvánvalóan nem együttműködő. A 
konkrét proaktív intézkedések bevezetésére 
vonatkozó határozat nem vezethet 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, a tárhelyszolgáltató 
gazdasági kapacitását, és megfelelő 
indokolást kell adnia.

Or. en
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Módosítás 167
Andrejs Mamikins

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.

(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. 
Az illetékes hatóság csak olyan proaktív 
intézkedéseket szabhat ki, amelyek 
végrehajtása a tárhelyszolgáltatótól 
észszerűen elvárható, figyelembe véve 
többek között a tárhelyszolgáltatók 
pénzügyi és egyéb forrásait. 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.

Or. en
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Módosítás 168
Ana Gomes

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.

(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, és garantálnia kell, hogy 
nem ütközik a hatályos uniós joggal, 
konkrétan a legutóbbi elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelvvel és 
ennek 15. cikke (1) bekezdésével. 
Figyelembe véve a terrorista tartalom 
terjesztésével kapcsolatos különösen súlyos 
kockázatokat, az illetékes igazságügyi 
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 igazságügyi 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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Or. en

Módosítás 169
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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.

(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 a 
platform gazdasági és technikai 
kapacitását figyelembe véve 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.

Or. en
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Módosítás 170
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tárhelyszolgáltatóknak az 
eltávolított tartalom és a kapcsolódó 
adatok megőrzésére vonatkozó 
kötelezettségét konkrét célok tekintetében 
kell meghatározni, és a szükséges 
időtartamra kell korlátozni. A megőrzésre 
vonatkozó követelményt ki kell terjeszteni 
a kapcsolódó adatokra, amennyiben az 
ilyen adatok a kérdéses tartalom 
eltávolításának következményeként 
egyébként elvesznének. A kapcsolódó 
adatok magukban foglalhatnak olyan 
adatokat, mint például az „előfizetői 
adatok”, ideértve különösen a 
tartalomszolgáltató személyazonosságára 
vonatkozó adatokat, valamint a 
„hozzáférési adatok”, ideértve például a 
tartalomszolgáltató általi használat 
dátumát és időpontját, a szolgáltatásba 
való belépés és kilépés időpontját, az 
internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltató által a tartalomszolgáltató 
részére kiosztott IP-címmel együtt.

törölve

Or. en

Módosítás 171
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tárhelyszolgáltatóknak az 
eltávolított tartalom és a kapcsolódó adatok 

(20) A tárhelyszolgáltatóknak az 
eltávolított tartalom és a kapcsolódó adatok 
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megőrzésére vonatkozó kötelezettségét 
konkrét célok tekintetében kell 
meghatározni, és a szükséges időtartamra 
kell korlátozni. A megőrzésre vonatkozó 
követelményt ki kell terjeszteni a 
kapcsolódó adatokra, amennyiben az ilyen 
adatok a kérdéses tartalom eltávolításának 
következményeként egyébként 
elvesznének. A kapcsolódó adatok 
magukban foglalhatnak olyan adatokat, 
mint például az „előfizetői adatok”, 
ideértve különösen a tartalomszolgáltató 
személyazonosságára vonatkozó adatokat, 
valamint a „hozzáférési adatok”, ideértve 
például a tartalomszolgáltató általi 
használat dátumát és időpontját, a 
szolgáltatásba való belépés és kilépés 
időpontját, az internet-hozzáférési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató által a 
tartalomszolgáltató részére kiosztott IP-
címmel együtt.

megőrzésére vonatkozó kötelezettségét 
kizárólag közigazgatási vagy bírósági 
felülvizsgálati és jogorvoslati eljárás 
céljára lehet alkalmazni, és a feltétlenül 
szükséges időtartamra kell korlátozni, ami 
azonban általánosságban nem haladhatja 
meg a hat hónapot. Amennyiben indokolt 
módon szükség van arra, hogy a 
megőrzésre vonatkozó követelményt 
kiterjesszék a kapcsolódó adatokra, az 
utóbbiak csak annyiban őrizhetők meg, 
amennyiben az ilyen adatok a kérdéses 
tartalom eltávolításának 
következményeként egyébként 
elvesznének. A kapcsolódó adatokat az 
„előfizetői adatokra”, vagyis a 
tartalomszolgáltató személyazonosságára 
vonatkozó adatokra, valamint a 
„hozzáférési adatokra”, vagyis a 
tartalomszolgáltató általi használat 
dátumára és időpontjára, a szolgáltatásba 
való belépés és kilépés időpontjára kell 
korlátozni, az internet-hozzáférési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató által a 
tartalomszolgáltató részére kiosztott IP-
címmel együtt.

Or. en

Módosítás 172
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tárhelyszolgáltatóknak az 
eltávolított tartalom és a kapcsolódó adatok 
megőrzésére vonatkozó kötelezettségét 
konkrét célok tekintetében kell 
meghatározni, és a szükséges időtartamra 
kell korlátozni. A megőrzésre vonatkozó 
követelményt ki kell terjeszteni a 
kapcsolódó adatokra, amennyiben az ilyen 
adatok a kérdéses tartalom eltávolításának 

(20) A tárhelyszolgáltatóknak az 
eltávolított tartalom és a kapcsolódó adatok 
megőrzésére vonatkozó kötelezettségét 
kizárólag közigazgatási vagy bírósági 
felülvizsgálati és jogorvoslati eljárás 
céljára lehet alkalmazni, és a feltétlenül 
szükséges időtartamra kell korlátozni, ami 
azonban általánosságban nem haladhatja 
meg a hat hónapot. Amennyiben indokolt 
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következményeként egyébként 
elvesznének. A kapcsolódó adatok 
magukban foglalhatnak olyan adatokat, 
mint például az „előfizetői adatok”, 
ideértve különösen a tartalomszolgáltató 
személyazonosságára vonatkozó adatokat, 
valamint a „hozzáférési adatok”, ideértve 
például a tartalomszolgáltató általi 
használat dátumát és időpontját, a 
szolgáltatásba való belépés és kilépés 
időpontját, az internet-hozzáférési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató által a 
tartalomszolgáltató részére kiosztott IP-
címmel együtt.

módon szükség van arra, hogy a 
megőrzésre vonatkozó követelményt 
kiterjesszék a kapcsolódó adatokra, az 
utóbbiak csak annyiban őrizhetők meg, 
amennyiben az ilyen adatok a kérdéses 
tartalom eltávolításának 
következményeként egyébként 
elvesznének. A kapcsolódó adatokat az 
„előfizetői adatokra”, vagyis a 
tartalomszolgáltató személyazonosságára 
vonatkozó adatokra, valamint a 
„hozzáférési adatokra”, vagyis a 
tartalomszolgáltató általi használat 
dátumára és időpontjára, a szolgáltatásba 
való belépés és kilépés időpontjára kell 
korlátozni, az internet-hozzáférési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató által a 
tartalomszolgáltató részére kiosztott IP-
címmel együtt.

Or. en

Módosítás 173
Josef Weidenholzer

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 

(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.
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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 
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.

Or. en

Módosítás 174
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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. 

(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.
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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 
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.

Or. en

Módosítás 175
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

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 

(21) A tartalom független 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 
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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 
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.

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 a független közigazgatási 
vagy igazságügyi 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.

Or. en

Módosítás 176
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tartalom közigazgatási vagy 
bírósági felülvizsgálati eljárás céljából való 
megőrzésére vonatkozó kötelezettség 

(21) A tartalom közigazgatási vagy 
bírósági felülvizsgálati eljárás céljából való 
megőrzésére vonatkozó kötelezettség 
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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 
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.

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, valamint a terroristák 
büntetőeljárás alá vonása és elítélése 
tekintetében képvisel. Amennyiben a 
vállalatok az anyagot eltávolítják vagy 
hozzáférhetetlenné teszik, különösen a 
saját további intézkedéseik révén, a 
bűnüldöző hatóságoknak nem feltétlenül 
van tudomása a tartalom létezéséről. Ezért 
a terrorista bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése és a vádeljárás 
lefolytatása – amelyeket azt követően 
indítanak, hogy a hatóságokat a rendelet 
13. cikkének (4) bekezdése szerint 
tájékoztatták – 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.

Or. en

Módosítás 177
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés



PE636.146v02-00 142/143 AM\1177907HU.docx

HU

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 hat 
hónapra kell korlátozni annak érdekében, 
hogy a tartalomszolgáltatók számára 
elegendő idő álljon rendelkezésre a 
felülvizsgálati eljárás megindításához. Ez 
az időszak azonban a felülvizsgálatot 
végző hatóság kérésére meghosszabbítható 
a szükséges ideig kizárólag abban az 
esetben, amikor a felülvizsgálati eljárást 
megindítják, de az a hat hónapos időszakon 
belül nem zárul le.

Or. en

Módosítás 178
Jeroen Lenaers

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 

(22) Az arányosság biztosítása 
érdekében a megőrzési időszakot egy évre 
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 
felülvizsgálati eljárást vagy a terrorista 
bűncselekményekkel kapcsolatos 
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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.

nyomozást és vádeljárást végző hatóság 
kérésére meghosszabbítható a szükséges 
ideig abban az esetben, amikor az eljárást 
megindítják, de az a kétéves időszakon 
belül nem zárul le. Ennek az időtartamnak 
figyelembe kell vennie az eltávolított 
tartalom sajátos jellegét, amelyet az 
illetékes hatóság értékelését követően már 
terrorista tartalomnak minősítettek, és 
amelynek ezért elegendőnek kell lennie 
ahhoz, hogy a bűnüldöző hatóságok 
megőrizhessék a hatékony nyomozással és 
vádeljárással kapcsolatos szükséges 
bizonyítékokat, miközben biztosítják az 
érintett alapvető jogokkal fennálló 
egyensúlyt.

Or. en


