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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0640),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-
0405/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a cseh Képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek 
szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére, 1,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a 
Kulturális és Oktatási Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 
véleményére (A8-0000/2019),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

                                               
1 HL C ... A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szabadságát és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
illetékes hatóságoknak és a 
tárhelyszolgáltatóknak csak olyan 
intézkedéseket szabad elfogadniuk, 
amelyek szükségesek, megfelelőek és 
arányosak egy demokratikus 
társadalomban, figyelembe véve a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, amely a pluralista, 
demokratikus társadalom egyik alapköve 
és az Unió alapját képező értékek egyike. 
Minden intézkedésnek kerülnie kell a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságába való beavatkozást, és 
szigorúan célzott megközelítés révén a 
lehető leginkább a terrorista tartalmak 
terjesztésének megakadályozására kell 
szolgálniuk, de nem érinthetik az 
információk fogadásának vagy 
megosztásának szabadságát, figyelembe 
véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános
vita elősegítésében, valamint a tények, 
vélemények és elképzelések terjesztésében 
és fogadásában – a jogszabályokkal 
összhangban – betöltött központi szerepét.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

foglalja a felhasználók lehetőségét arra, 
hogy megtámadhassák a tartalmak 
tárhelyszolgáltatók általi, e rendelet 
szerinti intézkedésekből következő 
eltávolítását, valamint a  jogorvoslatok 
hatékony eszközeiről való tájékoztatásra. 
Magában foglalja továbbá a 
tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók 
jogát arra, hogy hatékonyan 
megtámadhassák az eltávolítási végzést, a 
kiszabott proaktív intézkedéseket vagy 
szankciókat annak a tagállamnak a 
bírósága előtt, amelynek hatóságai az 
eltávolítási végzést kibocsátották, a 
proaktív intézkedéseket vagy szankciókat 
kiszabták, vagy a tartalomszolgáltató 
letelepedési helye vagy képviseleti helye 
szerinti bírósága előtt.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
megelőző céllal meg kell határoznia a 
terrorista tartalom fogalmát az (EU) 
2017/541 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben9 foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 
Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online
terrorista propagandát kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
és információkra kell kiterjednie, 
amelyeket terrorista bűncselekmények 
elkövetésére való felbujtás, azok 

(9) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyértelműséget azon 
intézkedések vonatkozásában, amelyeket 
mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az 
illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az 
online terrorista tartalmak terjesztésének 
megakadályozása érdekében, e rendeletnek 
megelőző céllal meg kell határoznia a 
terrorista tartalom fogalmát az (EU) 
2017/541 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben9 foglalt, a terrorista 
bűncselekményekre vonatkozó 
fogalommeghatározásokra támaszkodva. 
Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online 
terrorista propagandát kezelni kell, a 
fogalommeghatározásnak olyan anyagokra 
és információkra kell kiterjednie, 
amelyeket terrorista bűncselekmények 
elkövetésére való felbujtás, azok 



PR\1174496HU.docx 9/28 PE633.042v01-00

HU

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

támogatása vagy azokra való uszítás, az 
ahhoz szükséges utasítások, valamint a 
terrorista csoportban való részvétel 
támogatása céljára alkalmaznak. Ezek az 
információk különösen szövegeket, 
képeket, hangfelvételeket és videókat 
tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a 
tartalom e rendelet értelmében terrorista 
tartalomnak minősül-e, az illetékes 
hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak 
figyelembe kell venniük az olyan 
tényezőket, mint például a nyilatkozatok 
jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok 
kontextusa és az, hogy milyen mértékben 
járhatnak káros következményekkel, hatást 
gyakorolva így a személyek biztonságára. 
Az értékelés során fontos tényezőnek 
minősül az a tény, hogy az anyagot egy 
uniós jegyzékben foglalt terrorista 
szervezet vagy személy készítette vagy 
terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, 
illetve a nevében készítették vagy 
terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy 
kutatási célokra terjesztett tartalmakat 
megfelelően védeni kell. Továbbá érzékeny 
politikai témákról folytatott nyilvános viták 
során kifejtett radikális, vitatkozó vagy 
vitatható álláspontok nem tekintendők 
terrorista tartalomnak. Az ilyen 
véleménynyilvánításhoz való jogra azon 
tagállam bírósága előtt lehet hivatkozni, 
ahol a tárhelyszolgáltató székhelye 
található, vagy ahol az e rendelet alapján 
a tárhelyszolgáltató által kijelölt jogi 
képviselő lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkezik.

__________________ __________________

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

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

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató 
honlapjának vagy egy e-mail-címnek és 
más elérhetőségeknek a puszta 
hozzáférhetősége egy vagy több 
tagállamban önmagában nem lehet 
elégséges feltétele e rendelet 
alkalmazásának.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A jogrendekből eredő olyan 
eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a 
tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére kötelezik, az illetékes hatóságok 
által végzett értékelést követően 
harmonizálni kell. A tagállamok szabadon 
kijelölhetnek egy kizárólagos hatáskörrel 
rendelkező hatóságot a fenti feladat 
ellátására, kivéve, ha alkotmányos 
rendjük nem teszi lehetővé egy 
kizárólagos hatáskörrel rendelkező 
hatóság felállítását. Tekintettel a terrorista 
tartalom online szolgáltatások közötti 
terjesztésének gyorsaságára, ez a 
rendelkezés kötelezettséget ró a 
tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása 
érdekében, hogy az eltávolítási végzésben 
azonosított terrorista tartalmat az 
eltávolítási végzés átvételétől számított egy 
órán belül eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék. A 
tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, 
hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, 
vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós 
felhasználók számára.
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Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

__________________ __________________

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

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

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

terjesztése terén gyakorolt hatását (például 
az uniós felhasználók számát figyelembe 
véve), valamint a véleménynyilvánítás és 
a tájékozódás szabadsága érdekében 
létrehozott biztosítékokat és a legális 
tartalom korlátozása eseteinek számát.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 10

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, 
valamint a legális tartalom korlátozásainak 
számáról. Az eltávolítási végzések 
kiadására felhatalmazott hatóságok éves 
átláthatósági jelentéseket is közzétesznek, 
amelyek érdemi információkat 
tartalmaznak a kiadott eltávolítási 
végzések számáról, az eltávolítások 
számáról, az azonosított és észlelt, majd 
eltávolított terrorista tartalmak számáról, 
és a legális tartalom korlátozásainak 
számáról.

Or. en



PE633.042v01-00 16/28 PR\1174496HU.docx

HU

Módosítás 11

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, és ebbe 
beletartozik a hatékony jogorvoslati 
lehetőségekre vonatkozó információ, 
beleértve a bírósági jogorvoslat 
lehetőségeit. Az a követelmény, hogy a 
tárhelyszolgáltató a tévesen eltávolított 
tartalmat visszaállítsa, nem érinti a 
tárhelyszolgáltatóknak azt a lehetőségét, 
hogy saját szerződési feltételeiket más 
indokkal érvényesítsék.

Or. en

Módosítás 12

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, 

(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, 
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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.

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 
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.

Or. en

Módosítás 13

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 

(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, a tárhelyszolgáltató méretétől és 
lehetőségeitől függően. Az egyedi
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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.

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 14

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 terjesztése 
céljából történő visszaélések megelőzésére
és kezelésére. Különösen a következőket 
állapítja meg:

Or. en
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Módosítás 15

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 gyors 
eltávolításának lehetővé tételére – a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát megfelelő biztosítékokkal 
védő uniós joggal összhangban –, 
valamint a más tagállamok illetékes 
hatóságaival, a tárhelyszolgáltatókkal és 
adott esetben az érintett uniós szervekkel 
való együttműködés megkönnyítésére
irányulnak.

Or. en

Módosítás 16

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.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az olyan szolgáltatások nyújtói, amelyek nem elérhetőek a nyilvánosság számára, és amelyek 
tartalma a szolgáltatók számára nem hozzáférhető, nem tartoznak e rendelet hatálya alá, 
mivel ez a magánélet védelmére vonatkozó elvekkel való ütközéshez vezethet, és 
veszélyeztetheti a felhőalapú infrastruktúra szolgáltatások nyújtására vonatkozó rendelkezést. 
A rendelet hatálya alá azon esetek tartoznak, amelyekben  a szolgáltatók több végfelhasználó 
és a nyilvánosság számára segíti elő a tartalom terjesztését.

Módosítás 18

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 tartalomnak a nyilvánosság
számára történő hozzáférhetővé tétele a 
tárhelyszolgáltatókon keresztül;

Or. en

Indokolás

Az olyan szolgáltatások nyújtói, amelyek nem elérhetőek a nyilvánosság számára, és amelyek 
tartalma a szolgáltatók számára nem hozzáférhető, nem tartoznak e rendelet hatálya alá, 
mivel ez a magánélet védelmére vonatkozó elvekkel való ütközéshez vezethet, és 
veszélyeztetheti a felhőalapú infrastruktúra szolgáltatások nyújtására vonatkozó rendelkezést. 
A rendelet hatálya alá azon esetek tartoznak, amelyekben  a szolgáltatók több végfelhasználó 
és a nyilvánosság számára segíti elő a tartalom terjesztését.

Módosítás 19

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

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

(1) A tárhelyszolgáltatók e rendelettel 
összhangban megfelelő, észszerű és 
arányos intézkedéseket hoznak a terrorista 
tartalom terjesztése és a felhasználók 
terrorista tartalmaktól való védelme 
érdekében. Ennek során gondosan, 
arányosan és megkülönböztetéstől 
mentesen járnak el, minden körülmények 
között kellő figyelemmel a felhasználók 
alapvető jogaira, és figyelembe veszik a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának alapvető fontosságát egy 
nyitott és demokratikus társadalomban. 
Különösen ügyelni kell arra, hogy az 
intézkedések ne általános ellenőrzés 
jellegűek legyenek.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) adott esetben a 11. cikkben említett, 
a terrorista tartalom eltávolítására vagy 
hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó 
tájékoztatás megtiltásáról szóló határozat.

g) szükséges és megfelelő esetben a 
11. cikkben említett, a terrorista tartalom 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére vonatkozó tájékoztatás 
megtiltásáról szóló határozat.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a tárhelyszolgáltató és a 
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tartalomszolgáltató fellebbezésének 
határidői.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tárhelyszolgáltatóknak adott 
esetben proaktív intézkedéseket kell 
tenniük, hogy szolgáltatásaikat megvédjék 
a terrorista tartalmak terjesztése ellen, 
különösen abban az esetben, ha nem 
elhanyagolható a terrorista tartalmaknak 
való kitettségük szintje és a kapott 
eltávolítási végzések száma. Az 
intézkedéseknek hatékonyaknak, 
célzottaknak és arányosaknak kell lenniük, 
figyelembe véve a terrorista tartalomnak 
való kitettség kockázatát és szintjét, 
különös tekintettel a felhasználók alapvető 
jogaira, valamint a véleménynyilvánítás és 
a tájékozódás szabadságának alapvető 
fontosságára egy nyitott és demokratikus 
társadalomban.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a 17. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a (2) 
bekezdés szerint hozott és bejelentett 
proaktív intézkedések nem elegendőek a 
kitettség kockázatának és szintjének 

(3) Amennyiben a 17. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a (2) 
bekezdés szerint hozott és bejelentett 
proaktív intézkedések nem tartják 
tiszteletben a szükségesség és arányosság 
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mérsékléséhez és kezeléséhez, felkérheti a 
tárhelyszolgáltatót, hogy tegyen további 
konkrét proaktív intézkedéseket. E célból a 
tárhelyszolgáltató együttműködik a 17. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett 
illetékes hatósággal annak érdekében, hogy 
azonosítsa a tárhelyszolgáltató által 
hozandó konkrét intézkedéseket, 
meghatározza a kulcsfontosságú 
célkitűzéseket és referenciaértékeket, 
valamint a végrehajtásukra vonatkozó 
határidőket.

elvét, vagy nem elegendőek a kitettség 
kockázatának és szintjének mérsékléséhez 
és kezeléséhez, felkérheti a 
tárhelyszolgáltatót, hogy vizsgálja felül a 
szükséges intézkedéseket, vagy tegyen 
további konkrét proaktív intézkedéseket. E 
célból a tárhelyszolgáltató együttműködik 
a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett illetékes hatósággal annak 
érdekében, hogy azonosítsa a 
tárhelyszolgáltató által elvégzendő 
változtatásokat vagy hozandó konkrét 
intézkedéseket, meghatározza a 
kulcsfontosságú célkitűzéseket és 
referenciaértékeket, valamint a 
végrehajtásukra vonatkozó határidőket.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti 
kérelemtől számított három hónapon belül 
nem sikerül megállapodásra jutni, a 17. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett 
illetékes hatóság határozatot hozhat, 
amelyben további szükséges és arányos 
konkrét proaktív intézkedéseket ír elő. A 
határozat figyelembe veszi különösen a 
tárhelyszolgáltató gazdasági kapacitását, 
valamint az ilyen intézkedések hatását a 
felhasználók alapvető jogaira, valamint a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának alapvető fontosságára. Az 
ilyen határozatot a tárhelyszolgáltató 
székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által 
kijelölt jogi képviselőnek kell megküldeni. 
A tárhelyszolgáltató rendszeresen jelentést 
tesz a 17. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett illetékes hatóság által 
meghatározott ilyen intézkedések 
végrehajtásáról.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti 
kérelemtől számított három hónapon belül 
nem sikerül megállapodásra jutni, a 17. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett 
illetékes hatóság határozatot hozhat, 
amelyben további szükséges és arányos 
konkrét proaktív intézkedéseket ír elő. Az 
illetékes hatóság nem írhat elő általános 
ellenőrzési kötelezettséget. A határozat 
figyelembe veszi különösen a 
tárhelyszolgáltató gazdasági kapacitását, 
valamint az ilyen intézkedések hatását a 
felhasználók alapvető jogaira, valamint a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának alapvető fontosságára. Az 
ilyen határozatot a tárhelyszolgáltató 
székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által 
kijelölt jogi képviselőnek kell megküldeni. 
A tárhelyszolgáltató rendszeresen jelentést 
tesz a 17. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett illetékes hatóság által 
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meghatározott ilyen intézkedések 
végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tárhelyszolgáltatók saját 
szerződési feltételeikben meghatározzák a 
terrorista tartalmak terjesztésének 
megelőzésére vonatkozó politikájukat, 
beleértve a proaktív intézkedések 
működésének észszerű magyarázatát, 
különösen az automatizált eszközök 
használata esetén.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tárhelyszolgáltatók éves 
átláthatósági jelentéseket tesznek közzé a 
terrorista tartalom terjesztése ellen hozott 
intézkedésekről.

(2) A tárhelyszolgáltatók és az 
eltávolítási végzések kiadására 
felhatalmazott hatóságok éves 
átláthatósági jelentéseket tesznek közzé a 
terrorista tartalom terjesztése ellen hozott 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 27

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

d) a panasztételi eljárások áttekintése 
és eredménye.

d) a panasztételi eljárások áttekintése 
és eredménye, beleértve azon esetek 
számát, amelyekben megállapítást nyert, 
hogy a tartalmat tévesen minősítették 
terrorista tartalommá.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A biztosítékok adott esetben 
különösen a tartalom eltávolítására vagy a 
tartalomhoz való hozzáférésre vonatkozó 
döntés megfelelőségének emberi 
felügyeletét és ellenőrzéseit foglalják 
magukban, különös tekintettel a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságához való jog tekintetében. 
Kötelező az emberi felügyelet, ha a 
vonatkozó összefüggések részletes 
értékelése szükséges annak 
megállapításához, hogy a tartalom 
terrorista tartalomnak minősül-e vagy sem.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tárhelyszolgáltató haladéktalanul 
megvizsgál minden hozzá beérkezett 
panaszt és indokolatlan késedelem nélkül 
visszaállítja a tartalmat, ha az eltávolítás 

(2) A tárhelyszolgáltató haladéktalanul 
megvizsgál minden hozzá beérkezett 
panaszt és indokolatlan késedelem nélkül 
visszaállítja a tartalmat, ha az eltávolítás 
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vagy a hozzáférhetetlenné tétel 
indokolatlan volt. A vizsgálat 
eredményéről tájékoztatják a panaszost.

vagy a hozzáférhetetlenné tétel 
indokolatlan volt. A vizsgálat 
eredményéről a panaszost a panasz 
beérkezésétől számított két héten belül 
tájékoztatják.

Or. en

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) és (2) bekezdések 
rendelkezéseitől eltérve a 
tárhelyszolgáltatók panaszkezelési 
mechanizmusa kiegészíti a tagállamok 
alkalmazandó jogszabályait és eljárásait.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tartalomszolgáltató kérelmére a 
tárhelyszolgáltató tájékoztatja a 
tartalomszolgáltatót az eltávolítás vagy 
hozzáférhetetlenné tétel okairól és a 
határozat vitatásának lehetőségeiről.

(2) A tartalomszolgáltató kérelmére a 
tárhelyszolgáltató tájékoztatja a 
tartalomszolgáltatót az eltávolítás vagy 
hozzáférhetetlenné tétel okairól, beleértve 
ezen intézkedés jogalapját, és a határozat 
vitatásának lehetőségeiről.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 4. cikk (9) bekezdésében említett 
fellebbezést azon tagállam bíróságához 
kell benyújtani, ahol a tárhelyszolgáltató 
székhelye található, vagy ahol a 16. cikk 
alapján a tárhelyszolgáltató által kijelölt 
jogi képviselő lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkezik.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöli az 
alábbiak tekintetében hatáskörrel 
rendelkező hatóságot vagy hatóságokat:

(1) Minden tagállam kijelöli az 
alábbiak tekintetében hatáskörrel 
rendelkező hatóságot:

Or. en

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az illetékes hatóságok a szankciók 
típusainak és mértékének 
meghatározásakor enyhítő tényezőként 
tekintetbe veszik a nem szándékos 
késedelmeket, különösen a kis- és 
középvállalkozások és az induló 
vállalkozások esetében.

Or. en
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkorábban [e rendelet 
alkalmazási időpontjától számított három 
év múlva] elvégzi e rendelet értékelését, és 
a rendelet alkalmazásáról jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
ideértve a biztosítéki mechanizmusok 
hatékonyságának működését is. Ezt a 
jelentést, amennyiben szükséges, 
jogalkotási javaslatok kísérik. A 
tagállamok megküldik a jelentés 
elkészítéséhez szükséges információkat a 
Bizottságnak.

A Bizottság legkorábban [e rendelet 
alkalmazási időpontjától számított három 
év múlva] elvégzi e rendelet értékelését, és 
a rendelet alkalmazásáról jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
ideértve a biztosítéki mechanizmusok 
hatékonyságának működését is. A 
jelentésnek ki kell térnie e rendeletnek a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságára gyakorolt hatására is. Ezt a 
jelentést, amennyiben szükséges, 
jogalkotási javaslatok kísérik. A 
tagállamok megküldik a jelentés 
elkészítéséhez szükséges információkat a 
Bizottságnak.

Or. en


	1174496HU.docx

