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Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el. Az 
ilyen szervezetek a jellegüket tekintve 
lehetnek közjogiak, például a terrorista 
tartalom vonatkozásában a nemzeti 
bűnüldözési hatóságok vagy A 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el. Ezek 
lehetnek közjogi szervek, például a 
terrorista tartalom vonatkozásában a 
nemzeti bűnüldözési hatóságok vagy A 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 
Europol) keretében működő, internetes 
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Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek. A 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében az ipari szervezetek és a 
jogosultak szervezetei megbízható 
bejelentőnek minősülhetnek, ha igazoltan 
megfelelnek a vonatkozó feltételeknek. Az 
ebben a rendeletben a megbízható 
bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online platformok 
nem kezelhetik hasonló módon az e 
rendelet értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 
többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43 megfelelően.

tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek. A 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében az ipari szervezetek, jogi 
szervezetek és személyek, illetve a 
jogosultak szervezetei megbízható 
bejelentőnek minősülhetnek, ha igazoltan 
megfelelnek a vonatkozó feltételeknek. Az 
ebben a rendeletben a megbízható 
bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online platformok 
nem kezelhetik hasonló módon az e 
rendelet értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 
többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43 megfelelően.

_________________ _________________
43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) 
a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről, HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) 
a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről, HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.

Or. en

Indokolás

A jogtulajdonosok számára lehetővé kell tenni, hogy anélkül nyújtsanak be fellebbezést, hogy 
megbízható bejelentőhöz fordulnának.
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Rendeletre irányuló javaslat
106 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(106 a)A digitális piacok 
„figyelemfelkeltő” profilalkotó üzleti 
modellje, ahol az algoritmusok előnyben 
részesítik az ellentmondásos tartalmakat 
és ez által hozzájárulnak azok online 
terjedéséhez, aláássa a fogyasztók digitális 
piacokba vetett bizalmát. E rendeletnek 
ezért véget kell vetnie ennek a 
gyakorlatnak, és a felhasználók számára 
nagyobb ellenőrzést kell biztosítania a 
rangsorok megjelenítésének módja felett;

Or. en
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 a. Amennyiben az online piacterek és 
online áruházak korábban eltávolították, 
törölték vagy letiltották az illegális 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, minden észszerű és arányos 
lépést meg kell tenniük  annak érdekében, 
hogy blokkolják, letiltsák vagy véglegesen 
eltávolítsák ezt az illegális tartalmat vagy 
bármely azonos tartalmat.

Or. en

Indokolás

Az ECHA közelmúltban végzett tanulmánya szerint az online piactereken értékesített termékek 
95%-a nem felel meg az európai szabványoknak. Ezért fontos megvédeni a fogyasztókat e 
kockázatoktól.
https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-8_en.pdf/ccf2c453-da0e-
c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


