
AD\1210405HU.docx PE648.593v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Kulturális és Oktatási Bizottság

2020/2019(INL)

20.7.2020

VÉLEMÉNY
a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

a Jogi Bizottság részére

a Bizottságnak szóló, digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra vonatkozó 
ajánlásokkal: az online működő vállalkozásokra vonatkozó kereskedelmi és 
polgári jogi szabályok kiigazítása
(2020/2019(INL))

A vélemény előadója: Petra Kammerevert

(Kezdeményezés – az eljárási szabályzat 47. cikke)



PE648.593v02-00 2/7 AD\1210405HU.docx

HU

PA_INL



AD\1210405HU.docx 3/7 PE648.593v02-00

HU

JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. emlékeztet arra, hogy a szabad és plurális média a demokratikus társadalmak gerincét 
képezi; emlékeztet arra, hogy a hagyományos médiaszolgáltatásokat szigorúan 
szabályozzák annak érdekében, hogy biztosítsák a véleménynyilvánítás szabadságát és a 
szerkesztői szabadságot az általuk közzétett tartalmak tekintetében; kéri, hogy tegyenek 
lépéseket különösen azon jogszerű tartalmak rendelkezésre állásának és 
hozzáférhetőségének biztosítására, amelyek tekintetében elismert a szerkesztői 
felelősség vagy amelyeket újságírók készítettek, illetve bármely más, már általánosan 
elismert független felügyelet alá tartozó médiatartalmak más platformokon vagy 
szolgáltatásokon való elérhetőségének biztosítására, hogy tartalmukra ne vonatkozzanak 
további ellenőrzések, miközben egyértelmű és hatékonyan érvényesíthető szabályokat 
alkalmaznak a platformok átláthatóságára és felelősségére vonatkozóan az adatvédelem, 
az online biztonság és az alapvető jogok érvényesítése tekintetében; megjegyzi ezért, 
hogy kompatibilis keretekre van szükség az online és offline környezet vonatkozásában, 
és hogy a platformok szerkesztői döntései és algoritmikus folyamatai, valamint az 
online platformok általi tartalomeltávolítás jelentős hatással lehet a véleménynyilvánítás 
szabadságára és az információhoz való hozzáférésre;

2. úgy véli, hogy a gyors technológiai fejlődés, valamint az új termékek és szolgáltatások 
fejlődése miatt a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra irányuló minden új 
jogalkotási javaslatnak időtálló, hosszú távú megoldásokat kell kínálnia a digitális 
platformokra, szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó felelősségi és biztonsági 
szabályok korszerűsítésére és pontosítására vonatkozóan anélkül, hogy indokolatlan 
akadályokat állítana a digitális szolgáltatások növekedésének útjába; hangsúlyozza, 
hogy minden új intézkedésnek arányosnak kell lennie, és hogy gyakorlati 
végrehajtásuknak figyelembe kell vennie az érintett szolgáltatók pénzügyi kapacitását és 
piaci részesedését a tagállamokban és az Unióban, az egyenlő versenyfeltételek 
biztosításának és a verseny előmozdításának elősegítése érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy az uniós vagy nemzeti jogszabályok értelmében jogszerű és 
jogszerűen megosztott tartalomnak online kell maradnia, és hogy az ilyen tartalom 
eltávolítása nem vezethet az egyéni felhasználók azonosításához vagy személyes 
adataik feldolgozásához;

4. emlékeztet arra, hogy az online működő médiaplatformokra és médiaszolgáltatásokra 
vonatkozó átláthatósági kötelezettségeket tulajdonviszonyaikra és finanszírozási 
forrásaikra is alkalmazni kell;

5. úgy véli, hogy a megfelelő környezet megteremtése elengedhetetlen a digitális egységes 
piac teljes potenciáljának kiaknázásához; hangsúlyozza, hogy a megfelelő keretrendszer 
magában foglalná az online környezetnek az offline környezethez hasonló kezelését, 
többek között a reklámok és az adózás tekintetében is;

6. felszólít biztonságos digitális környezet kialakítására, amely az alapvető jogok 
tekintetében kiegyensúlyozott megközelítést alkalmaz a vélemények sokszínűségének, a 
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hálózatsemlegességnek, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának, 
valamint a tulajdon védelmének előmozdítása érdekében; megjegyzi, hogy a 
kommunikáció mindig egy adott kontextusban történik, és hogy ugyanakkor 
intézkedésekre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a jogellenes tartalmakat 
azonnal eltávolítsák, és azok ne jelenjenek meg újra; ezért kéri, hogy az automatizált 
eljárásokra etikai elvek, átláthatóság, elszámoltathatóság, valamint emberi felügyelet és 
ellenőrzés vonatkozzon; hangsúlyozza, hogy ezeket az eljárásokat a felhasználók 
számára hatékony panasztételi és jogorvoslati mechanizmusokkal kell kiegészíteni, 
amelyek biztosítják, hogy a panaszokat indokolatlan késedelem nélkül kezeljék az 
alapvető kommunikációs szabadságok védelme érdekében;

7. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a platformok üzemeltetői átláthatósági 
jelentéseket tegyenek hozzáférhetővé az olyan esetek számáról, amikor a tartalmat 
tévesen azonosították jogellenesként vagy jogellenesen megosztottként, valamint hogy 
az illetékes hatóságok tegyék hozzáférhetővé az olyan esetek számára vonatkozó 
információt, amelyekben az eltávolítások nyomozáshoz és bűncselekmények 
büntetőeljárás alá vonásához vezetnek;

8. felhív minden technológiailag megvalósítható eszköz alkalmazására egyrészt a 
jogellenes tartalom elleni küzdelem, másrészt a káros tartalom, a félretájékoztatás, a 
propaganda és a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem érdekében; hangsúlyozza, hogy az 
ilyen eszközök alkalmazásának szabályozói és bírósági felügyeleten kell alapulnia; 
hangsúlyozza, hogy ezek az intézkedések nem vezethetnek olyan előzetes ellenőrzési 
intézkedésekhez vagy feltöltés-szűréshez, amelyek nem felelnek meg a 2000/31/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvi 15. cikkének1;

9. rámutat arra, hogy az átláthatóságra és az alapvető jogokra vonatkozó kötelezettségek 
mellett a tartalom felfedezhetőségére és észlelhetőségére vonatkozó hatékony 
intézkedések, valamint a kifejezett önmegjelenítés korlátozása jelentősen hozzájárulhat 
a jogszerű tartalom terjesztéséhez, az információ és a médiapluralizmus 
előmozdításához, a kulturális és nyelvi sokszínűséghez, valamint a minőségi, közérdekű 
tartalomhoz való hozzáféréshez; rámutat a társ- és önszabályozás bevált gyakorlataira, 
amelyek megerősítik a platformok, a jogtulajdonosok, a tényellenőrzők, a hatóságok és 
a felhasználók közötti együttműködést, és lehetővé teszik a felhasználók számára az 
ellenőrzést azáltal, hogy lehetővé teszik számukra a megkérdőjelezhető tartalmak 
megjelölését; rámutat arra, hogy a közösségi médiaszolgáltatásoknak egyre gyakrabban 
meg kell jelölniük a félrevezető tartalmakat;

10. kéri, hogy az össztársadalmi célokat szolgáló, és azokat bizonyos ágazatokra 
vonatkozóan konkretizáló ágazatspecifikus szabályok – például a 2010/13/EU2 és az 
(EU) 2019/7903 európai parlamenti és tanácsi irányelv – végrehajtása élvezzen 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(„Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”), (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).
3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelve (2019. április 17.) digitális egységes piacon a 
szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról (HL L 130., 
2019.5.17., 92. o.).
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elsőbbséget az általános szabályokkal szemben a szerzők és művészek jogainak a 
digitális környezetben történő biztosítása érdekében;

11. kéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra a legutóbbi nemzeti ítélkezési gyakorlatot, 
amely 30 perces határidőt határoz meg a szolgáltatók számára a jogsértő tartalmak 
eltávolítására, továbbá hogy az élő tartalom tekintetében tisztázza a „gyors” fogalmát;

12. ismételten hangsúlyozza, hogy a versenyt támogató adathozzáférési rendszereknek, 
amelyek kiegészítik a versenyjogi szabályok érvényesítését, az adattulajdonosok 
birtokában lévő adatok decentralizálására kell törekedniük, miközben fenntartják a 
fogyasztók érdekében végzett innováció ösztönzését;

13. rámutat arra, hogy az alapvető szabadságoknak, például a szólásszabadságnak, a 
fogyasztók választásának és a magánélethez való jognak az új szabályok 
középpontjában kell állniuk, az egész ágazatban érvényes egyenlő versenyfeltételek 
elérése érdekében;

14. hangsúlyozza a digitális szolgáltatások nyújtása terén a jelenlegi és potenciális új 
akadályok, korlátozások és terhek kiküszöbölésének fontosságát, különösen a kkv-k és 
az induló vállalkozások számára, ugyanakkor biztosítva a platformok felelősségteljes és 
megkülönböztetéstől mentes viselkedését és az arányos kötelezettségeket, legyen az 
online vagy offline;

15. szilárd meggyőződése, hogy meg kell erősíteni a platform felelősségét a jogellenes és 
nem biztonságos termékekkel kapcsolatban, ezáltal erősítve a digitális egységes piacot; 
emlékeztet arra, hogy ezekben az esetekben a platformok felelősségének a célnak 
megfelelőnek kell lennie, figyelembe véve a meglévő fogyasztói biztosítékokat, 
amelyeket mindenkor be kell tartani, valamint az ezzel járó jogorvoslati intézkedések 
bevezetését a kiskereskedők és a fogyasztók számára; úgy véli, hogy a rendszer csak 
akkor képes működni, ha a végrehajtó hatóságoknak elegendő hatásköre, eszköze és 
erőforrása van a rendelkezések végrehajtásához és a transznacionális jelleggel bíró 
esetekben történő hatékony együttműködéshez;

16. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy frissítsék, módosítsák, növeljék az uniós és a 
nemzeti szabályok átfogó jellegét, egyértelműségét és átláthatóságát, ugyanakkor 
eltávolítsák a szükségtelen és elavult szabályozási rendelkezéseket ahelyett, hogy 
további szabályozási rendelkezéseket hoznának a jelenlegi technológiai fejlődés 
tükrözése céljából.
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