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Módosítás 474
Cristian-Silviu Buşoi
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében

Jelentés A9-0356/2021
Christel Schaldemose
A digitális szolgáltatások egységes piaca (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 
2000/31/EK irányelv módosítása
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az érintett szolgáltatások sajátos 
jellemzőit és ezzel kapcsolatban annak 
szükségességét tekintve, hogy az ilyen 
szolgáltatókra különös kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, a rendelet 
fogalommeghatározása szerinti, tárhelyet 
biztosító szolgáltatók tágabb kategóriáján 
belül meg kell különböztetni az online 
platformok alkategóriáját. Az online 
platformok, például a közösségi hálózatok 
és az online piacterek olyan tárhelyet 
biztosító szolgáltatók, amelyek a 
szolgáltatás igénybe vevői által 
rendelkezésre bocsátott információkat a 
szolgáltatás igénybe vevői kérésére 
nemcsak tárolják, hanem – szintén a 
kérésükre – nyilvánosságra hozzák. 
Azonban a túlzottan széles körű 
kötelezettségek elkerülése érdekében a 
tárhelyet biztosító szolgáltatók nem 
tekintendők online platformnak, ha az 
információk nyilvános terjesztése csupán 
egy másik szolgáltatás jelentéktelen és 
kizárólag kiegészítő eleme, amely – 
objektív technikai okokból – nem 
használható a másik, fő szolgáltatás nélkül, 
és az ilyen elem integrációja nem az e 
rendeletben az online platformokra 
vonatkozóan előírt szabályok 
alkalmazhatóságának elkerülésére szolgál. 
Például egy online újságban ilyen elem 
lehet a hozzászólási lehetőség, és 

(13) Az érintett szolgáltatások sajátos 
jellemzőit és ezzel kapcsolatban annak 
szükségességét tekintve, hogy az ilyen 
szolgáltatókra különös kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, a rendelet 
fogalommeghatározása szerinti, tárhelyet 
biztosító szolgáltatók tágabb kategóriáján 
belül meg kell különböztetni az online 
platformok alkategóriáját. Az online 
platformokat, például a közösségi 
hálózatokat, a tartalommegosztó 
platformokat, az élő közvetítésre szolgáló 
platformokat és az online piactereket 
olyan tárhelyszolgáltatókként kell 
meghatározni, amelyek a szolgáltatás 
igénybe vevői által rendelkezésre bocsátott 
információkat a szolgáltatás igénybe vevői 
kérésére nemcsak tárolják, hanem – szintén 
a kérésükre – nyilvánosságra hozzák, vagy 
egyéb módon játszanak aktív szerepet a 
felhasználók által létrehozott tartalmak 
terjesztésében. Online platformoknak 
minősülhetnek a keresőmotorok és az 
azokkal egyenértékű szolgáltatások is, 
amennyiben e szolgáltatások megfelelnek 
az online platform e rendeletben rögzített 
fogalommeghatározásának. Azonban a 
túlzottan széles körű kötelezettségek 
elkerülése érdekében a tárhelyet biztosító 
szolgáltatók nem tekintendők online 
platformnak, ha az információk nyilvános 
terjesztése csupán egy másik szolgáltatás 
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egyértelmű, hogy ez csak kiegészítő 
jelleggel bír a fő szolgáltatás, a kiadó 
szerkesztőségi felelőssége melletti 
hírközlés mellett.

jelentéktelen és kizárólag kiegészítő eleme, 
amely – objektív technikai okokból – nem 
használható a másik, fő szolgáltatás nélkül, 
és az ilyen elem integrációja nem az e 
rendeletben az online platformokra 
vonatkozóan előírt szabályok 
alkalmazhatóságának elkerülésére szolgál. 
Például egy online újságban ilyen elem 
lehet a hozzászólási lehetőség, és 
egyértelmű, hogy ez csak kiegészítő 
jelleggel bír a fő szolgáltatás, a kiadó 
szerkesztőségi felelőssége melletti 
hírközlés mellett.
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Módosítás 475
Cristian-Silviu Buşoi
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében

Jelentés A9-0356/2021
Christel Schaldemose
A digitális szolgáltatások egységes piaca (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 
2000/31/EK irányelv módosítása
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
65 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65a) Célszerű biztosítani az online 
óriásplatformokkal való interoperabilitást, 
mert az további innovatív szolgáltatások 
kifejlesztése előtt nyithatja meg az utat, 
kiküszöbölheti a bezáródási hatást, 
valamint biztosíthatja a versenyt és a 
felhasználói választékot. E lehetőségeknek 
köszönhetően a szolgáltatások igénybe 
vevői részesülhetnének a platformközi 
interakciók előnyeiből. Az online 
platformok alkalmazásprogramozási 
felületet bocsáthatnak rendelkezésre, 
amelyen keresztül harmadik felek 
platformjai és az e platformok 
szolgáltatásait igénybe vevők 
hozzáférhetnek az adott platform alapvető 
szolgáltatásaihoz tartozó fő funkciókhoz, 
valamint együttműködhetnek azok 
igénybe vevőivel. A fő funkciók közé 
tartozhatnak a meghatározott fiókokból 
származó információk fogadását, a 
szolgáltatott tartalom megosztását, 
valamint az arra való reagálást lehetővé 
tevő funkciók. Az online óriásplatformok 
emellett szolgáltatásaik alapvető funkcióit 
más online platformok tekintetében is 
átjárhatóvá tehetik a platformközi 
kommunikáció lehetővé tétele érdekében. 
E lehetőség egyfelől nem korlátozhatja, 
akadályozhatja vagy késleltetheti az 
online óriásplatformokat abban, hogy 
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képesek legyenek megoldani a biztonsági 
problémákat, másfelől pedig összhangban 
kell állnia minden egyéb 
kötelezettségükkel, különösen az alapvető 
jogok és a magánélet védelme 
tekintetében. A Bizottságnak fel kell 
kérnie az európai szabványügyi 
szervezeteket, hogy dolgozzák ki az 
interoperabilitáshoz szükséges műszaki 
szabványokat, például az 
interoperabilitásra, valamint az adatok 
interoperabilitására és hordozhatóságára 
vonatkozó protokollt.

Or. en
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Cristian-Silviu Buşoi
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében

Jelentés A9-0356/2021
Christel Schaldemose
A digitális szolgáltatások egységes piaca (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 
2000/31/EK irányelv módosítása
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
65 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65b) Az online óriásplatformoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az 
értékeléseket a platform és a felhasználó 
közötti szerződés megszűnésekor át 
lehessen vinni egy másik 
platformüzemeltető reputációs 
rendszerébe. Az átláthatóság érdekében 
előzetesen tájékoztatást kell adni azon 
folyamatokról, technikai 
követelményekről, határidőkről és 
díjakról, amelyek abban az esetben 
alkalmazandók, ha a platformfelhasználó 
át kívánja vinni az értékeléseket egy másik 
platformüzemeltető reputációs 
rendszerébe. A fogadó platform 
üzemeltetőjének azon értékelések 
megjelenítésekor, amelyeket egy másik 
platformról importáltak, lehetőség szerint 
fel kell tüntetnie a szóban forgó 
értékelések eredetét.

Or. en
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Módosítás 477
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében

Jelentés A9-0356/2021
Christel Schaldemose
A digitális szolgáltatások egységes piaca (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 
2000/31/EK irányelv módosítása
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Azon közvetítő szolgáltatók 
számára, amelyek a 2003/361/EK ajánlás 
melléklete értelmében mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősülnek, és 
amelyek észszerű erőfeszítést követően 
sikertelenül próbálták jogi képviselő 
szolgáltatásait igénybe venni, lehetővé kell 
tenni, hogy annak a tagállamnak a 
digitális szolgáltatási koordinátora, ahol a 
vállalkozás jogi képviselőt kíván kijelölni, 
segítse elő a további együttműködést és 
javasoljon lehetséges megoldásokat, 
beleértve a kollektív képviselet 
lehetőségeit is.

Or. en


