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15.1.2022 A9-0356/509

Módosítás 509
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, 
Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Christian 
Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens 
Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław 
Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, 
Jarosław Duda, Marc Tarabella, Luisa Regimenti, Aldo Patriciello, Antonio Tajani, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Lucia Vuolo, Dace Melbārde, Herbert Dorfmann, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Anne Sander, François-
Xavier Bellamy, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Domènec Ruiz 
Devesa, Esteban González Pons, Ibán García Del Blanco, Salvatore De Meo, Daniel 
Caspary

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
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tárhelyszolgáltatásokra 
vonatkozó felelősség alóli mentesség 
igénybevétele érdekében a szolgáltatónak, 
amint valamely jogellenes tartalomról 
ténylegesen tudomást szerez, 
haladéktalanul intézkednie kell az 
információ eltávolítása, illetve az ahhoz 
való hozzáférés megszüntetése érdekében. 
Az eltávolításra vagy a hozzáférés 
megszüntetésére a véleménynyilvánítás 
szabadságára vonatkozó alapelv 
betartásával kell sort keríteni. A 
szolgáltatók különösen a saját 
kezdeményezésű vizsgálataik, illetve az 
egyének és a szervezetek által e rendelettel 
összhangban tett bejelentések révén 
szerezhetnek tudomást ilyen tartalomról, 
amennyiben ezek a bejelentések kellően 
pontosak és megfelelő módon igazoltak 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék a kellő 
gondossággal eljáró gazdasági szereplők 
számára az állítólagosan jogellenes 

(22) A tárhelyszolgáltatásokra 
vonatkozó felelősség alóli mentesség 
igénybevétele érdekében a szolgáltatónak, 
miután valamely tartalom jogellenes voltát 
észleli és ezáltal arról ténylegesen 
tudomást szerez, haladéktalanul 
intézkednie kell az információ eltávolítása, 
illetve az ahhoz való hozzáférés 
megszüntetése érdekében. A 
„haladéktalanul” kifejezés valamennyi 
tartalom esetében „a lehető 
leggyorsabban”, az élő közvetítések során 
és a különleges időérzékeny tartalmak 
esetében „azonnal” értendő. Az 
eltávolítást vagy a hozzáférés 
megszüntetését a fogyasztóvédelem magas 
szintje és az Alapjogi Charta betartásával 
kell végrehajtani, beleértve a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó alapelvet, valamint az 
információk és eszmék hatósági szerv 
beavatkozásától mentes megismerésének 
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tartalom észszerű azonosítását, értékelését 
és adott esetben az ellene való fellépést.

és közlésének szabadságát, A szolgáltatók 
különösen a saját kezdeményezésű 
vizsgálataik, illetve az egyének és a 
szervezetek által e rendelettel összhangban 
tett bejelentések révén szerezhetnek 
tudomást a tartalom illegális jellegéről, 
amennyiben ezek a bejelentések kellően 
pontosak és megfelelő módon igazoltak 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék a kellő 
gondossággal eljáró tárhelyszolgáltató 
számára az állítólagosan jogellenes 
tartalom észszerű azonosítását, értékelését 
és adott esetben az ellene való fellépést. 
Mindaddig, amíg a szolgáltatók lépéseket 
tesznek a ténylegesen a tudomásukra 
jutott illegális tartalommal kapcsolatban, 
részesülniük kell az e rendeletben említett 
felelősség alóli mentességben.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály észszerű legyen a 
jogellenes tartalom online szolgáltatások általi eltávolításának vagy hozzáférhetetlenné 
tételének terén, a jogszabálynak biztosítania kell, hogy az összes tartalom gyors eltávolítására 
vagy hozzáférhetetlenné tételére a lehető leggyorsabban és azonnal sor kerüljön az élő 
közvetítés során, valamint a különösen időérzékeny tartalmak esetében, figyelembe véve 
ezekben az esetekben, hogy a gazdasági érték legnagyobb része az élő közvetítésben rejlik.
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15.1.2022 A9-0356/510

Módosítás 510
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, 
Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine 
Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, 
Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, 
Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel 
Buda, Rainer Wieland, Brice Hortefeux, Anne Sander, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès 
Evren, Arnaud Danjean, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Antonio Tajani, 
Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Mario Furore, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila 
Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Sabrina Pignedoli, Patrizia Toia, 
Luisa Regimenti, Ibán García Del Blanco, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano Salini, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Marc 
Tarabella, Pernille Weiss, Aldo Patriciello, Dace Melbārde, Esteban González Pons, 
Christian Ehler, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros 
Sempere, César Luena, Domènec Ruiz Devesa

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
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A rendelet II. fejezetében szereplő 
szabályok a közvetítő szolgáltatók 
felelősség alóli mentességére 
összpontosítanak, de fontos megjegyezni, 
hogy bár az ilyen szolgáltatók általában 
fontos szerep játszanak, az online 
jogellenes tartalom és tevékenységek által 
jelentett problémát nem kizárólag az ilyen 
szolgáltatók felelősségére és feladataira 
koncentrálva kell megoldani. Amennyiben 
lehetséges, az online továbbított vagy tárolt 
jogellenes tartalom által érintett harmadik 
feleknek meg kell kísérelniük a szóban 
forgó közvetítő szolgáltatók bevonása 
nélkül megoldani az ilyen tartalommal 
kapcsolatos konfliktusokat. A 
szolgáltatások igénybe vevőit felelősség 
terheli – amennyiben arról az ilyen 
felelősséget meghatározó uniós és nemzeti 

(26) A rendelet II. fejezetében szereplő 
szabályok a közvetítő szolgáltatók 
felelősség alóli mentességére 
összpontosítanak, de fontos megjegyezni, 
hogy bár az ilyen szolgáltatók általában 
fontos szerep játszanak, az online 
jogellenes tartalom és tevékenységek által 
jelentett problémát nem kizárólag az ilyen 
szolgáltatók felelősségére és feladataira 
koncentrálva kell megoldani. A 
szolgáltatások igénybe vevőit felelősség 
terheli – amennyiben arról az ilyen 
felelősséget meghatározó uniós és nemzeti 
jog alkalmazandó szabályai úgy 
rendelkeznek – az általuk biztosított és a 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül 
esetlegesen terjesztett jogellenes tartalom 
vonatkozásában. Adott esetben más 
szereplőknek, például a zárt online 
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jog alkalmazandó szabályai úgy 
rendelkeznek – az általuk biztosított és a 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül 
esetlegesen terjesztett jogellenes tartalom 
vonatkozásában. Adott esetben más 
szereplőknek, például a zárt online 
környezetekben működő csoportok 
moderátorainak, különös tekintettel a 
nagyobb csoportokra, szintén elő kell 
segíteniük kell a jogellenes online tartalom 
terjedésének megakadályozását a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően. Továbbá, 
amennyiben szükség van az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók bevonására, beleértve a 
közvetítő szolgáltatókat, az erre vonatkozó 
kérést vagy határozatot – főszabály szerint 
– annak a szereplőnek kell címezni, amely 
technikai és működési szempontból fel tud 
lépni a jogszerűtlen tartalom adott elemei 
ellen, hogy megakadályozza és 
minimalizálja a nem jogszerűtlen 
tartalomnak minősülő információk 
elérhetőségére és hozzáférhetőségére 
gyakorolt lehetséges negatív hatásokat.

környezetekben működő csoportok 
moderátorainak, különös tekintettel a 
nagyobb csoportokra, szintén elő kell 
segíteniük kell a jogellenes online tartalom 
terjedésének megakadályozását a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően. Továbbá, 
amennyiben szükség van az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók bevonására, beleértve a 
közvetítő szolgáltatókat, az erre vonatkozó 
kérést vagy határozatot – főszabály szerint 
– annak a szereplőnek kell címezni, amely 
technikai és működési szempontból fel tud 
lépni a jogszerűtlen tartalom adott elemei 
ellen, hogy megakadályozza és 
minimalizálja a nem jogszerűtlen 
tartalomnak minősülő információk 
elérhetőségére és hozzáférhetőségére 
gyakorolt lehetséges negatív hatásokat.

Or. en

Indokolás

Ez a megközelítés olyan rendszert hozna létre, amelyben a felek kénytelenek lennének 
közvetlenül a végfelhasználókat megkeresni, és ahol a közvetítőknek lehetőségük nyílna arra, 
hogy megkerüljék a jogellenes online tartalom gondos és gyors eltávolítására vonatkozó 
kötelezettségüket, [ például azzal érvelve, hogy nincs technikai, operatív vagy szerződéses 
képességük arra, hogy fellépjenek a jogellenes tartalom/tevékenység ellen]. Egy ilyen 
rendszer egyszerűen kevesebb, nem nagyobb elszámoltathatóságot teremtene a platformok 
számára, és meghiúsítaná a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály  célját.
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15.1.2022 A9-0356/511

Módosítás 511
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Loucas Fourlas, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam 
Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea 
Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Nathalie Colin-Oesterlé, Herbert Dorfmann, 
Lucia Vuolo, Antonio Tajani, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario 
Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, 
Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Aldo 
Patriciello, Esteban González Pons, Christian Ehler, Daniel Caspary, Petri Sarvamaa

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, beleértve a jogos érdekeiket, 
illetve a megkülönböztető, tisztességtelen 
és önkényes megoldások elkerülése 
érdekében ajánlott bizonyos szabályokat 
meghatározni az ilyen szolgáltatók 
szerződési feltételeinek tartalmára, 
alkalmazására és érvényesítésére 
vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a 
közvetítő szolgáltatóknak a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe kell 
venniük a médiára vonatkozó releváns 
szabályokat, és konkrét eljárásokat kell 
bevezetniük, amelyek biztosítják, hogy a 
média haladéktalanul tájékoztatást 
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kapjon, és lehetősége legyen a 
tartalommoderálási intézkedések 
megtámadására azok végrehajtása előtt. A 
szerződési feltételek nem korlátozhatják a 
tömegtájékoztatásnak a Charta 11. 
cikkében rögzített szabadságát és 
sokszínűségét. Különösen fontos egyúttal 
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

A 12.1. cikkben tett módosításokkal összhangban.
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15.1.2022 A9-0356/512

Módosítás 512
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Jarosław Duda, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Alex Agius Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Andrea Caroppo, Javier 
Zarzalejos, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, 
Carmen Avram, Isabella Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia 
Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tiziana 
Beghin, Robert Hajšel, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace Melbārde, Esteban 
González Pons, Christian Ehler, Agnès Evren, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, 
Domènec Ruiz Devesa, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, César Luena

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
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Az üzleti felhasználók 
nyomonkövethetőségére vonatkozó 
kötelezettség hatékony és megfelelő 
alkalmazása érdekében, továbbá anélkül, 
hogy az aránytalan terhet jelentene, az 
érintett közvetítő szolgáltatóknak a 
szolgáltatásuk igénybevétele előtt 
átvilágítást kell végezniük az érintett üzleti 
felhasználó által megadott információk 
megbízhatóságának ellenőrzésére, 
különösen a szabadon elérhető hivatalos 
online adatbázisok vagy online felületek, 
például a nemzeti kereskedelmi 
nyilvántartások használatával vagy az 
érintett üzleti felhasználótól megbízható 
igazoló iratok – például az azonosító 
okmányok másolata, hiteles banki 
kivonatok, valamint cégkivonat és 
cégmásolat – bekérésével. Egyéb – 
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távolról hozzáférhető – forrásokat is 
használhatnak, amelyek hasonlóan 
megbízhatóak az e kötelezettségnek való 
megfelelés alkalmazásában.

Or. en

Indokolás

Ezt a cikket az IMCO jelentéstervezetében javasolták. A 13a. cikkben tett módosításokkal 
összhangban.
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15.1.2022 A9-0356/513

Módosítás 513
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Isabella Adinolfi, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen, Marion 
Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene 
Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier 
Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena 
Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Domènec Ruiz 
Devesa, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Isabel Carvalhais, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, 
Fulvio Martusciello, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina 
Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetítő szolgáltatók a 
szerződési feltételeikben tájékoztatást 
nyújtanak a szolgáltatás igénybe vevője 
által megadott információkra 
vonatkozóan a szolgáltatásaik 
használatával kapcsolatban bevezetett 
korlátozásokról. Ez a tájékoztatás 
magában foglalja a tartalommoderálás, 
beleértve az algoritmikus döntéshozatalt 
és az emberi felülvizsgálatot, céljából 
használt szakpolitikákra, eljárásokra, 
intézkedésekre és eszközökre vonatkozó 
információkat. Ezeket egyértelműen kell 
megfogalmazni, és könnyen hozzáférhető 
formátumban közzé kell tenni.

(1) A közvetítő szolgáltatók 
tisztességes, megkülönböztetésmentes és 
átlátható feltételeket alkalmaznak. A 
közvetítő szolgáltatók ezeket a feltételeket 
egyértelműen, egyszerű, felhasználóbarát 
nyelvezettel fogalmazzák meg, és könnyen 
elérhető, géppel olvasható formátumban 
teszik közzé azon tagállamok nyelvein, 
amelyeket a szolgáltatás megcéloz. A 
közvetítő szolgáltatók szerződési 
feltételeikben tiszteletben tartják a 
véleménynyilvánítás szabadságát, a 
tömegtájékoztatás szabadságát és 
sokszínűségét, valamint a Chartában 
rögzített egyéb alapvető jogokat és 
szabadságokat, továbbá az Unióban a 
médiára alkalmazandó szabályokat.
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Or. en

Indokolás

Article 12 should explicitly recognize that the restrictions provided in terms and conditions 
are drawn up, applied and enforced in compliance with rules applicable to the media, 
including content standards that serve to protect, for example, minors as well as, more 
broadly, the freedom of expression and information and the freedom of the media (Article 11 
of the Charter). The impact of intermediaries’ T&Cs and decisions taken in relation to lawful 
media content (e.g. content removal/suspension, suspension of business accounts, re-labelling 
content suitable for certain age groups, shadow banning, etc) is a very concrete issue, 
experienced by a variety of media on a variety of platform services regardless of size. The 
unilateral and unpredictable nature of such decisions represents a hurdle on citizens’ access 
to information and on media freedom.
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Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Az üzleti felhasználók 
nyomonkövethetősége

(1) A közvetítő szolgáltató biztosítja, hogy 
üzleti felhasználó csak akkor vehesse 
igénybe a szolgáltatásait, ha a közvetítő 
szolgáltató beszerezte a következő 
információkat:
a) az üzleti felhasználó neve, címe, 
telefonszáma és elektronikus levelezési 
címe;
b) az üzleti felhasználó személyazonosító 
okmányának vagy egyéb, a 910/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. 
cikkében meghatározott elektronikus 
azonosító okmány másolata1a;
c) az üzleti felhasználó bankszámlájának 



AM\1247074HU.docx PE702.829v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

adatai, amennyiben az üzleti felhasználó 
természetes személy;
d) amennyiben az üzleti felhasználó a 
cégjegyzékbe vagy ahhoz hasonló 
közérdekű nyilvántartásba be van 
jegyezve, a szóban forgó cégjegyzék 
megjelölése és az üzleti felhasználó 
azonosítási száma vagy azonosításának 
azzal egyenértékű, az adott 
nyilvántartásban alkalmazott eszköze.
(2) A közvetítő szolgáltató – az ilyen 
információk kézhezvételét követően, a 
szerződéses jogviszony teljes időtartama 
alatt – észszerű erőfeszítéseket tesz annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a) és d) 
pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok 
vagy az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri az üzleti felhasználót, 
hogy nyújtson be megbízható forrásból 
származó alátámasztó okmányokat.
(3) Ha a közvetítő szolgáltató értesül 
arról, hogy az (1) bekezdésben említett, az 
üzleti felhasználó által benyújtott 
valamely információ pontatlan vagy 
hiányos, a közvetítő szolgáltató – 
késedelem nélkül vagy az uniós és a 
nemzeti jog értelmében meghatározott 
határidőn belül – kéri az üzleti 
felhasználót az információ helyesbítésére, 
az annak biztosításához szükséges 
mértékben, hogy valamennyi információ 
pontos és hiánytalan legyen. Ha az üzleti 
felhasználó nem helyesbíti vagy nem 
egészíti ki az ilyen információt, a közvetítő 
szolgáltató felfüggeszti a 
szolgáltatásnyújtását az üzleti felhasználó 
felé, amíg az nem tesz eleget a kérésnek.
(4) A közvetítő szolgáltató biztonságos 
módon tárolja az (1) és (2) bekezdés 
értelmében megszerzett információkat az 
érintett üzleti felhasználóval fennálló 
szerződéses jogviszonyának időtartama 
alatt. Ezt követően törli az információkat.
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(5) A (2) bekezdés sérelme nélkül a 
közvetítő szolgáltató csak akkor ad ki 
információkat harmadik félnek, ha azt az 
alkalmazandó jog előírja, beleértve a 9. 
cikkben említett határozatokat és 
tagállami illetékes hatóságok vagy a 
Bizottság által az e rendelet értelmében 
vett feladataik ellátása érdekében 
kibocsátott határozatokat.
(6) A közvetítő szolgáltató egyértelműen, 
könnyen hozzáférhetően és érthetően a 
szolgáltatás igénybe vevőinek 
rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdés a) 
és d) pontjában említett információkat.
_________________
1a 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

Indokolás

Ezt a cikket az IMCO jelentéstervezetében javasolták. A hatékonyság érdekében az azonosítás 
elve nem korlátozódhat az online piacterekre. Ehelyett minden olyan információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást – például a doménnév-nyilvántartásokat, a CDN-
szolgáltatókat, a hirdetési hálózatokat –, amelyet jogellenes online tartalom nyújtására 
használnak, kötelezni kell arra, hogy észszerű lépéseket tegyen az illegális tevékenység 
megállítására, korlátozására és megelőzésére. A felhasználók kilétének azonosítása nélkül a 
fogyasztókat megfosztják a hatékony jogorvoslati mechanizmusoktól.


