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Módosítás 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(22) Az arányosság biztosítása 
érdekében a megőrzési időszakot 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.

Or. en

Módosítás 180
Eva Joly

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 

(22) Az arányosság biztosítása 
érdekében a megőrzési időszakot hat 
hónapra kell korlátozni annak érdekében, 
hogy a tartalomszolgáltatók számára 
elegendő idő álljon rendelkezésre a 
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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.

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. A megőrzött tartalmat 
és adatokat ezen időtartam lejártát 
követően törölni kell.

Or. en

Módosítás 181
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 
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megőrizhessék a nyomozással kapcsolatos 
szükséges bizonyítékokat, miközben 
biztosítják az érintett alapvető jogokkal 
fennálló egyensúlyt.

megőrizhessék a nyomozással kapcsolatos 
szükséges bizonyítékokat, miközben 
biztosítják az érintett alapvető jogokkal 
fennálló egyensúlyt. A kapcsolódó 
adatokat ezen hat hónapos időszak lejártát 
követően törölni kell.

Or. en

Módosítás 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(22) Az arányosság biztosítása 
érdekében a megőrzési időszakot 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. 
Ezen időszak lejártát követően az érintett 
adatokat az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 7. és 8. cikkével összhangban 
törölni kell.

Or. en

Módosítás 183
Ana Gomes
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Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ez a rendelet nem érinti a 
tagállamok nemzeti jogával és az uniós 
jogszabályokkal szabályozott eljárási 
garanciákat és vizsgálati eljárási 
intézkedéseket, amelyek a terrorista 
bűncselekmények nyomozása és a 
vádeljárás lefolytatása céljából megőrzött 
tartalomhoz és kapcsolódó adatokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatosak.

(23) Ez a rendelet nem érinti a 
tagállamok nemzeti jogával és az uniós 
jogszabályokkal szabályozott eljárási 
garanciákat és vizsgálati eljárási 
intézkedéseket, amelyek a terrorista 
bűncselekmények nyomozása és a 
vádeljárás lefolytatása céljából megőrzött 
tartalomhoz és kapcsolódó adatokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatosak. Különösen az 
alapvető jogok eredményes gyakorlásának 
biztosítása és e jogok megsértésének 
megakadályozása céljából a 
tagállamoknak egyértelmű és pontos 
szabályokat kell meghatározniuk arra 
vonatkozóan, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságok milyen körülmények között és 
milyen feltételek mellett férhetnek hozzá a 
megőrzött tartalomhoz és a kapcsolódó 
adatokhoz. Az ilyen adatokhoz és 
tartalomhoz való hozzáférést bíróság vagy 
független közigazgatási szerv általi 
előzetes felülvizsgálatnak kell alávetni, 
kivéve az indokolt sürgős eseteket.

Or. en

Módosítás 184
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ez a rendelet nem érinti a 
tagállamok nemzeti jogával és az uniós 
jogszabályokkal szabályozott eljárási 
garanciákat és vizsgálati eljárási 
intézkedéseket, amelyek a terrorista 
bűncselekmények nyomozása és a 

(23) Ez a rendelet nem érinti a 
tagállamok nemzeti jogával és az uniós 
jogszabályokkal szabályozott eljárási 
garanciákat és vizsgálati eljárási 
intézkedéseket, amelyek a terrorista 
bűncselekmények nyomozása és a 
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vádeljárás lefolytatása céljából megőrzött 
tartalomhoz és kapcsolódó adatokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatosak.

vádeljárás lefolytatása céljából megőrzött 
tartalomhoz és kapcsolódó adatokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatosak. Az ilyen 
adatokhoz és tartalomhoz való hozzáférést 
bíróság vagy független közigazgatási szerv 
általi felülvizsgálatnak kell alávetni, 
kivéve a sürgős eseteket.

Or. en

Módosítás 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(24) A tárhelyszolgáltatók illegális 
terrorista tartalommal kapcsolatos 
politikáinak átláthatósága alapvető 
fontosságú a felhasználók felé való 
elszámoltathatóság növelése és a polgárok 
unióbeli tárhelyszolgáltatókba és illetékes 
hatóságokba vetett bizalmának 
megerősítése szempontjából. A 
tárhelyszolgáltatóknak éves átláthatósági 
jelentéseket kell közzétenniük, amelyek 
részletes és érdemi információkat 
tartalmaznak az illegális terrorista tartalom 
felderítésével, azonosításával és 
eltávolításával kapcsolatban hozott 
intézkedésekről és a jogszerű tartalom 
potenciális korlátozásáról. Hasonlóképp 
az illetékes hatóságoknak is éves 
átláthatósági jelentéseket kell 
közzétenniük, amelyek részletes és érdemi 
információkat tartalmaznak a kiadott 
jogszerű végzések számáról, az 
eltávolítások számáról, azon azonosított és 
felderített terrorista tartalmak számáról, 
amelyek alapján terrorista 
bűncselekményben nyomozás és 
büntetőeljárás indult, valamint a legális 
tartalom korlátozásainak számáról.
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Or. en

Módosítás 186
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tárhelyszolgáltatók terrorista 
tartalommal kapcsolatos politikáinak 
átláthatósága alapvető fontosságú a 
felhasználók felé való 
elszámoltathatóságuk növelése és a 
polgárok digitális egységes piacba vetett 
bizalmának megerősítése szempontjából. 
A tárhelyszolgáltatóknak éves átláthatósági 

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

információkat tartalmaznak a terrorista 
tartalom felderítésével, azonosításával és 
eltávolításával kapcsolatban hozott 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 188
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 189
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tárhelyszolgáltatók terrorista 
tartalommal kapcsolatos politikáinak 
átláthatósága alapvető fontosságú a 

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

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

Or. en

Módosítás 190
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Azon tartalomszolgáltatók 
számára, akiknek a tartalmát eltávolítási 
végzés nyomán eltávolították, az EUSZ 19. 
cikkével és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 47. cikkével összhangban 
biztosítani kell a hatékony jogorvoslathoz 
való jogot.

Or. en

Módosítás 191
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A panasztételi eljárások a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadsága alapján védett tartalmak téves 
eltávolításának megakadályozásához 
szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak 

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

ezért felhasználóbarát panaszkezelési 
mechanizmusokat kell létrehozniuk, és 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
panaszokat azonnal és a 
tartalomszolgáltató felé teljes mértékben 
átlátható módon kezeljék. Az a 
követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a 
tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, 
nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a 
lehetőségét, hogy saját szerződési 
feltételeiket más indokkal érvényesítsék. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell azt is, 
hogy a tárhelyszolgáltatók és a 
tartalomszolgáltatók ténylegesen 
gyakorolhassák a bírósági jogorvoslathoz 
való jogukat. Ezenfelül azon 
tartalomszolgáltatók számára, amelyeknek 
a tartalmát eltávolítási végzés nyomán 
eltávolították, az EUSZ 19. cikkével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. 
cikkével összhangban biztosítani kell a 
hatékony bírósági jogorvoslathoz való 
jogot. Hatékony fellebbezési 
mechanizmusokat kell létrehozni nemzeti 
szinten annak biztosítása érdekében, hogy 
az illetékes közigazságügyi hatóság által 
kiadott eltávolítási végzés hatálya alá 
tartozó bármely félnek jogában álljon 
fellebbezést benyújtani egy igazságügyi 
hatósághoz. A jogorvoslati eljárás nem 
sértheti a nemzeti igazságszolgáltatási 
rendszeren belüli hatáskörmegosztást.

Or. en

Módosítás 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

eltávolításának megakadályozásához 
szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak 
ezért felhasználóbarát panaszkezelési 
mechanizmusokat kell létrehozniuk, és 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
panaszokat azonnal és a 
tartalomszolgáltató felé teljes mértékben 
átlátható módon kezeljék.

Or. en

Módosítás 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) A panasztételi eljárások a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadsága alapján védett tartalmak téves 
eltávolításának megakadályozásához 
szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak 
ezért felhasználóbarát panaszkezelési 
mechanizmusokat kell létrehozniuk, és 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
panaszokat azonnal és a 
tartalomszolgáltató felé teljes mértékben 
átlátható módon kezeljék. Az a 
követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a 
tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, 
nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a 
lehetőségét, hogy saját szerződési 
feltételeiket más indokkal érvényesítsék. A 
tárhelyszolgáltatók számára biztosítani 
kell, hogy a tagállamokban valamely 
igazságügyi szervnél hatékony fellebbezési 
és jogorvoslati mechanizmus álljon a 
rendelkezésükre.
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Or. en

Módosítás 194
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 195
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, 
hogy a személyeknek lehetősége legyen 
arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött 
tartalom eltávolításának vagy 
hozzáférhetetlenné tételének indokait. E 

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

célból a tárhelyszolgáltatónak a 
tartalomszolgáltató rendelkezésére kell 
bocsátania olyan érdemi információkat, 
amelyek lehetővé teszik a 
tartalomszolgáltató számára a határozat 
vitatását. Amennyiben az illetékes 
hatóságok úgy döntenek, hogy a 
közbiztonság érdekében – többek között a 
nyomozással összefüggésben – 
kontraproduktívnak tekinthető a 
tartalomszolgáltató közvetlen értesítése a 
tartalom eltávolításáról vagy 
hozzáférhetetlenné tételéről, erről 
értesíteniük kell a tárhelyszolgáltatót.

Or. en

Módosítás 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, 
hogy a személyeknek lehetősége legyen 
arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött 
tartalom eltávolításának vagy 
hozzáférhetetlenné tételének indokait. E 
célból a tárhelyszolgáltatónak a 
tartalomszolgáltató rendelkezésére kell 
bocsátania olyan érdemi információkat, 
amelyek lehetővé teszik a 

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

tartalomszolgáltató számára a határozat 
vitatását. A körülményektől függően a 
tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalomnak 
minősülő tartalmat egy üzenettel 
helyettesíthetik, amely szerint a tartalmat 
az e rendelettel összhangban eltávolították 
vagy hozzáférhetetlenné tették. A 
tartalomszolgáltatót minden esetben, kérés 
nélkül tájékoztatni kell az indokokról, 
valamint a határozat vitatásához 
rendelkezésre álló lehetőségekről.

Or. en

Módosítás 197
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, 
hogy a személyeknek lehetősége legyen 
arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött 
tartalom eltávolításának vagy 
hozzáférhetetlenné tételének indokait. E 
célból a tárhelyszolgáltatónak a 
tartalomszolgáltató rendelkezésére kell 
bocsátania olyan érdemi információkat, 
amelyek lehetővé teszik a 
tartalomszolgáltató számára a határozat 
vitatását. Ez azonban nem feltétlenül teszi 
szükségessé a tartalomszolgáltató 
értesítését. A körülményektől függően a 

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

tartalomnak minősülő tartalmat először egy 
üzenettel helyettesíthetik, amely szerint a 
tartalmat az e rendelettel összhangban 
eltávolították. Az értesítésben a 
tartalomszolgáltatót tájékoztatni kell az 
eltávolítás indokairól, mellékelni kell az 
eltávolítási végzés másolatát, valamint 
tájékoztatni kell a tartalomszolgáltatót a 
határozat bíróság előtti vitatásához 
rendelkezésre álló lehetőségekről. 
Amennyiben az illetékes hatóságok úgy 
döntenek, hogy a közbiztonság érdekében 
– többek között a nyomozással 
összefüggésben, és amennyiben arányos 
és szükséges – helytelennek vagy 
kontraproduktívnak tekinthető a 
tartalomszolgáltató közvetlen értesítése a 
tartalom eltávolításáról vagy 
hozzáférhetetlenné tételéről, erről 
értesíteniük kell a tárhelyszolgáltatót.

Or. en

Módosítás 198
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az EUSZ 19. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 
szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, 
hogy a személyeknek lehetősége legyen 
arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött 
tartalom eltávolításának vagy 
hozzáférhetetlenné tételének indokait. E 
célból a tárhelyszolgáltatónak a 
tartalomszolgáltató rendelkezésére kell 
bocsátania olyan érdemi információkat, 
amelyek lehetővé teszik a 
tartalomszolgáltató számára a határozat 
vitatását. Ez azonban nem feltétlenül teszi 
szükségessé a tartalomszolgáltató 
értesítését. A körülményektől függően a 

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

tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalomnak 
minősülő tartalmat egy üzenettel 
helyettesíthetik, amely szerint a tartalmat 
az e rendelettel összhangban eltávolították 
vagy hozzáférhetetlenné tették. Kérésre a 
tartalomszolgáltatót tájékoztatni kell az 
eltávolítás indokairól, mellékelni kell az 
eltávolítási végzés másolatát, valamint 
tájékoztatni kell a tartalomszolgáltatót a 
határozat vitatásához rendelkezésre álló 
lehetőségekről. Amennyiben az illetékes 
hatóságok úgy döntenek, hogy a 
közbiztonság érdekében – többek között a 
nyomozással összefüggésben – 
helytelennek vagy kontraproduktívnak 
tekinthető a tartalomszolgáltató közvetlen 
értesítése a tartalom eltávolításáról vagy 
hozzáférhetetlenné tételéről, erről 
értesíteniük kell a tárhelyszolgáltatót.

Or. en

Módosítás 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

az e rendelettel összhangban eltávolították 
vagy hozzáférhetetlenné tették. Kérésre a 
tartalomszolgáltatót tájékoztatni kell az 
indokokról, valamint a határozat 
vitatásához rendelkezésre álló 
lehetőségekről. Amennyiben az illetékes 
hatóságok úgy döntenek, hogy a 
közbiztonság érdekében – többek között a 
nyomozással összefüggésben – 
helytelennek vagy kontraproduktívnak 
tekinthető a tartalomszolgáltató közvetlen 
értesítése a tartalom eltávolításáról vagy 
hozzáférhetetlenné tételéről, erről 
értesíteniük kell a tárhelyszolgáltatót.

Or. en

Módosítás 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) Az átfedések és a nyomozásokba 
való beavatkozás elkerülése érdekében az 
illetékes hatóságok tájékoztatják egymást, 
munkájukat koordinálják és 
együttműködnek egymással, valamint adott 
esetben az Europollal az eltávolítási 
végzések kibocsátása előtt, illetve az 
értesítések tárhelyszolgáltatóknak történő 
kiküldésekor. Az illetékes hatóságnak az 
eltávolítási végzés kibocsátására 
vonatkozó döntése során kellőképpen meg 
kell fontolnia, hogy küldjön-e értesítést 
arról, hogy e döntése sérthet bizonyos 
nyomozati érdekeket 
(„konfliktusmentesítés”). Ha az illetékes 
hatóság értesül egy másik tagállam 
illetékes hatósága által kiállított, 
érvényben lévő eltávolítási végzésről, 
tartózkodnia kell párhuzamos végzés 
kiállításától. E rendelet rendelkezéseinek 
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végrehajtása során az Europol a jelenlegi 
megbízatásával és a hatályos jogi kerettel 
összhangban nyújthat támogatást.

Or. en

Módosítás 201
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) Az átfedések és a nyomozásokba 
való beavatkozás elkerülése érdekében az 
illetékes hatóságok tájékoztatják egymást, 
munkájukat koordinálják és 
együttműködnek egymással, valamint adott 
esetben az Europollal az eltávolítási 
végzések tárhelyszolgáltatóknak történő 
kibocsátása tekintetében.

Or. en

Módosítás 202
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az átfedések és a nyomozásokba 
való beavatkozás elkerülése érdekében az 
illetékes hatóságok tájékoztatják egymást, 
munkájukat koordinálják és 
együttműködnek egymással, valamint adott 
esetben az Europollal az eltávolítási 
végzések kibocsátása, illetve a 

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

kibocsátása tekintetében.

Or. en

Módosítás 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az átfedések és a nyomozásokba 
való beavatkozás elkerülése érdekében az 
illetékes hatóságok tájékoztatják egymást, 
munkájukat koordinálják és 
együttműködnek egymással, valamint adott 

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

esetben az Europollal az eltávolítási 
végzések tárhelyszolgáltatóknak történő 
kibocsátása tekintetében. E rendelet 
rendelkezéseinek végrehajtása során az 
Europol a jelenlegi megbízatásával és a 
hatályos jogi kerettel összhangban nyújthat 
támogatást.

Or. en

Módosítás 205
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) A tagállamok illetékes hatóságainak 
kapcsolatba kell lépniük egymással az 
eltávolítási végzéseknek a joghatóságuk 
alá tartozó területen történő kibocsátása 
tekintetében. Ilyen együttműködésre van 
szükség a szankciókra vonatkozó 
szabályok elfogadásával, valamint a 
szankciók végrehajtásával és 
érvényesítésével kapcsolatban is.

Or. en

Módosítás 206
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

szabályok elfogadása hatékony és kellően 
koherens végrehajtásának, valamint a 
szankciók végrehajtásának és érvényre 
juttatásának biztosítása érdekében a 
tagállamok illetékes hatóságainak 
kapcsolatba kell lépniük egymással a 
tárhelyszolgáltatókal folytatott 
megbeszélésekkel kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 207
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) A tárhelyszolgáltatók által hozott 
intézkedések hatékony és kellően koherens 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
tagállamok illetékes hatóságainak 
kapcsolatba kell lépniük egymással a 
tárhelyszolgáltatókal az eltávolítási 
végzések és a konkrét további intézkedések 
azonosítása, végrehajtása és értékelése 
tekintetében folytatott megbeszélésekkel 
kapcsolatban. Ilyen együttműködésre van 
szükség a szankciókra vonatkozó 
szabályok elfogadásával, valamint a 
szankciók végrehajtásával és 
érvényesítésével kapcsolatban is.

Or. en

Módosítás 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel
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Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Alapvető fontosságú, hogy a 
szankciók kiszabása tekintetében 
hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság 
teljes körű tájékoztatást kapjon az 
eltávolítási végzésekről és az 
értesítésekről, valamint a 
tárhelyszolgáltató és az érintett illetékes 
hatóság közötti azokat követően zajló 
információcseréről. E célból a tagállamok 
biztosítják a megfelelő kommunikációs 
csatornákat és mechanizmusokat, lehetővé 
téve, hogy a vonatkozó információkat kellő 
időben megosszák.

(29) E célból a tagállamok biztosítják a 
megfelelő kommunikációs csatornákat és 
mechanizmusokat, lehetővé téve, hogy a 
vonatkozó információkat kellő időben 
megosszák.

Or. en
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Módosítás 210
Michał Boni

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Alapvető fontosságú, hogy a 
szankciók kiszabása tekintetében 
hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság 
teljes körű tájékoztatást kapjon az 
eltávolítási végzésekről és az értesítésekről, 
valamint a tárhelyszolgáltató és az érintett 
illetékes hatóság közötti azokat követően 
zajló információcseréről. E célból a 
tagállamok biztosítják a megfelelő 
kommunikációs csatornákat és 
mechanizmusokat, lehetővé téve, hogy a 
vonatkozó információkat kellő időben 
megosszák.

(29) Alapvető fontosságú, hogy a 
szankciók kiszabása tekintetében 
hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság 
teljes körű tájékoztatást kapjon az 
eltávolítási végzésekről és az értesítésekről, 
valamint a tárhelyszolgáltató és a más 
tagállambeli érintett illetékes hatóságok 
közötti azokat követően zajló 
információcseréről. E célból a tagállamok 
biztosítják a megfelelő kommunikációs 
csatornákat és mechanizmusokat, lehetővé 
téve, hogy a vonatkozó információkat kellő 
időben megosszák.

Or. en

Módosítás 211
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Alapvető fontosságú, hogy a 
szankciók kiszabása tekintetében 
hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság 
teljes körű tájékoztatást kapjon az 
eltávolítási végzésekről és az 
értesítésekről, valamint a 
tárhelyszolgáltató és az érintett illetékes 
hatóság közötti azokat követően zajló 
információcseréről. E célból a tagállamok 
biztosítják a megfelelő kommunikációs 
csatornákat és mechanizmusokat, lehetővé 
téve, hogy a vonatkozó információkat kellő 

(29) Alapvető fontosságú, hogy a 
szankciók kiszabása tekintetében 
hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság 
teljes körű tájékoztatást kapjon az 
eltávolítási végzésekről, valamint a 
tárhelyszolgáltató és az érintett illetékes 
hatóság közötti azokat követően zajló 
információcseréről. E célból a tagállamok 
biztosítják a megfelelő és biztonságos 
kommunikációs csatornákat és 
mechanizmusokat, lehetővé téve, hogy a 
vonatkozó információkat kellő időben 
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időben megosszák. megosszák.

Or. en

Módosítás 212
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Alapvető fontosságú, hogy a 
szankciók kiszabása tekintetében 
hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság 
teljes körű tájékoztatást kapjon az 
eltávolítási végzésekről és az 
értesítésekről, valamint a 
tárhelyszolgáltató és az érintett illetékes 
hatóság közötti azokat követően zajló 
információcseréről. E célból a tagállamok 
biztosítják a megfelelő kommunikációs 
csatornákat és mechanizmusokat, lehetővé 
téve, hogy a vonatkozó információkat kellő 
időben megosszák.

(29) Alapvető fontosságú, hogy a 
szankciók kiszabása tekintetében 
hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság 
teljes körű tájékoztatást kapjon az 
eltávolítási végzésekről, valamint a 
tárhelyszolgáltató és az érintett illetékes 
hatóság közötti azokat követően zajló 
információcseréről. E célból a tagállamok 
biztosítják a megfelelő kommunikációs 
csatornákat és mechanizmusokat, lehetővé 
téve, hogy a vonatkozó információkat kellő 
időben megosszák.

Or. en

Módosítás 213
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az illetékes hatóságok és a 
tárhelyszolgáltatók közötti gyors 
információcsere megkönnyítése és a 
párhuzamos erőfeszítések elkerülése 
érdekében a tagállamok igénybe vehetik az 
Europol által kifejlesztett eszközöket, mint 
például az internetes tartalmak jelentésére 
szolgáló applikációt (IRMa) vagy az azok 

(30) Az illetékes hatóságok és a 
tárhelyszolgáltatók közötti gyors 
információcsere megkönnyítése és a 
párhuzamos erőfeszítések elkerülése 
érdekében a tagállamokat arra ösztönzik, 
hogy vegyék igénybe az Europol által 
kifejlesztett eszközöket, mint például az 
internetes tartalmak jelentésére szolgáló 
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helyébe lépő eszközöket. applikációt (IRMa) vagy az azok helyébe 
lépő eszközöket. Az Europol számára 
biztosítani kell az ahhoz szükséges 
pénzügyi és emberi erőforrásokat, hogy a 
tagállamokat ezen jogszabály 
végrehajtásában segítő eszközöket 
kifejlessze és továbbfejlessze, előmozdítva 
ezzel az értesítések szabványosítását és az 
eltávolítási végzések uniós szintű 
koordinációjának erősítését, miközben 
továbbra is szakértői támogatást és 
tanácsadást biztosít a tagállamoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak.

Or. en

Módosítás 214
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az illetékes hatóságok és a 
tárhelyszolgáltatók közötti gyors 
információcsere megkönnyítése és a 
párhuzamos erőfeszítések elkerülése 
érdekében a tagállamok igénybe vehetik az 
Europol által kifejlesztett eszközöket, mint 
például az internetes tartalmak jelentésére 
szolgáló applikációt (IRMa) vagy az azok 
helyébe lépő eszközöket.

(30) Az illetékes hatóságok és a 
tárhelyszolgáltatók közötti gyors 
információcsere megkönnyítése és a 
párhuzamos erőfeszítések elkerülése 
érdekében a tagállamok igénybe vehetik az 
Europol vagy az Eurojust által kifejlesztett 
eszközöket.

Or. en

Módosítás 215
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

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

(31) Bizonyos terrorista tartalmak 
különösen súlyos következményei miatt a 
tárhelyszolgáltatóknak haladéktalanul 
tájékoztatniuk kell az érintett tagállam 
hatóságait, illetve a székhelyük vagy jogi 
képviselőjük helye szerinti illetékes 
hatóságokat a terrorista bűncselekmények 
minden olyan bizonyítékáról, amelyről 
tudomást szereznek. Az arányosság 
biztosítása érdekében ez a kötelezettség az 
(EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott terrorista 
bűncselekményekre korlátozódik. A 
tájékoztatási kötelezettség nem jelenti azt, 
hogy a tárhelyszolgáltató köteles aktívan 
ilyen bizonyítékot keresni. Az érintett 
tagállam az a tagállam, amely az elkövető 
vagy a bűncselekmény potenciális 
áldozatának állampolgársága, vagy a 
terrorcselekmény célhelye alapján az (EU) 
2017/541 irányelv szerint terrorista 
bűncselekmények felderítése és a 
vádeljárás lefolytatása tekintetében 
joghatósággal rendelkezik.

Or. en

Módosítás 216
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tagállam illetékes hatóságai 
számára lehetővé kell tenni, hogy ezeket 
az információkat felhasználják a 
tagállami vagy uniós jog alapján 
rendelkezésre álló nyomozati 

törölve
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cselekményekhez, ideértve a 
büntetőügybeli elektronikus 
bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és 
megőrzésre kötelező európai 
határozatokról szóló rendelet szerinti, 
közlésre kötelező európai határozat 
kibocsátását is14.

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Módosítás 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tagállam illetékes hatóságai 
számára lehetővé kell tenni, hogy ezeket 
az információkat felhasználják a 
tagállami vagy uniós jog alapján 
rendelkezésre álló nyomozati 
cselekményekhez, ideértve a 
büntetőügybeli elektronikus 
bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és 
megőrzésre kötelező európai 
határozatokról szóló rendelet szerinti, 
közlésre kötelező európai határozat 
kibocsátását is14.

törölve

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Módosítás 218
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tagállam illetékes hatóságai 
számára lehetővé kell tenni, hogy ezeket az 
információkat felhasználják a tagállami 
vagy uniós jog alapján rendelkezésre álló 
nyomozati cselekményekhez, ideértve a 
büntetőügybeli elektronikus 
bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és 
megőrzésre kötelező európai 
határozatokról szóló rendelet szerinti, 
közlésre kötelező európai határozat 
kibocsátását is14.

(32) A tagállam illetékes hatóságai 
számára lehetővé kell tenni, hogy ezeket az 
információkat felhasználják a tagállami 
vagy uniós jog alapján rendelkezésre álló 
nyomozati cselekményekhez.

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus bizonyítékokra vonatkozó javaslatról egyelőre nincs megállapodás.

Módosítás 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

nem kell az Unió területén lennie, és a 
tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy 
meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, 
hogy ez a kapcsolattartó képes az e 
rendeletben előírt feladatok ellátására. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
eltávolítási végzés kézhezvételétől 
számított egy órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista 
tartalmat, a terrorista tartalomnak kitett 
tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, 
hogy a kapcsolattartó pontok a hét minden 
napján 24 órában elérhetőek legyenek. A 
kapcsolattartó pontra vonatkozó 
információnak tartalmaznia kell a nyelvet, 
amelyen a kapcsolattartó ponthoz lehet 
fordulni. A tárhelyszolgáltatók és az 
illetékes hatóságok közötti kommunikáció 
megkönnyítése érdekében a 
tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy 
tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió 
egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen 
szerződési feltételeik elérhetőek. A 
tárhelyszolgáltatóknak létre kell hozniuk 
ezt a kapcsolattartó pontot, amint 
tudomást szereznek ilyen tartalomról, de 
legkésőbb az első eltávolítási végzés 
kézhez vételét követően, indokolatlan 
késedelem nélkül.

Or. en

Módosítás 220
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tárhelyszolgáltatók és a 
tagállamok egyaránt kapcsolattartó 
pontokat alakítanak ki, amelyek 
megkönnyítik az eltávolítási végzések és az 
értesítések gyors kezelését. A jogi 
képviselővel ellentétben a kapcsolattartó 

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

célokat szolgál. A tárhelyszolgáltató 
kapcsolattartási pontjának minden olyan 
célzott eszközt tartalmaznia kell, amely 
lehetővé teszi az eltávolítási végzések és az 
értesítések elektronikus benyújtását, 
valamint a gyors adatkezelést lehetővé tevő 
technikai és személyi erőforrásokat. A 
tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának 
nem kell az Unió területén lennie, és a 
tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy 
meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, 
hogy ez a kapcsolattartó képes az e 
rendeletben előírt feladatok ellátására. A 
kapcsolattartó pontra vonatkozó 
információnak tartalmaznia kell a nyelvet, 
amelyen a kapcsolattartó ponthoz lehet 
fordulni. A tárhelyszolgáltatók és az 
illetékes hatóságok közötti kommunikáció 
megkönnyítése érdekében a 
tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy 
tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió 
egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen 
szerződési feltételeik elérhetőek.

Or. en

Módosítás 221
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tárhelyszolgáltatók és a 
tagállamok egyaránt kapcsolattartó 
pontokat alakítanak ki, amelyek 

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

megkönnyítik az eltávolítási végzések 
gyors kezelését. A jogi képviselővel 
ellentétben a kapcsolattartó pont műveleti 
célokat szolgál. A tárhelyszolgáltató 
kapcsolattartási pontjának minden olyan 
célzott eszközt tartalmaznia kell, amely 
lehetővé teszi az eltávolítási végzések és az 
értesítések elektronikus benyújtását, 
valamint a gyors adatkezelést lehetővé tevő 
technikai és személyi erőforrásokat. A 
tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának 
nem kell az Unió területén lennie, és a 
tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy 
meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, 
hogy ez a kapcsolattartó képes az e 
rendeletben előírt feladatok ellátására. A 
kapcsolattartó pontra vonatkozó 
információnak tartalmaznia kell a nyelvet, 
amelyen a kapcsolattartó ponthoz lehet 
fordulni. A tárhelyszolgáltatók és az 
illetékes hatóságok közötti kommunikáció 
megkönnyítése érdekében a 
tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy 
tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió 
egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen 
szerződési feltételeik elérhetőek.

Or. en

Módosítás 222
Michał Boni

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

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

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

Or. en

Módosítás 223
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 224
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat



AM\1177908HU.docx 35/104 PE636.150v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A szolgáltatók számára előírt azon 
általános követelmény hiányában, 
miszerint az Unió területén fizikai 
jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség 
van az egyértelműség biztosítására annak 
tekintetében, hogy az Unión belül 
szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók 
melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. 
Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató 
annak a tagállamnak a joghatósága alá 
tartozik, ahol a székhelye található, vagy 
amelyben jogi képviselőt jelölt ki. Azon 
tárhelyszolgáltató tekintetében, amely az 
Unióban nem rendelkezik telephellyel, és 
nem jelöl ki jogi képviselőt, a tagállamok 
mindazonáltal képesnek kell lenniük arra, 
hogy szankciókat szabjanak ki, feltéve, 
hogy tiszteletben tartják a non bis in idem 
elvét.

Or. en

Módosítás 225
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A szolgáltatók számára előírt azon 
általános követelmény hiányában, 
miszerint az Unió területén fizikai 
jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség 

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

van az egyértelműség biztosítására annak 
tekintetében, hogy az Unión belül 
szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók 
melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. 
Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató 
annak a tagállamnak a joghatósága alá 
tartozik, ahol a székhelye található, vagy 
amelyben jogi képviselőt jelölt ki. Azon 
tárhelyszolgáltató tekintetében, amely az 
Unióban nem rendelkezik telephellyel, és 
nem jelöl ki jogi képviselőt, a tagállamok 
mindazonáltal képesnek kell lenniük arra, 
hogy szankciókat szabjanak ki, feltéve, 
hogy tiszteletben tartják a non bis in idem 
elvét.

Or. en

Módosítás 226
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A szolgáltatók számára előírt azon 
általános követelmény hiányában, 
miszerint az Unió területén fizikai 
jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség 
van az egyértelműség biztosítására annak 
tekintetében, hogy az Unión belül 
szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók 
melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. 
Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató 
annak a tagállamnak a joghatósága alá 
tartozik, ahol a székhelye található, vagy 
amelyben jogi képviselőt jelölt ki. 
Mindazonáltal, amennyiben egy másik 
tagállam eltávolítási végzést bocsát ki, a 

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

nem jelöl ki jogi képviselőt, a tagállamok 
mindazonáltal képesnek kell lenniük arra, 
hogy szankciókat szabjanak ki, feltéve, 
hogy tiszteletben tartják a non bis in idem 
elvét.

Or. en

Módosítás 227
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A szolgáltatók számára előírt azon 
általános követelmény hiányában, 
miszerint az Unió területén fizikai 
jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség 
van az egyértelműség biztosítására annak 
tekintetében, hogy az Unión belül 
szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók 
melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. 
Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató 
annak a tagállamnak a joghatósága alá 
tartozik, ahol a székhelye található, vagy 
amelyben jogi képviselőt jelölt ki. Azon 
tárhelyszolgáltató tekintetében, amely az 
Unióban nem rendelkezik telephellyel, és 
nem jelöl ki jogi képviselőt, a tagállamok 
mindazonáltal képesnek kell lenniük arra, 
hogy szankciókat szabjanak ki, feltéve, 
hogy tiszteletben tartják a non bis in idem 
elvét.
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tiszteletben tartják a non bis in idem elvét.

Or. en

Módosítás 228
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az Unióban nem letelepedett 
tárhelyszolgáltatónak írásban jogi 
képviselőt kell kijelölniük az e rendelet 
szerinti kötelezettségek teljesítésének és 
érvényesítésének biztosítása érdekében.

(35) Az Unióban nem letelepedett 
tárhelyszolgáltatónak írásban jogi 
képviselőt kell kijelölniük az e rendelet 
szerinti kötelezettségek teljesítésének és 
érvényesítésének biztosítása érdekében. A 
tárhelyszolgáltatók meglévő jogi 
képviselőt is igénybe vehetnek, feltéve 
hogy az említett jogi képviselő képes az e 
rendeletben előírt feladatok ellátására.

Or. en

Módosítás 229
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) E rendelet alkalmazásában a 
tagállamoknak ki kell jelölniük az illetékes 
hatóságokat. Az illetékes hatóságok 
kijelölésére vonatkozó követelmény nem 

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

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

Or. en

Módosítás 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 233
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
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37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 234
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) A tagállamoknak értesíteniük kell 
a Bizottságot az e rendelet alapján kijelölt 
illetékes hatóságokról, a Bizottság pedig 
online közzéteszi az illetékes hatóságok 
tagállamonkénti listáját. Az online 
nyilvántartásnak könnyen 
hozzáférhetőnek kell lennie annak 
érdekében, hogy a tárhelyszolgáltatók 
gyorsan ellenőrizni tudják az eltávolítási 
végzések hitelességét.

Or. en

Módosítás 235
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(38) Szankciók szükségesek annak 
biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók 
hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti 
kötelezettségeket. A tagállamoknak 
szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra 
vonatkozóan, beleértve adott esetben a 
bírságok megállapításáról szóló 
iránymutatásokat is. Az egyedi esetekben 
történő meg nem felelés szankcionálható, a 
non bis in idem és az arányosság elvének 
tiszteletben tartása és annak biztosítása 
mellett, hogy az ilyen szankciók 
figyelembe vegyék a rendszeres 
mulasztást. A jogbiztonság biztosítása 
érdekében a rendeletnek meg kell 
határoznia, hogy a vonatkozó 
kötelezettségek milyen mértékben 
tartoznak a szankciók hatálya alá. Annak 
meghatározásakor, hogy pénzügyi 
szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet 
kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankciók ne ösztönözzék a terrorista 
tartalomnak nem minősülő tartalom 
eltávolítását.

Or. en
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Módosítás 236
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Szankciók szükségesek annak 
biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók 
hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti 
kötelezettségeket. A tagállamoknak 
szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra 
vonatkozóan, beleértve adott esetben a 
bírságok megállapításáról szóló 
iránymutatásokat is. Különösen súlyos 
szankciókat kell megállapítani abban az 
esetben, ha a tárhelyszolgáltató 
rendszeresen elmulasztja a terrorista 
tartalomnak az eltávolítási végzés 
kézhezvételétől számított egy órán belüli 
eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné 
tételét. Az egyedi esetekben történő meg 
nem felelés szankcionálható, a non bis in 
idem és az arányosság elvének tiszteletben 
tartása és annak biztosítása mellett, hogy az 
ilyen szankciók figyelembe vegyék a 
rendszeres mulasztást. A jogbiztonság 
biztosítása érdekében a rendeletnek meg 
kell határoznia, hogy a vonatkozó 
kötelezettségek milyen mértékben 
tartoznak a szankciók hatálya alá. A 6. 

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

jelentését, hogy képtelenek az eltávolítási 
végzés időben történő végrehajtására. A 
tagállamoknak figyelembe kell venniük a 
tárhelyszolgáltatók gazdasági és műszaki 
kapacitását. A jogbiztonság biztosítása 
érdekében a rendeletnek meg kell 
határoznia, hogy a vonatkozó 
kötelezettségek milyen mértékben 
tartoznak a szankciók hatálya alá. A 6. 
cikknek való meg nem felelés miatti 
szankciókat csak a 6. cikk (2) bekezdése 
szerinti jelentéstétel előírása alapján 
felmerülő kötelezettségek, vagy a 6. cikk 
(4) bekezdése szerinti további proaktív 
intézkedéseket előíró határozat 
tekintetében lehet elfogadni. Annak 
meghatározásakor, hogy pénzügyi 
szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet 
kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankciók ne ösztönözzék a terrorista 
tartalomnak nem minősülő tartalom 
eltávolítását.

Or. en

Módosítás 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kézhezvételétől számított egy órán belüli 
eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné 
tételét. Az egyedi esetekben történő meg 
nem felelés szankcionálható, a non bis in 
idem és az arányosság elvének tiszteletben 
tartása és annak biztosítása mellett, hogy az 
ilyen szankciók figyelembe vegyék a 
rendszeres mulasztást. A jogbiztonság 
biztosítása érdekében a rendeletnek meg 
kell határoznia, hogy a vonatkozó 
kötelezettségek milyen mértékben 
tartoznak a szankciók hatálya alá. Annak 
meghatározásakor, hogy pénzügyi 
szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet 
kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankciók ne ösztönözzék a terrorista 
tartalomnak nem minősülő tartalom 
eltávolítását.

Or. en

Módosítás 239
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

esetben, ha a tárhelyszolgáltató 
rendszeresen megtagadja az illegális 
terrorista tartalomnak az eltávolítási végzés 
kézhezvételét követő, indokolatlan 
késedelem nélküli eltávolítását. Az egyedi 
esetekben történő meg nem felelés 
szankcionálható, a non bis in idem és az 
arányosság elvének tiszteletben tartása és 
annak biztosítása mellett, hogy az ilyen 
szankciók figyelembe vegyék a rendszeres 
mulasztást. A jogbiztonság biztosítása 
érdekében a rendeletnek meg kell 
határoznia, hogy a vonatkozó 
kötelezettségek milyen mértékben 
tartoznak a szankciók hatálya alá. Annak 
meghatározásakor, hogy pénzügyi 
szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet 
kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankciók ne ösztönözzék az illegális 
terrorista tartalomnak nem minősülő 
tartalom eltávolítását.

Or. en

Módosítás 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 241
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Szankciók szükségesek annak 
biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók 
hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti 

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

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

Or. en

Módosítás 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 243
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 244
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(38) A szankciók hozzájárulhatnak 
annak biztosításához, hogy a 
tárhelyszolgáltatók hatékonyan teljesítsék 
az e rendelet szerinti kötelezettségeket. A 
tagállamoknak szabályokat kell 
elfogadniuk a szankciókra vonatkozóan, 
beleértve adott esetben a bírságok 
megállapításáról szóló iránymutatásokat is. 
Különösen visszatartó erejű szankciókat 
kell megállapítani abban az esetben, ha a 
tárhelyszolgáltató rendszeresen elmulasztja 
a terrorista tartalomnak az eltávolítási 
végzés kézhezvételét követő eltávolítását 
vagy hozzáférhetetlenné tételét. Az egyedi 
esetekben történő meg nem felelés 
szankcionálható, a non bis in idem és az 
arányosság elvének tiszteletben tartása, 
valamint annak biztosítása mellett, hogy az 
ilyen szankciók figyelembe vegyék a 
rendszeres és folyamatos mulasztást, az 
anyagi érdeket és a terrorista tartalom 
eltávolításának elmulasztását enyhítő vagy 
súlyosbító egyéb körülményeket. A 
szankciók nem ösztönözhetik a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista 
tartalomnak nem minősülő tartalmak 
önkényes eltávolítására. A jogbiztonság 
biztosítása érdekében a rendeletnek meg 
kell határoznia, hogy a vonatkozó 
kötelezettségek milyen mértékben 
tartoznak a szankciók hatálya alá. Annak 
meghatározásakor, hogy pénzügyi 
szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet 
kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankciók ne ösztönözzék a terrorista 
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tartalomnak nem minősülő tartalom 
eltávolítását.

tartalomnak nem minősülő tartalom 
eltávolítását.

Or. en

Módosítás 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankciók ne ösztönözzék a terrorista 
tartalomnak nem minősülő tartalom 
eltávolítását.

Or. en

Módosítás 246
Michał Boni

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(38) Szankciók szükségesek annak 
biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók 
hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti 
kötelezettségeket. A tagállamoknak 
szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra 
vonatkozóan, beleértve adott esetben a 
bírságok megállapításáról szóló 
iránymutatásokat is. Különösen súlyos 
szankciókat kell megállapítani abban az 
esetben, ha a tárhelyszolgáltató 
rendszeresen elmulasztja a terrorista 
tartalomnak az eltávolítási végzés 
kézhezvételét követő gyors eltávolítását 
vagy hozzáférhetetlenné tételét. Az egyedi 
esetekben történő meg nem felelés 
szankcionálható, a non bis in idem és az 
arányosság elvének tiszteletben tartása és 
annak biztosítása mellett, hogy az ilyen 
szankciók figyelembe vegyék a rendszeres 
mulasztást. A jogbiztonság biztosítása 
érdekében a rendeletnek meg kell 
határoznia, hogy a vonatkozó 
kötelezettségek milyen mértékben 
tartoznak a szankciók hatálya alá. A 6. 
cikknek való meg nem felelés miatti 
szankciókat csak a 6. cikk (2) bekezdése 
szerinti jelentéstétel előírása alapján 
felmerülő kötelezettségek, vagy a 6. cikk 
(4) bekezdése szerinti további proaktív 
intézkedéseket előíró határozat 



AM\1177908HU.docx 55/104 PE636.150v02-00

HU

tekintetében lehet elfogadni. Annak 
meghatározásakor, hogy pénzügyi 
szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet 
kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankciók ne ösztönözzék a terrorista 
tartalomnak nem minősülő tartalom 
eltávolítását.

tekintetében lehet elfogadni. Annak 
meghatározásakor, hogy pénzügyi 
szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet 
kell fordítani a szolgáltató pénzügyi 
forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankciók ne ösztönözzék a terrorista 
tartalomnak nem minősülő tartalom 
eltávolítását.

Or. en

Módosítás 247
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(40) Annak érdekében, hogy szükség 
esetén gyorsan módosíthassák az e rendelet 
céljából alkalmazandó 
formanyomtatványok tartalmát, a 
Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, 
hogy módosítsa e rendelet I., II. és III. 
mellékletét. Annak érdekében, hogy 
figyelembe lehessen venni a technológia és 
a kapcsolódó jogi keret fejlődését, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni továbbá 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e rendelet 
kiegészítése céljából az illetékes hatóságok 
által az eltávolítási végzések 
továbbításához használandó elektronikus 
eszközökre vonatkozóan, valamint annak 
meghatározása érdekében, hogy mi 
tekinthető e rendelet alkalmazásában 
jelentős számú nem vitatott eltávolítási 
végzésnek. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
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aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak15 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

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

Or. en

Indokolás

A 19. cikk kiegészül a felhatalmazáson alapuló jogi aktusról szóló rendelkezéssel

Módosítás 248
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(41) A tagállamoknak információt kell 
gyűjteniük a jogszabály végrehajtásáról, 
többek között az e rendelet következtében 
sikeresen felderített, kivizsgált, és 
büntetőeljárás alá vont terrorista 
bűncselekmények számáról. Részletes 
programot kell létrehozni e rendelet 
kimeneteinek, eredményeinek és 
hatásainak nyomon követésére annak 
érdekében, hogy becsatornázzák azokat a 
jogszabályok értékelésébe.

Or. en
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Módosítás 249
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(42) A végrehajtási jelentésben szereplő 
megállapítások és következtetések, 
valamint a nyomon követés eredményei 
alapján a Bizottságnak e rendelet 
hatálybalépése után három évvel jelentést 
készít a rendelet értékeléséről. A Bizottság 
értékelni fogja a rendeletben előírt 
különböző intézkedések működését, köztük 
a terrorista tartalom felderítését, 
azonosítását és eltávolítását célzó 
intézkedések hatékonyságát, a biztosítéki 
mechanizmusok hatékonyságát, valamint a 
potenciálisan érintett alapvető jogokra, 
ezen belül a véleménynyilvánítás 
szabadságára és az 
információszabadságra, a 
tömegtájékoztatás szabadságához és 
sokszínűségéhez való jogra, a vállalkozás 
szabadságára, valamint a magánélet 
tiszteletben tartásához és a személyes 
adatok védelméhez való jogra gyakorolt 
hatásokat.

Or. en

Módosítás 250
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A végrehajtási jelentésben szereplő 
megállapítások és következtetések, 
valamint a nyomon követés eredményei 
alapján a Bizottságnak legkorábban e 
rendelet hatálybalépése után három évvel 

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

jelentést készít a rendelet értékeléséről. Az 
értékelésnek a szükségesség és 
arányosság, az eredményesség, relevancia, 
koherencia és az uniós hozzáadott érték öt 
kritériumán kell alapulnia. A Bizottság 
értékelni fogja a rendeletben előírt 
különböző operatív és technikai 
intézkedések működését, köztük az 
illegális terrorista tartalom eltávolítását 
célzó intézkedések hatékonyságát, a 
biztosítéki mechanizmusok hatékonyságát, 
valamint az egyének érintett alapvető 
jogaira és érdekeire gyakorolt hatásokat, 
ideértve a tartalomszolgáltatók 
tájékoztatására vonatkozó követelmény 
felülvizsgálatát.

Or. en

Módosítás 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Mivel e rendelet célját, nevezetesen 
a digitális egységes piac zökkenőmentes 
működésének az online terrorista tartalom 
terjesztésének megelőzése révén történő 
biztosítását a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és ezért a 
korlátozás léptéke és hatásai miatt az 
uniós szinten jobban megvalósítható, az 
Unió intézkedéseket hozhat az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
ugyanezen cikkben foglalt arányossági 
elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl az említett cél eléréséhez szükséges 
mértéket.

törölve

Or. en
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Módosítás 252
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Mivel e rendelet célját, nevezetesen 
a digitális egységes piac zökkenőmentes 
működésének az online terrorista tartalom 
terjesztésének megelőzése révén történő 
biztosítását a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és ezért a 
korlátozás léptéke és hatásai miatt az uniós 
szinten jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
ugyanezen cikkben foglalt arányossági 
elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl az említett cél eléréséhez szükséges 
mértéket.

(43) Mivel e rendelet célját, nevezetesen 
a digitális egységes piac zökkenőmentes 
működésének a terrorista 
bűncselekmények kivizsgálásához való 
hozzájárulás és az online terrorista 
tartalom terjesztésének kezelése révén 
történő biztosítását a tagállamok nem 
tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a 
korlátozás léptéke és hatásai miatt az uniós 
szinten jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
ugyanezen cikkben foglalt arányossági 
elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl az említett cél eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. en

Módosítás 253
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Mivel e rendelet célját, nevezetesen 
a digitális egységes piac zökkenőmentes 
működésének az online terrorista tartalom 
terjesztésének megelőzése révén történő 
biztosítását a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és ezért a 
korlátozás léptéke és hatásai miatt az uniós 
szinten jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

(43) Mivel e rendelet célját, nevezetesen 
a digitális egységes piac zökkenőmentes 
működésének az illegális online terrorista 
tartalom terjesztésének megelőzése révén 
történő biztosítását a tagállamok nem 
tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a 
korlátozás léptéke és hatásai miatt az uniós 
szinten jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
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szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
ugyanezen cikkben foglalt arányossági 
elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl az említett cél eléréséhez szükséges 
mértéket.

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
ugyanezen cikkben foglalt arányossági 
elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl az említett cél eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. en

Módosítás 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ez a rendelet célzott szabályokat 
állapít meg a tárhelyszolgáltatásokkal az 
illegális online terrorista tartalom 
terjesztése céljából történő, harmadik felek 
általi visszaélések kezelésére. Különösen a 
következőket állapítja meg:

Or. en

Módosítás 255
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



AM\1177908HU.docx 61/104 PE636.150v02-00

HU

Módosítás 256
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 257
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ez a rendelet egységes szabályokat 
állapít meg az online terrorista tartalom 
terjesztésének korlátozása céljából. 
Különösen a következőket állapítja meg:

Or. en

Módosítás 258
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 260
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gondossági kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok, amelyeket a 
tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk 
a terrorista tartalmak szolgáltatásaikon 
keresztül történő terjesztésének 
megakadályozása és szükség esetén a 
gyors eltávolítás biztosítása érdekében;

törölve

Or. en
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Módosítás 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gondossági kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok, amelyeket a 
tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a 
terrorista tartalmak szolgáltatásaikon 
keresztül történő terjesztésének 
megakadályozása és szükség esetén a 
gyors eltávolítás biztosítása érdekében;

a) az észszerű és arányos gondossági 
kötelezettségekre vonatkozó szabályok, 
amelyeket az illegális terrorista 
tartalomnak különös mértékben kitett 
szolgáltatásokat nyújtó 
tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a 
terrorista tartalmak szolgáltatásaikon 
keresztül történő terjesztésének 
minimálisra csökkentése és szükség esetén 
a gyors eltávolítás biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 262
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gondossági kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok, amelyeket a 
tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a 
terrorista tartalmak szolgáltatásaikon 
keresztül történő terjesztésének 
megakadályozása és szükség esetén a 
gyors eltávolítás biztosítása érdekében;

a) a gondossági kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok, amelyeket a 
tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a 
terrorista tartalmak szolgáltatásaikon 
keresztül történő nyilvános terjesztésének 
kezelése és az eltávolítási végzést követő 
gyors eltávolítás biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 263
Daniel Dalton

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gondossági kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok, amelyeket a 
tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a 
terrorista tartalmak szolgáltatásaikon 
keresztül történő terjesztésének 
megakadályozása és szükség esetén a gyors 
eltávolítás biztosítása érdekében;

a) a gondossági kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok, amelyeket a 
tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a 
terrorista tartalmak szolgáltatásaikon 
keresztül történő nyilvános terjesztésének 
megakadályozása és szükség esetén a gyors 
eltávolítás biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 264
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gondossági kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok, amelyeket a 
tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a 
terrorista tartalmak szolgáltatásaikon 
keresztül történő terjesztésének 
megakadályozása és szükség esetén a gyors 
eltávolítás biztosítása érdekében;

a) a gondossági kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok, amelyeket a 
tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a 
terrorista tartalmak szolgáltatásaikon 
keresztül történő nyilvános terjesztésének 
megakadályozása és szükség esetén a gyors 
eltávolítás biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 265
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gondossági kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok, amelyeket a 
tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a 
terrorista tartalmak szolgáltatásaikon 
keresztül történő terjesztésének 
megakadályozása és szükség esetén a 

a) a gondossági kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok, amelyeket a 
szolgáltatásaik révén a terrorista 
tartalomnak különös mértékben kitett 
tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk 
annak érdekében, hogy szükség esetén 
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gyors eltávolítás biztosítása érdekében; biztosítsák e tartalom eltávolítását;

Or. en

Módosítás 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a tagállamok által meghozandó 
intézkedések, amelyek az illegális 
terrorista tartalmak azonosítására, azok 
tárhelyszolgáltatók általi gyors 
eltávolításának lehetővé tételére – az 
alapvető jogokat megfelelő biztosítékokkal 
védő uniós joggal összhangban –, 
valamint a más tagállamok illetékes 
igazságügyi vagy közigazgatási 
hatóságaival, a tárhelyszolgáltatókkal és 
adott esetben az érintett uniós szervekkel 
való együttműködésre irányulnak.

Or. en

Módosítás 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a tagállamok által meghozandó 
intézkedések, amelyek a terrorista 
tartalmak azonosítására, azok 
tárhelyszolgáltatók általi – az alapjogokat 
megfelelő biztosítékokkal védő uniós 
joggal összhangban történő – 
eltávolításának lehetővé tételére, valamint 
a más tagállamok illetékes hatóságaival, a 
tárhelyszolgáltatókkal és adott esetben az 
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érintett uniós szervekkel való 
együttműködésre irányulnak.

Or. en

Módosítás 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 269
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a tagállamok által meghozandó 
intézkedések, amelyek az illegális 
terrorista tartalmak azonosítására, azok 
tárhelyszolgáltatók általi, eltávolítási 
végzést követő gyors eltávolításának 
lehetővé tételére, valamint a más 
tagállamok illetékes hatóságaival és a 
tárhelyszolgáltatókkal való 
együttműködésre irányulnak.
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Or. en

Módosítás 270
Auke Zijlstra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azok az intézkedések, például a 
feltöltésszűrők használata, amelyek 
előzetesen megakadályozzák az interneten 
való közzétételt, ellentétesek a holland 
alkotmány 7. cikkének 3. bekezdésével.

Or. en

Módosítás 271
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet nem módosítja az 
Európai Unióról szóló szerződés 6. 
cikkében foglalt alapvető jogok és 
alapvető jogelvek tiszteletben tartásának 
kötelezettségét. A tagállamok 
meghatározhatnak a sajtó szabadságával, 
valamint a tömegtájékoztatás 
szabadságával és sokszínűségével 
összefüggő alapelvek által megkövetelt és 
azokkal összhangban lévő feltételeket.

Or. en

Indokolás

A sajtószabadság egyike az uniós Szerződések és az Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert jogoknak, és a sajtószabadságot nemzeti szinten is különféle alkotmányos és jogi 
garanciák védik. Fontos ezért biztosítani, hogy az e rendeletben foglalt intézkedések 
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összhangban legyenek a sajtószabadságot védő különféle tagállami rendszerekkel (mint 
például az egyes tagállamokban használatos közzétételi tanústványok).

Módosítás 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az oktatási, újságírói, művészeti 
vagy kutatási célból vagy a 
terrorizmusellenes felvilágosító 
tevékenységek céljából terjesztett tartalom 
jogszerű célokat szolgáló tartalomnak 
tekintendő, és ezért nem tartozik e 
rendelet hatálya alá.

Or. en

Módosítás 273
Cecilia Wikström

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet az uniós és a nemzeti 
jogban foglalt, a szólásszabadságra, a 
sajtószabadságra, valamint a 
tömegtájékoztatás szabadságára és 
sokszínűségére vonatkozó alapelvek 
sérelme nélkül alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 274
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet nem módosítja az 
Európai Unióról szóló szerződés 6. 
cikkében foglalt alapvető jogok és 
alapvető jogelvek tiszteletben tartásának 
kötelezettségét.

Or. en

Módosítás 275
Eva Joly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet nem alkalmazandó 
az oktatási, újságírói, művészeti vagy 
kutatási célokból terjesztett tartalmakra 
vagy a terrorizmus elleni küzdelemre 
irányuló figyelemfelkeltő tevékenységekre.

Or. en

Módosítás 276
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet nem alkalmazandó 
az oktatási, újságírói, művészeti vagy 
kutatási célokra terjesztett tartalmakra 
vagy a terrorizmus elleni küzdelemre 
irányuló figyelemfelkeltő tevékenységekre.

Or. en
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Módosítás 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az oktatási, újságíói, művészeti 
vagy kutatási célokból terjesztett 
tartamakat vagy a terrorizmus elleni 
küzdelemre irányuló figyelemfelkeltő 
tevékenységeket ki kell zárni a hatály alól.

Or. en

Indokolás

Lásd az Alapjogi Ügynökség észrevételeit is.

Módosítás 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet nem érinti a 
2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkének 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 279
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem módosítja a 
2000/31/EK irányelvet.
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Or. en

Módosítás 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ez az irányelv nem módosítja az 
Európai Unióról szóló szerződés 6. 
cikkében foglalt alapvető jogok és 
alapvető jogelvek tiszteletben tartásának 
kötelezettségét.

Or. en

Módosítás 281
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ezt a rendeletet a szólásszabadság 
tiszteletben tartásával és a tagállamok 
alkotmányaival összhangban kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 282
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ez a rendelet nem érinti a 
2000/31/EK irányelv szerinti felelősségi 
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rendszert.

Or. en

Módosítás 283
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ez a rendelet nem érinti a 
2003/31/EK irányelv szerinti 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 284
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Ez az irányelv nem érinti a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó 
szabályokat, nevezetesen az (EU) 
2016/679 rendeletet és az (EU) 2016/680 
irányelvet.

Or. en

Módosítás 285
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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E rendelet alkalmazásában: E rendelet alkalmazásában az alábbi 
fogalommeghatározásokat kell 
alkalmazni, és azokat az (EU) 2017/541 
irányelv 5. és 7. cikkével összhangban kell 
értelmezni:

Or. en

Módosítás 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. „tárhelyszolgáltató”: olyan 
szolgáltató, amelynek fő üzleti 
tevékenysége a szolgáltatás igénybe vevője 
által küldött információknak – a 
tartalomszolgáltató kérésére történő – 
tárolása, valamint a tárolt információk 
nyilvánosan hozzáférhetővé tétele; E 
rendelet alkalmazásában a mikro-, kis- és 
középvállalkozások, az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások, az online 
piacterek és az infrastruktúra-
szolgáltatások szolgáltatói nem 
tekintendők tárhelyszolgáltatóknak.

Or. en

Indokolás

Lásd még az Alapjogi Ügynökség észrevételeit a harmadik felekre való hivatkozás törlésének 
szükségességével kapcsolatban.

Módosítás 287
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

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

1. „tárhelyszolgáltató”: a szolgáltatás 
igénybe vevője által küldött 
információknak – a tartalomszolgáltató 
kérésére történő – tárolásából, valamint a 
tárolt információk nyilvánosság számára 
történő hozzáférhetővé tételéből álló, a 
végfelhasználókat célzó szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltató. Ez kizárja az internetes 
infrastruktúrának az alkalmazási rétegtől 
eltérő egyéb szintjein működő 
szolgáltatását, valamint az (EU) 
2018/1972 irányelv értelmében vett 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás 288
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. „tárhelyszolgáltató”: olyan 
szolgáltató, amelynek fő vagy egyik fő 
célja a szolgáltatás igénybe vevője által 
küldött információk – a 
tartalomszolgáltató kérésére történő – 
tárolásának, valamint a tárolt információk 
nyilvánosság számára történő 
hozzáférhetővé tételének felkínálása, és 
akinek általános ellenőrzése alá tartoznak 
a tárolt és kezelt tartalmi adatok, és 
hozzáféréssel rendelkezik azokhoz;

Or. en

Módosítás 289
Michał Boni

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

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

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

Or. en

Módosítás 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 291
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 293
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. „tárhelyszolgáltató”: olyan 
szolgáltató, amely a szolgáltatás igénybe 
vevője által küldött információkat – a 
tartalomszolgáltató kérésére – tárolja, 
valamint a tárolt információkat a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
teszi;

Or. en

Módosítás 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. „tárhelyszolgáltató”: a szolgáltatás 
igénybe vevője által küldött információk 
tárolásából álló szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltató, amelynek elsődleges célja a 
tárolt információk nyilvánosság számára 
történő hozzáférhetővé tétele;

Or. en

Módosítás 295
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „tartalomszolgáltató”: olyan 
felhasználó, aki olyan információt 
szolgáltatott, amelyet a felhasználó 
kérésére egy tárhelyszolgáltató tárol vagy 
tárolt;

2. „tartalomszolgáltató”: olyan 
felhasználó, aki olyan tartalmi adatot 
szolgáltatott, amelyet a felhasználó 
kérésére egy tárhelyszolgáltató tárol vagy 
tárolt, és a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tett;

Or. en

Módosítás 296
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „tartalomszolgáltató”: olyan 
felhasználó, aki olyan információt 
szolgáltatott, amelyet a felhasználó 
kérésére egy tárhelyszolgáltató tárol vagy 

2. „tartalomszolgáltató”: olyan 
felhasználó, aki szándékosan olyan 
információt szolgáltatott, amelyet a 
felhasználó kérésére egy tárhelyszolgáltató 
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tárolt; tárol vagy tárolt;

Or. en

Módosítás 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „tartalomszolgáltató”: olyan 
felhasználó, aki olyan információt 
szolgáltatott, amelyet a felhasználó 
kérésére egy tárhelyszolgáltató tárol vagy 
tárolt;

2. „tartalomszolgáltató”: olyan 
felhasználó, aki szándékosan olyan 
információt szolgáltatott, amelyet a 
felhasználó kérésére egy tárhelyszolgáltató 
tárol vagy tárolt;

Or. en

Módosítás 298
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „az Unióban szolgáltatások 
nyújtása”: egy vagy több tagállamban jogi 
vagy természetes személyek számára olyan 
tárhelyszolgáltató szolgáltatásai 
igénybevételének lehetővé tétele; amelyet 
az adott tagállamhoz vagy tagállamokhoz 
jelentős kapcsolatok fűzik, mint például:

3. „az Unióban szolgáltatások 
nyújtása”: egy vagy több tagállamban jogi 
vagy természetes személyek számára olyan 
tárhelyszolgáltató szolgáltatásai 
igénybevételének lehetővé tétele – 
függetlenül attól, hogy a felhasználónak 
kell-e térítést fizetnie –, amelyet az adott 
tagállamhoz vagy tagállamokhoz jelentős 
kapcsolatok fűzik, mint például:

Or. en

Indokolás

Az általános adatvédelmi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjával való összhang 
biztosítása.
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Módosítás 299
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „az Unióban szolgáltatások 
nyújtása”: egy vagy több tagállamban jogi 
vagy természetes személyek számára olyan 
tárhelyszolgáltató szolgáltatásai 
igénybevételének lehetővé tétele; amelyet 
az adott tagállamhoz vagy tagállamokhoz 
jelentős kapcsolatok fűzik, mint például:

3. (A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 300
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy vagy több tagállam felé 
irányuló tevékenységek.

c) egy vagy több tagállambeli 
felhasználók felé irányuló tevékenységek.

Or. en

Módosítás 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. „terrorista bűncselekmények”: az 
(EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott szándékos 
cselekmények, amennyiben azokat az 
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bűncselekmények; ugyanezen irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott konkrét 
terrorista célból követik el;

Or. en

Módosítás 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. „terrorista bűncselekmények”: az 
(EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott szándékos 
cselekmények, amennyiben azokat az 
(EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésében felsorolt valamelyik célból 
követik el;

Or. en

Justification

This AM seeks to align the definition of 'terrorist offences' with the one in Directive (EU) 
2017/541 (the 'Terrorism Directive'). The Terrorism Directive exhaustively lists a number of 
serious crimes that can qualify as terrorist offences WHEN AND INSOFAR AS COMMITTED 
WITH A SPECIFIC AIM , namely to seriously intimidate a population, to unduly compel a 
government or an international organisation to perform or abstain from performing any act, 
or to seriously destabilise or destroy the fundamental political, constitutional, economic or 
social structures of a country or an international organisation (compare also recital 8 
Directive (EU) 2017/541).

Módosítás 303
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

bekezdésében meghatározott szándékos 
cselekmények, amennyiben azokat az 
ugyanazon irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésében felsorolt valamelyik célból 
követik el;

Or. en

Módosítás 304
Michał Boni

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 305
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat



PE636.150v02-00 82/104 AM\1177908HU.docx

HU

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. „terrorista tartalom”: minden olyan 
anyag, amely nyíltan buzdít az (EU) 
2017/741 irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésében felsorolt terrorista 
bűncselekmények elkövetésére a nemzeti 
jog szerinti fogalommeghatározással 
összhangban, és ezáltal előidézi az ilyen 
cselekmények elkövetésének egyértelmű és 
jelentős veszélyét. Az oktatási, újságírói és 
kutatási célból terjesztett anyagok, 
valamint az érzékeny politikai témákról 
folytatott nyilvános viták során kifejtett 
radikális, vitatkozó vagy ellentmondásos 
álláspontok nem tekintendők terrorista 
tartalomnak;

Or. en

Módosítás 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. „illegális terrorista tartalom”: a 
terrorizmus elleni küzdelemről szóló (EU) 
2017/541 irányelv 5–7. cikkében 
meghatározott bármely bűncselekményre 
vonatkozik;

Or. en

Justification

See joint letter by three united Nations Special Rapporteurs 07/12/2018: "The definition as it 
stands could encompass legitimate forms of expression, such as reporting conducted by 
journalists and human rights organizations on the activities of terrorist groups and on 
counter-terrorism measures taken by authorities, in violation of the right to freedom of 
expression as protected under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political 
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Rights (ICCPR), Article 10 of the European Convention of Human Rights (ECHR), and 
Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the EU Charter)."

Módosítás 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. „terrorista tartalom”: terrorista 
bűncselekmény elkövetésére való 
nyilvános uszításnak minősülő anyag – 
például üzenetek vagy képek –, amely az 
alábbi információk közül legalább egyet 
tartalmaz:

Or. en

Módosítás 309
Michał Boni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. „terrorista tartalom”: az alábbi 
információk közül legalább egy, amely 
elősegítheti az (EU) 2017/541 irányelv 3. 
cikkének (1) bekezdésében felsorolt 
szándékos cselekmények elkövetését:

Or. en

Módosítás 310
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. „terrorista tartalom”: nyilvánvalóan 
illegális információ, amely a terrorizmus 
elleni küzdelemről szóló (EU) 2017/541 
irányelv 5–7. cikkében meghatározott 
bűncselekmények közül egynek vagy 
többnek minősül.

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározások összehangolása a már hatályos uniós jogszabályokkal, különösen 
a terrorizmus elleni küzdelemről szóló (EU) 2017/541 irányelvvel.

Módosítás 311
Cecilia Wikström

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 312
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. „terrorista tartalom”: olyan 
információ, amely nyíltan:

Or. en

Módosítás 313
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. „terrorista tartalom”: olyan 
információ, amely nyíltan:

Or. en

Módosítás 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 315
Eva Joly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározások összehangolása a már hatályos uniós jogszabályokkal, különösen 
a terrorizmus elleni küzdelemről szóló (EU) 2017/541 irányelvvel.

Módosítás 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 317
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) szándékosan felbujt vagy uszít 
terrorista bűncselekmények elkövetésére, 
amivel előidézi egy vagy több ilyen 
bűncselekmény elkövetésének egyértelmű 
veszélyét;

Or. en

Módosítás 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) (A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) szándékosan felbujt vagy uszít 
terrorista bűncselekmények elkövetésére, 
amivel előidézi ilyen bűncselekmény 
elkövetésének egyértelmű veszélyét;

Or. en

Módosítás 320
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terrorista bűncselekményekhez 
való hozzájárulás ösztönzése;

törölve

Or. en
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Módosítás 321
Eva Joly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terrorista bűncselekményekhez 
való hozzájárulás ösztönzése;

törölve

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározások összehangolása a már hatályos uniós jogszabályokkal, különösen 
a terrorizmus elleni küzdelemről szóló (EU) 2017/541 irányelvvel.

Módosítás 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terrorista bűncselekményekhez 
való hozzájárulás ösztönzése;

törölve

Or. en

Módosítás 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terrorista bűncselekményekhez 
való hozzájárulás ösztönzése;

törölve

Or. en
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Justification

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 
'encouraging the contribution to terrorist offences' and it not clear at all what it would entail 
in practice. There is a clear risk that this vague, undefined term broadens the concept of 
'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive'. Furthermore, the offences under the 
'Terrorism Directive' were construed for the purpose of criminal proceedings and are 
envisaged to be further refined when the Directive is transposed into national law which is 
not the case in this Proposal. In addition, this Proposal places a great deal of responsibility 
on the hosting service provider when it comes to determining whether or not a particular 
piece of content falls indeed under the definition of 'terrorist content'. Therefore, there is no 
justification for introducing such a vague legal concept as 'encouraging the contribution to 
terrorist offences'.

Módosítás 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terrorista bűncselekményekhez 
való hozzájárulás ösztönzése;

törölve

Or. en

Módosítás 325
Ana Gomes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terrorista bűncselekményekhez 
való hozzájárulás ösztönzése;

b) terrorista csoport tevékenységének 
előmozdítása, különösen személyek vagy 
csoportok arra történő felbujtásával, 
felhívásával vagy uszításával, hogy 
vegyenek részt valamely terrorista csoport 
tevékenységeiben, beleértve az 
információk vagy anyagi források 
szolgáltatását és a terrorista csoport 
tevékenységeinek bármilyen módon 
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történő finanszírozását is;

Or. en

Módosítás 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terrorista bűncselekményekhez 
való hozzájárulás ösztönzése;

b) személyek vagy csoportok terrorista 
bűncselekmények elkövetésére vagy 
elkövetésében való közreműködésre való 
felhívása;

Or. en

Módosítás 327
Eva Joly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározások összehangolása a már hatályos uniós jogszabályokkal, különösen 
a terrorizmus elleni küzdelemről szóló (EU) 2017/541 irányelvvel.
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Módosítás 328
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2001/931/KKBP közös álláspont hatálya 
alá tartozó terrorista csoport 
tevékenységeit, különösen személyek vagy 
csoportok arra történő felbujtásával, 
felhívásával vagy uszításával, hogy 
vegyenek részt valamely terrorista csoport 
tevékenységeiben, beleértve az 
információk vagy anyagi források 
szolgáltatását és a terrorista csoport 
működésének bármilyen módon történő 
finanszírozását is;

Or. en

Justification

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 'support' 
and it not clear at all what it would entail in practice. There is a clear risk that this vague, 
undefined term broadens the concept of 'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive' 
and opens the door for abuse, e.g. in applying the concept of 'supporting' to content that 
appears to support the same political or other aims as those of a terrorist group (e.g. self-
determination or secession), without embracing its terrorist (violent) tactics. In addition, it 
should be made clear which groups this Proposal refers to. Common position 2001/931/CFSP 
lays down the criteria for listing persons, groups and entities. It was last updated by Council 
Decision (CFSP) 2017/1426.

Módosítás 331
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) szándékosan előmozdítja a 
2001/931/KKBP közös álláspont hatálya 
alá tartozó terrorista csoport 
tevékenységeit, különösen személyek vagy 
csoportok arra történő felbujtásával, 
felhívásával vagy uszításával, hogy 
vegyenek részt valamely terrorista csoport 
tevékenységeiben, beleértve az 
információk vagy anyagi források 
szolgáltatását és a terrorista csoport 
működésének bármilyen módon történő 
finanszírozását is;



AM\1177908HU.docx 93/104 PE636.150v02-00

HU

Or. en

Módosítás 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 333
Cecilia Wikström

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 334
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) terrorista bűncselekmények 
elkövetése céljából alkalmazott 
módszerekre vagy technikákra vonatkozó 
oktatás.

törölve

Or. en

Módosítás 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) terrorista bűncselekmények 
elkövetése céljából alkalmazott 
módszerekre vagy technikákra vonatkozó 
oktatás.

törölve

Or. en

Módosítás 336
Eva Joly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) terrorista bűncselekmények 
elkövetése céljából alkalmazott 
módszerekre vagy technikákra vonatkozó 
oktatás.

törölve

Or. en
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Indokolás

A fogalommeghatározások összehangolása a már hatályos uniós jogszabályokkal, különösen 
a terrorizmus elleni küzdelemről szóló (EU) 2017/541 irányelvvel.

Módosítás 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) terrorista bűncselekmények 
elkövetése céljából alkalmazott 
módszerekre vagy technikákra vonatkozó 
oktatás.

d) szándékosan utasít terrorista 
bűncselekmények elkövetése vagy az 
ahhoz való hozzájárulás céljából 
robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más 
fegyverek, mérgező vagy veszélyes 
anyagok előállításához vagy 
használatához, vagy egyéb specifikus 
módszerekre vagy technikákra 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 338
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) terrorista bűncselekmények 
elkövetése céljából alkalmazott 
módszerekre vagy technikákra vonatkozó 
oktatás.

d) szándékosan utasít terrorista 
bűncselekmények elkövetése vagy az 
ahhoz való hozzájárulás céljából 
robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más 
fegyverek, mérgező vagy veszélyes 
anyagok előállításához vagy 
használatához, vagy egyéb specifikus 
módszerekre vagy technikákra 
vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) terrorista bűncselekmények 
elkövetése céljából alkalmazott 
módszerekre vagy technikákra vonatkozó 
oktatás.

d) terrorista bűncselekmények 
elkövetése céljából alkalmazott 
módszerekre vagy technikákra, többek 
között robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy 
más fegyverek, mérgező vagy veszélyes 
anyagok, valamint CBRN-anyagok 
előállítására vagy használatára vonatkozó 
útmutatás nyújtása.

Or. en

Módosítás 340
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont– d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) terrorista bűncselekmények 
elkövetésének vagy az ahhoz való 
hozzájárulásnak a céljából utasítást ad 
robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más 
fegyverek, mérgező vagy veszélyes 
anyagok előállításához vagy 
használatához, vagy egyéb specifikus 
módszerekre vagy technikákra 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 341
Ana Gomes
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) az érzékeny politikai témákról 
folytatott nyilvános viták során kifejtett 
radikális, vitatkozó vagy ellentmondásos 
álláspontok azonban nem tekintendők 
terrorista tartalomnak.

Or. en

Módosítás 342
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. „illegális terrorista tartalom 
terjesztése”: az illegális terrorista tartalom 
nyilvánosság számára történő 
hozzáférhetővé tétele a 
tárhelyszolgáltatókon keresztül terrorista 
bűncselekményre való uszítás, ilyen 
bűncselekmény elkövetése vagy annak 
elősegítése egyértelmű szándékával, 
kivéve az oktatási, újságírói, művészeti 
vagy kutatási célú információterjesztést;

Or. en

Módosítás 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. „terrorista tartalom terjesztése”: a 
terrorista tartalom nyilvánosság számára 
történő hozzáférhetővé tétele a 
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tárhelyszolgáltatókon keresztül; tárhelyszolgáltatókon keresztül terrorista 
bűncselekményre való uszítás, ilyen 
bűncselekmény elkövetése vagy annak 
elősegítése egyértelmű szándékával, 
kivéve az oktatási, újságírói, művészeti 
vagy kutatási célú információterjesztést;

Or. en

Módosítás 344
Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 346
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Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 348
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 349
Michał Boni

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 350
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. „terrorista tartalom terjesztése”: a 
terrorista tartalom nyilvánosan 
hozzáférhetővé tétele a 
tárhelyszolgáltatókon keresztül;
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Or. en

Módosítás 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „kapcsolódó adatok”: kizárólag 
előfizetői és hozzáférési adatok;

Or. en

Módosítás 353
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „kapcsolódó adatok”: kizárólag 
előfizetői és hozzáférési adatok;

Or. en

Módosítás 354
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „illetékes hatóság”: a tagállam 
kijelölt nemzeti igazságügyi hatósága;

Or. en
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Módosítás 355
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „illetékes hatóság”: a tagállam 
kijelölt nemzeti igazságügyi hatósága;

Or. en

Módosítás 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „értesítés”: az illetékes hatóság 
vagy adott esetben az érintett uniós szerv 
által a tárhelyszolgáltatónak a terrorista 
tartalomnak tekinthető információk 
tekintetében küldött értesítés, amelynek 
célja, hogy a szolgáltatók önkéntesen 
mérlegeljék az említett tartalmak 
összeegyeztethetőségét a terrorista 
tartalom terjesztésének megelőzését célzó 
szerződési feltételeikkel;

törölve

Or. en

Módosítás 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „értesítés”: az illetékes hatóság 
vagy adott esetben az érintett uniós szerv 
által a tárhelyszolgáltatónak a terrorista 

törölve
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tartalomnak tekinthető információk 
tekintetében küldött értesítés, amelynek 
célja, hogy a szolgáltatók önkéntesen 
mérlegeljék az említett tartalmak 
összeegyeztethetőségét a terrorista 
tartalom terjesztésének megelőzését célzó 
szerződési feltételeikkel;

Or. en

Módosítás 358
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „értesítés”: az illetékes hatóság 
vagy adott esetben az érintett uniós szerv 
által a tárhelyszolgáltatónak a terrorista 
tartalomnak tekinthető információk 
tekintetében küldött értesítés, amelynek 
célja, hogy a szolgáltatók önkéntesen 
mérlegeljék az említett tartalmak 
összeegyeztethetőségét a terrorista 
tartalom terjesztésének megelőzését célzó 
szerződési feltételeikkel;

törölve

Or. en

Módosítás 359
Eva Joly

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „értesítés”: az illetékes hatóság 
vagy adott esetben az érintett uniós szerv 
által a tárhelyszolgáltatónak a terrorista 
tartalomnak tekinthető információk 
tekintetében küldött értesítés, amelynek 

törölve
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célja, hogy a szolgáltatók önkéntesen 
mérlegeljék az említett tartalmak 
összeegyeztethetőségét a terrorista 
tartalom terjesztésének megelőzését célzó 
szerződési feltételeikkel;

Or. en


