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14.1.2022 A9-0356/493

Módosítás 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
az ECR képviselőcsoport 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
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A közvetítő szolgáltatók szerződési 
szabadságát főszabály szerint tiszteletben 
kell tartani, de az átláthatóság, a 
szolgáltatást igénybe vevők védelme, 
illetve a tisztességtelen és önkényes 
megoldások elkerülése érekében ajánlott 
bizonyos szabályokat meghatározni az 
ilyen szolgáltatók szerződési feltételeinek 
tartalmára, alkalmazására és 
érvényesítésére vonatkozóan.

(38) A közvetítő szolgáltatók szerződési 
szabadságát főszabály szerint tiszteletben 
kell tartani, de az alapvető jogok – 
különösen a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadsága – védelme, az 
átláthatóság, a szolgáltatást igénybe vevők 
védelme, illetve a megkülönböztető, 
tisztességtelen és önkényes megoldások 
elkerülése érdekében ajánlott bizonyos 
szabályokat meghatározni az ilyen 
szolgáltatók szerződési feltételeinek 
tartalmára, alkalmazására és 
érvényesítésére vonatkozóan. A szerződési 
feltételek semmilyen módon nem 
korlátozhatják a szólásszabadságot, nem 
korlátozhatják a nyilvános vitát, illetve 
nem korlátozhatják bizonyos 
felhasználóknak a szolgáltatáshoz való 
teljes körű hozzáférést azok meggyőződése 
okán, kivéve, ha egy információ 
összeegyeztethetetlen a szolgáltatás 
kinyilvánított céljával. Továbbá, amikor 
az online óriásplatformok lehetővé teszik 
a szolgáltatásaikról folytatott nyilvános 
vitát, nem korlátozhatják a közérdekű jogi 
szervezetektől, például politikai pártoktól 
vagy nonprofit szervezetektől származó 
információkhoz való hozzáférést azáltal, 
hogy megfosztják ezeket a 
szolgáltatásaikhoz való hozzáféréstől. 
Ilyen esetekben az adott jogellenes online 
tartalom eltávolítása nem eredményezheti 
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a címzett fiókjának felfüggesztését vagy 
megszüntetését. Különösen fontos annak 
biztosítása, hogy a feltételek 
megszövegezése az alkalmazandó uniós és 
nemzeti joggal összhangban világos és 
egyértelmű legyen. A feltételeknek 
magukban kell foglalniuk a 
tartalommoderálás céljából alkalmazott 
valamennyi szabályra, eljárásra, 
intézkedésre és eszközre vonatkozó 
információkat, beleértve az algoritmikus 
döntéshozatalt, az emberi felülvizsgálatot, 
valamint a szolgáltatás használatának 
megszüntetéséhez való jogot. A közvetítő 
szolgáltatóknak rövid és közérthető 
összefoglalót is kell nyújtaniuk a 
szolgáltatásokat igénybe vevők számára a 
szerződési feltételek főbb elemeiről, 
beleértve a rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségeket, adott esetben grafikus 
elemek, például ikonok használatával.

Or. en

Indokolás

When a platform has a certain relevance for public communication, which it is especially true 
for a very large social networking services, it should not be an exclusively internal decision 
which content can be blocked and which not. Content that can be legally distributed offline 
should also be allowed online. In this context recent case of removal of parliamentary group 
profiles from social media by administrators of private international platforms goes against 
fundamental civil liberties and cannot be accepted. Any legal political party and non-profit 
organization acting in public interest in Europe should be able to use social media platforms 
on equal terms.
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14.1.2022 A9-0356/494

Módosítás 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport 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
2 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „online közösségi hálózati 
szolgáltatás”: olyan platform, amely 
lehetővé teszi a végfelhasználók számára, 
hogy több eszközön keresztül 
kapcsolódjanak, tartalmakat osszanak 
meg és fedezzenek fel, valamint 
kommunikáljanak egymással, különösen 
csevegések, bejegyzések, videók és 
ajánlások révén;

Or. en

Indokolás

Az online közösségi hálózati szolgáltatás meghatározásának bevezetése ahhoz szükséges, 
hogy koherens javaslat szülessen, és arányos szabályrendszer jöjjön létre az online 
óriásplatformokra vonatkozóan. Ellenkező esetben fennáll annak a kockázata, hogy a 
Parlament nem foglalkozik a legjelentősebb kihívásokkal, amelyeket az ilyen platformok 
jelentenek a nyilvánosság és az egyéni felhasználók számára. A javasolt 
fogalommeghatározás összhangban van a Parlament digitális piacokról szóló jogszabályra 
vonatkozó álláspontjával, amely jogszabály további jogbiztonságot és kiszámíthatóságot 
biztosít az érdekelt felek számára.
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14.1.2022 A9-0356/495

Módosítás 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport 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 – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 25. cikk szerint online 
óriásplatformnak minősülő online 
közösségi hálózati szolgáltatók a 
szolgáltatásnyújtásuk helye szerinti 
tagállamok digitális szolgáltatási 
koordinátorának kérésére jogi képviselőt 
jelölnek ki abban a tagállamban.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Módosítás 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport 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
40 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Kivételes esetben a tagállam 
joghatósággal rendelkezik az e rendelet 
alapján a szolgáltatóra rótt 
kötelezettségeknek az illetékes nemzeti 
hatóságok általi felügyelete és 
végrehajtása céljából, amennyiben a 
szolgáltató a 25. cikk szerint online 
óriásplatformnak minősülő online 
közösségi hálózati szolgáltató, amely az 
adott tagállamban szolgáltatásokat kínál a 
felhasználóknak.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Módosítás 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
az ECR képviselőcsoport 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
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szolgáltatás igénybe vevői panaszt 
nyújthatnak be a közvetítő szolgáltatók 
ellen e rendelet feltételezett megsértése 
esetén a digitális szolgáltatási 
koordinátornak abban a tagállamban, ahol 
a szolgáltatás igénybe vevője lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkezik. A digitális 
szolgáltatási koordinátor kivizsgálja a 
panaszt, és adott esetben továbbítja a 
székhely szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak. Ha a panasz a tagállam 
egy másik illetékes hatóságának 
hatáskörébe tartozik, a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, a panaszt 
kézhez vevő koordinátor továbbítja ennek a 
hatóságnak.

A szolgáltatás igénybe vevői panaszt 
nyújthatnak be a közvetítő szolgáltatók 
ellen e rendelet feltételezett megsértése 
esetén a digitális szolgáltatási 
koordinátornak abban a tagállamban, ahol 
a szolgáltatás igénybe vevője lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkezik. Ezen eljárás 
során mindkét félnek joga van ahhoz, 
hogy meghallgassák, és megfelelő 
tájékoztatást kapjon az eljárás állásáról. A 
digitális szolgáltatási koordinátor 
kivizsgálja a panaszt, és adott esetben 
indokolatlan késedelem nélkül továbbítja 
a székhely szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak. A panasz értékelése 
kiegészíthető a szolgáltatás igénybe 
vevőjének lakóhelye vagy letelepedési 
helye szerinti tagállam digitális 
szolgáltatási koordinátorának azzal 
kapcsolatos véleményével, hogy miként 
kell megoldani az ügyet, figyelembe véve 
az adott tagállam nemzeti jogát és 
társadalmi-kulturális hátterét. Ha a panasz 
a tagállam egy másik illetékes hatóságának 
hatáskörébe tartozik, a panaszt kézhez 
vevő digitális szolgáltatási koordinátor 
indokolatlan késedelem nélkül továbbítja 
azt ennek a hatóságnak.

Or. en
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