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Módosítás 517/rev
Juan Fernando López Aguilar
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

Jelentés A9-0356/2021
Christel Schaldemose
A digitális szolgáltatások egységes piaca (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 
200/31/EK irányelv módosítása
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A közvetítő szolgáltatók az 
általános jellegű kötelezettségek 
tekintetében nem tartoznak a 
nyomonkövetési kötelezettség hatálya alá. 
Ez nem vonatkozik a nyomonkövetési 
kötelezettségekre egy adott esetben, és 
mindenekelőtt nem érinti a nemzeti 
hatóságok nemzeti jogszabályoknak 
megfelelően hozott határozatait az ebben a 
rendeletben meghatározott feltételekkel 
összhangban. Ebben a rendeletben semmi 
sem értelmezendő általános 
nyomonkövetési kötelezettségként vagy 
aktív tényfeltáró kötelezettségként, sem 
pedig a szolgáltatók tekintetében arra 
vonatkozó általános kötelezettségként, 
hogy a jogellenes tartalomra vonatkozóan 
proaktív intézkedéseket hozzanak.

(28) A közvetítő szolgáltatók az 
általános jellegű kötelezettségek 
tekintetében nem tartoznak a 
nyomonkövetési kötelezettség hatálya alá. 
Ez nem vonatkozik a nyomonkövetési 
kötelezettségekre egy adott esetben, és 
mindenekelőtt nem érinti a nemzeti 
hatóságok nemzeti jogszabályoknak 
megfelelően hozott határozatait az ebben a 
rendeletben meghatározott feltételekkel 
összhangban. Ebben a rendeletben semmi 
sem értelmezendő általános 
nyomonkövetési kötelezettségként vagy 
aktív tényfeltáró kötelezettségként, sem 
pedig a szolgáltatók tekintetében arra 
vonatkozó általános kötelezettségként, 
hogy a jogellenes tartalomra vonatkozóan 
proaktív intézkedéseket hozzanak. Az 
adatminimalizálás elvével összhangban, 
valamint a jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatal, a személyazonosság-lopás és a 
személyes adatokkal való visszaélés egyéb 
formáinak megelőzése érdekében az 
igénybe vevők számára biztosítani kell a 
szolgáltatások anonim használatának és 
kifizetésének jogát, amennyiben ez 
észszerű erőfeszítéssel megvalósítható. Ez 
nem érinti a személyes adatok védelmére 
vonatkozó uniós jogszabályokban 
meghatározott kötelezettségeket. A 
szolgáltatók lehetővé tehetik 
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szolgáltatásaik anonim használatát 
azáltal, hogy tartózkodnak a szolgáltatás 
igénybe vevőjére és online tevékenységeire 
vonatkozó személyes adatok gyűjtésétől, és 
nem akadályozzák meg a szolgáltatást 
igénybe vevőket abban, hogy anonimizált 
hálózatokat használjanak a 
szolgáltatáshoz való hozzáféréshez. Az 
anonim fizetés történhet például 
készpénzzel, készpénzzel vásárolt 
utalványokkal vagy más előre fizetett 
fizetési eszközökkel. 
(Technikai megjegyzés: A LIBE javasolja 
az IMCO 25. módosításával való 
összevonást)

Or. en

Indokolás

A LIBE 520. módosításának magyarázatára szolgáló preambulumbekezdés.
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Módosítás 518/rev
Juan Fernando López Aguilar
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

Jelentés A9-0356/2021
Christel Schaldemose
A digitális szolgáltatások egységes piaca (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 
200/31/EK irányelv módosítása
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A jogellenes tartalom elleni 
fellépésre vonatkozó ilyen határozatok 
területi hatályát egyértelműen meg kell 
határozni a határozat kibocsátását lehetővé 
tevő alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog 
alapján, és ez a hatály nem léphet túl a 
célkitűzései eléréséhez szigorúan 
szükséges mértéken. Ebben a tekintetben a 
határozatot kibocsátó nemzeti igazságügyi 
vagy közigazgatási hatóságnak egyensúlyra 
kell törekednie a határozat célkitűzése – a 
határozat kibocsátását lehetővé tévő 
jogalapnak megfelelően –, illetve a 
határozat által esetlegesen érintett 
valamennyi harmadik fél jogai és jogos 
érdekei között, különös tekintettel a Charta 
értelmében vett alapvető jogaikra. 
Továbbá, amennyiben az érintett 
információra vonatkozó határozat az 
érintett hatóság tagállamának területén is 
hatást fejthet ki, a hatóságnak értékelnie 
kell, hogy a szóban forgó információ 
valószínűsíthetően jogellenes tartalomnak 
minősül-e más érintett tagállamokban, és 
adott esetben figyelembe kell vennie az 
uniós jog vagy a nemzetközi jog vonatkozó 
szabályait, illetve a nemzetközi jóviszony 
elvét.

(31) A jogellenes tartalom elleni 
fellépésre vonatkozó ilyen határozatok 
területi hatályát egyértelműen meg kell 
határozni a határozat kibocsátását lehetővé 
tevő alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog 
alapján, és ez a hatály nem léphet túl a 
célkitűzései eléréséhez szigorúan 
szükséges mértéken. Ebben a tekintetben a 
határozatot kibocsátó nemzeti igazságügyi 
vagy közigazgatási hatóságnak egyensúlyra 
kell törekednie a határozat célkitűzése – a 
határozat kibocsátását lehetővé tévő 
jogalapnak megfelelően –, illetve a 
határozat által esetlegesen érintett 
valamennyi harmadik fél jogai és jogos 
érdekei között, különös tekintettel a Charta 
értelmében vett alapvető jogaikra. 
Továbbá, amennyiben az érintett 
információra vonatkozó határozat az 
érintett hatóság tagállamának területén is 
hatást fejthet ki, a hatóságnak értékelnie 
kell, hogy a szóban forgó információ 
valószínűsíthetően jogellenes tartalomnak 
minősül-e más érintett tagállamokban, és 
adott esetben figyelembe kell vennie az 
uniós jog vagy a nemzetközi jog vonatkozó 
szabályait, illetve a nemzetközi jóviszony 
elvét. A közvetítő szolgáltatókat jogilag 
nem lehet arra kötelezni, hogy olyan 
tartalmat távolítsanak el, ami a 
székhelyük szerinti országban jogszerű. Az 
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illetékes hatóságok számára lehetővé kell 
tenni, hogy az Unión kívül jogszerűen 
közzétett tartalmak zárolását csak azon 
tagállam területére vonatkozóan rendeljék 
el, ahol az említett illetékes hatóságok 
székhelye van. Ez nem érinti a 
szolgáltatóknak azt a jogát, hogy 
értékeljék, hogy egy adott tartalom 
megfelel-e a saját feltételeiknek, és ezt 
követően eltávolítsák a nem megfelelő 
tartalmat akkor is, ha az a székhelyük 
szerinti országban nem jogellenes.

Or. en

Indokolás

A LIBE 527–529. módosításának magyarázatára szolgáló preambulumbekezdés.
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Módosítás 519/rev
Juan Fernando López Aguilar
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

Jelentés A9-0356/2021
Christel Schaldemose
A digitális szolgáltatások egységes piaca (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 
200/31/EK irányelv módosítása
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A jogbiztonság megteremtése, 
valamint a közvetítő szolgáltatók által 
esetlegesen önkéntes alapon vállalt, a 
jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és az ellene való fellépésre 
vonatkozó tevékenységek ösztönzése 
érdekében egyértelművé kell tennie, hogy 
az a puszta tény, hogy a szolgáltatók ilyen 
tevékenységeket folytatnak, nem jelenti 
azt, hogy a felelősség alóli, ebben a 
rendeletben meghatározott mentességek 
nem érhetők el, amennyiben ezekre a 
tevékenységekre jóhiszeműen, kellő 
gondosság mellett kerül sor. Emellett 
ajánlott egyértelművé tenni, hogy nem 
vezet a felelősség alóli mentességek 
elérhetetlenségéhez az a puszta tény, hogy 
a szolgáltatók – jóhiszeműen – 
intézkedéseket hoznak, hogy megfeleljenek 
az uniós jog előírásainak, beleértve az e 
rendeletben szereplő, a szerződési 
feltételeik végrehajtására vonatkozó 
előírásokat. Ezért az adott szolgáltató 
esetleges ilyen tevékenységeit és 
intézkedéseit nem kell figyelembe venni 
annak meghatározásakor, hogy a 
szolgáltató igénybe veheti-e a felelősség 
alóli mentességet, különösen abban a 
tekintetben, hogy a szolgáltató semleges 
szolgáltatást nyújt-e, és ezért a releváns 
rendelkezés hatálya alá tartozhat-e, anélkül 

(25) A jogbiztonság megteremtése, 
valamint a közvetítő szolgáltatók által 
esetlegesen önkéntes alapon vállalt, a 
jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és az ellene való fellépésre 
vonatkozó tevékenységek ösztönzése 
érdekében egyértelművé kell tennie, hogy 
az a puszta tény, hogy a szolgáltatók ilyen 
tevékenységeket folytatnak, nem jelenti 
azt, hogy a felelősség alóli, ebben a 
rendeletben meghatározott mentességek 
nem érhetők el, amennyiben ezekre a 
tevékenységekre jóhiszeműen, kellő 
gondosság mellett kerül sor. Az 
automatizált eszközök jelenleg nem 
képesek megkülönböztetni a jogellenes 
tartalmat az adott kontextusban jogszerű 
tartalomtól, és ezért rutinszerűen a 
jogszerű tartalom túlzott blokkolásához 
vezetnek. Az automatizált jelentések 
szolgáltatók vagy szerződéses vállalkozóik 
általi emberi felülvizsgálata nem oldja 
meg teljes mértékben ezt a problémát, 
különösen akkor, ha azt olyan 
magánvállalkozók alkalmazottainak 
szervezik ki, amelyek nem rendelkeznek 
kellő függetlenséggel, képesítéssel és 
elszámoltathatósággal. Az automatizált 
eszközökön vagy feltöltéskor végzett 
tartalomszűrésen alapuló előzetes 
ellenőrzési intézkedéseket kivételesen 
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azonban, hogy ez a szabály azt jelentené, 
hogy a szolgáltató szükségszerűen élhet a 
mentességgel.

engedélyezni kell, ha az automatizált 
döntés megbízhatóan a korábban 
nyilvánvalóan jogellenesnek minősített 
információkra korlátozódik, függetlenül 
kontextusától, az információt közlő 
igénybe vevő személyazonosságától és 
szándékától. Az automatikus 
tartalomküldések, például a kéretlen 
üzenetek (spam) szűrését engedélyezni 
kell. Emellett ajánlott egyértelművé tenni, 
hogy nem vezet a felelősség alóli 
mentességek elérhetetlenségéhez az a 
puszta tény, hogy a szolgáltatók – 
jóhiszeműen – intézkedéseket hoznak, 
hogy megfeleljenek az uniós jog 
előírásainak, beleértve az e rendeletben 
szereplő, a szerződési feltételeik 
végrehajtására vonatkozó előírásokat. Ezért 
az adott szolgáltató esetleges ilyen 
tevékenységeit és intézkedéseit nem kell 
figyelembe venni annak meghatározásakor, 
hogy a szolgáltató igénybe veheti-e a 
felelősség alóli mentességet, különösen 
abban a tekintetben, hogy a szolgáltató 
semleges szolgáltatást nyújt-e, és ezért a 
releváns rendelkezés hatálya alá tartozhat-
e, anélkül azonban, hogy ez a szabály azt 
jelentené, hogy a szolgáltató 
szükségszerűen élhet a mentességgel.

(Technikai megjegyzés: Technikai 
megjegyzés: A LIBE javasolja az IMCO 21. 
módosításával való összevonást)

Or. en

Indokolás

A LIBE 540. módosításának magyarázatára szolgáló preambulumbekezdés.


