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Módosítás 130
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások és különösen a 
közvetítő szolgáltatások az uniós gazdaság, 
illetve az uniós polgárok mindennapjainak 
fontos részévé váltak. Húsz évvel a 
meglévő, az ilyen szolgáltatásokra 
vonatkozóan a 2000/31/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben25 
lefektetett jogi keret elfogadását követően 
az új és innovatív üzleti modellek és 
szolgáltatások, például az online közösségi 
hálózatok és piacterek lehetővé tették az 
üzleti felhasználók és fogyasztók számára, 
hogy új módokon osszanak meg 
információkat, férjenek hozzá 
információkhoz és vegyenek részt 
ügyletekben. Az uniós polgárok többsége 
jelenleg napi szinten használja ezeket a 
szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások 
digitális átalakulása és fokozott használata 
azonban új kockázatokat és kihívásokat is 
eredményezett az egyéni felhasználók és a 
társadalom egésze számára egyaránt.

(1) Az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások és különösen a 
közvetítő szolgáltatások az uniós gazdaság, 
illetve az uniós polgárok mindennapjainak 
fontos részévé váltak. Húsz évvel a 
meglévő, az ilyen szolgáltatásokra 
vonatkozóan a 2000/31/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben25 
lefektetett jogi keret elfogadását követően 
az új és innovatív üzleti modellek és 
szolgáltatások, például az online közösségi 
hálózatok és piacterek lehetővé tették az 
üzleti felhasználók és fogyasztók számára, 
hogy új módokon osszanak meg 
információkat, férjenek hozzá 
információkhoz és vegyenek részt 
ügyletekben. Az uniós polgárok többsége 
jelenleg napi szinten használja ezeket a 
szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások 
digitális átalakulása és fokozott használata 
azonban új kockázatokat – nem 
utolsósorban kiberbiztonsági 
kockázatokat – és kihívásokat is 
eredményezett az egyéni felhasználók és a 
társadalom, valamint a gazdaság egésze 
számára egyaránt.

_________________ _________________
25 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.).

25 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.).

Or. en
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Módosítás 131
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az európai társadalom és gazdaság 
digitalizációja miatt a politikai 
döntéshozók, a vállalatok és a polgárok 
gyakran küszködnek a felzárkózással. 
Ezenkívül az adatok felhalmozása 
rendszeresen egyenlőtlen versenyhelyzetet 
teremt a piacon, mivel ezt eszközként 
használják annak meghatározására, hogy 
ki lép be és ki lép ki a piacról.

Or. en

Módosítás 132
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok egyre nagyobb 
mértékben vezetnek be vagy terveznek 
bevezetni az ezen rendelet által 
szabályozott kérdésekről szóló nemzeti 
jogszabályokat, mindenekelőtt a közvetítő 
szolgáltatókra vonatkozó kellő gondossági 
követelmények előírásával. Ezek az eltérő 
nemzeti jogszabályok kedvezőtlenül 
érintik a belső piacot, amely – a Szerződés 
26. cikke értelmében – egy olyan, belső 
határok nélküli térséget alkot, amelyben 
biztosított az áruk és szolgáltatások, 
valamint a letelepedés szabadsága, 
figyelembe véve az ilyen szolgáltatások 
nyújtásához általában használt internet 
eredendően határokon átnyúló jellegét. A 
közvetítő szolgáltatások belső piacon 
történő nyújtására vonatkozó feltételeket 
harmonizálni kell, hogy a vállalkozások 

törölve
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hozzáférhessenek új piacokhoz és 
lehetőségekhez a belső piacban rejlő 
előnyök kiaknázása érdekben, nagyobb 
választékot biztosítva a fogyasztóknak és a 
szolgáltatások egyéb igénybe vevőinek.

Or. en

Módosítás 133
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok egyre nagyobb 
mértékben vezetnek be vagy terveznek 
bevezetni az ezen rendelet által 
szabályozott kérdésekről szóló nemzeti 
jogszabályokat, mindenekelőtt a közvetítő 
szolgáltatókra vonatkozó kellő gondossági 
követelmények előírásával. Ezek az eltérő 
nemzeti jogszabályok kedvezőtlenül érintik 
a belső piacot, amely – a Szerződés 26. 
cikke értelmében – egy olyan, belső 
határok nélküli térséget alkot, amelyben 
biztosított az áruk és szolgáltatások, 
valamint a letelepedés szabadsága, 
figyelembe véve az ilyen szolgáltatások 
nyújtásához általában használt internet 
eredendően határokon átnyúló jellegét. A 
közvetítő szolgáltatások belső piacon 
történő nyújtására vonatkozó feltételeket 
harmonizálni kell, hogy a vállalkozások 
hozzáférhessenek új piacokhoz és 
lehetőségekhez a belső piacban rejlő 
előnyök kiaknázása érdekben, nagyobb 
választékot biztosítva a fogyasztóknak és a 
szolgáltatások egyéb igénybe vevőinek.

(2) A tagállamok egyre nagyobb 
mértékben vezetnek be vagy terveznek 
bevezetni az ezen rendelet által 
szabályozott kérdésekről szóló nemzeti 
jogszabályokat, mindenekelőtt a közvetítő 
szolgáltatókra vonatkozó kellő gondossági 
követelmények előírásával. Ezek az eltérő 
nemzeti jogszabályok kedvezőtlenül érintik 
a belső piacot, amely – a Szerződés 26. 
cikke értelmében – egy olyan, belső 
határok nélküli térséget alkot, amelyben 
biztosított az áruk és szolgáltatások, 
valamint a letelepedés szabadsága, 
figyelembe véve az ilyen szolgáltatások 
nyújtásához általában használt internet 
eredendően határokon átnyúló jellegét. A 
közvetítő szolgáltatások belső piacon 
történő nyújtására vonatkozó feltételeket 
harmonizálni kell, hogy a vállalkozások 
hozzáférhessenek új piacokhoz és 
lehetőségekhez a belső piacban rejlő 
előnyök kiaknázása érdekben, nagyobb 
választékot biztosítva a fogyasztóknak és a 
szolgáltatások egyéb igénybe vevőinek, 
fogvatartási hatások nélkül.

Or. en

Módosítás 134
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Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok egyre nagyobb 
mértékben vezetnek be vagy terveznek 
bevezetni az ezen rendelet által 
szabályozott kérdésekről szóló nemzeti 
jogszabályokat, mindenekelőtt a közvetítő 
szolgáltatókra vonatkozó kellő gondossági 
követelmények előírásával. Ezek az eltérő 
nemzeti jogszabályok kedvezőtlenül érintik 
a belső piacot, amely – a Szerződés 26. 
cikke értelmében – egy olyan, belső 
határok nélküli térséget alkot, amelyben 
biztosított az áruk és szolgáltatások, 
valamint a letelepedés szabadsága, 
figyelembe véve az ilyen szolgáltatások 
nyújtásához általában használt internet 
eredendően határokon átnyúló jellegét. A 
közvetítő szolgáltatások belső piacon 
történő nyújtására vonatkozó feltételeket 
harmonizálni kell, hogy a vállalkozások 
hozzáférhessenek új piacokhoz és 
lehetőségekhez a belső piacban rejlő 
előnyök kiaknázása érdekben, nagyobb 
választékot biztosítva a fogyasztóknak és a 
szolgáltatások egyéb igénybe vevőinek.

2 A tagállamok egyre nagyobb 
mértékben vezetnek be vagy terveznek 
bevezetni az ezen rendelet által 
szabályozott kérdésekről szóló nemzeti 
jogszabályokat, mindenekelőtt a közvetítő 
szolgáltatókra vonatkozó kellő gondossági 
követelmények előírásával. Ezek az eltérő 
nemzeti jogszabályok kedvezőtlenül érintik 
a belső piacot, amely – a Szerződés 26. 
cikke értelmében – egy olyan, belső 
határok nélküli térséget alkot, amelyben 
biztosított az áruk és szolgáltatások, 
valamint a letelepedés szabadsága, 
figyelembe véve az ilyen szolgáltatások 
nyújtásához általában használt internet 
eredendően határokon átnyúló jellegét. A 
közvetítő szolgáltatások belső piacon 
történő nyújtására vonatkozó feltételeket 
harmonizálni kell, hogy a vállalkozások 
hozzáférhessenek új piacokhoz és 
lehetőségekhez a belső piacban rejlő 
előnyök kiaknázása érdekben, nagyobb 
választékot és szélesebb körű jogokat 
biztosítva a fogyasztóknak és a 
szolgáltatások egyéb igénybe vevőinek.

Or. ro

Módosítás 135
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közvetítő szolgáltatók 
felelősségteljes és kellően gondos 
magatartása elengedhetetlen a biztonságos, 
kiszámítható és megbízható online 

(3) A közvetítő szolgáltatók 
felelősségteljes és kellően gondos 
magatartása elengedhetetlen a biztonságos, 
kiszámítható és megbízható online 
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környezethez, illetve ahhoz, hogy az uniós 
polgárok és más személyek gyakorolhassák 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a 
továbbiakban: Charta) biztosított alapvető 
jogokat, különösen a véleménynyilvánítás 
és az információ szabadságához, illetve a 
vállalkozások szabadságához és a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot.

környezethez, illetve ahhoz, hogy az uniós 
polgárok és más személyek gyakorolhassák 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a 
továbbiakban: Charta) biztosított alapvető 
jogokat, különösen a véleménynyilvánítás 
és az információ szabadságához, illetve a 
vállalkozások szabadságához, a 
megkülönböztetésmentességhez és a 
magánélethez való jogot.

Or. ro

Módosítás 136
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közvetítő szolgáltatók 
felelősségteljes és kellően gondos 
magatartása elengedhetetlen a biztonságos, 
kiszámítható és megbízható online 
környezethez, illetve ahhoz, hogy az uniós 
polgárok és más személyek gyakorolhassák 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a 
továbbiakban: Charta) biztosított alapvető 
jogokat, különösen a véleménynyilvánítás 
és az információ szabadságához, illetve a 
vállalkozások szabadságához és a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot.

(3) A közvetítő szolgáltatók 
felelősségteljes és kellően gondos 
magatartása elengedhetetlen a biztonságos, 
hozzáférhető, kiszámítható és megbízható 
online környezethez, illetve ahhoz, hogy az 
uniós polgárok és más személyek 
gyakorolhassák az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában (a továbbiakban: Charta) 
biztosított alapvető jogokat, különösen a 
véleménynyilvánítás és az információ 
szabadságához, illetve a vállalkozások 
szabadságához és a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot.

Or. en

Módosítás 137
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezért a belső piac működésének (4) Ezért a belső piac működésének 
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védelme és javítása érdekében célzott, 
egységes, hatékony, arányos és kötelező 
szabályokat kell hozni uniós szinten. Ez a 
rendelet biztosítja annak feltételeit, hogy 
az innovatív digitális szolgáltatások 
megjelenjenek a belső piacon és 
bővüljenek. A közvetítő szolgáltatókra 
vonatkozó követelmények tekintetében a 
nemzeti szabályozási intézkedések uniós 
szintű közelítése elengedhetetlen a belső 
piac töredezettségének elkerüléséhez és 
felszámolásához, illetve a jogbiztonság 
biztosításához, csökkentve ezáltal a 
fejlesztők bizonytalanságát, és előmozdítva 
az interoperabilitást. A 
technológiasemleges követelmények 
alkalmazása nem akadályozza, hanem 
elősegíti az innovációt.

védelme és javítása érdekében célzott, 
egységes, hatékony, kockázatalapú és 
arányos kötelező szabályokat kell hozni 
uniós szinten. Ez a rendelet biztosítja a 
megfelelő feltételeket és 
versenykörnyezetet az innovatív digitális 
szolgáltatások megjelenéséhez és 
elterjedéséhez a belső piacon. A közvetítő 
szolgáltatókra vonatkozó követelmények 
tekintetében a nemzeti szabályozási 
intézkedések uniós szintű közelítése 
elengedhetetlen a belső piac 
töredezettségének elkerüléséhez és 
felszámolásához, illetve a jogbiztonság 
biztosításához, csökkentve ezáltal a 
fejlesztők bizonytalanságát, és előmozdítva 
az interoperabilitást, valamint a piacra 
jutás lehetőségének biztosításához az új 
belépők számára. A technológiasemleges 
követelmények alkalmazása nem 
akadályozza, hanem elősegíti az 
innovációt.

Or. en

Módosítás 138
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezért a belső piac működésének 
védelme és javítása érdekében célzott, 
egységes, hatékony, arányos és kötelező 
szabályokat kell hozni uniós szinten. Ez a 
rendelet biztosítja annak feltételeit, hogy az 
innovatív digitális szolgáltatások 
megjelenjenek a belső piacon és 
bővüljenek. A közvetítő szolgáltatókra 
vonatkozó követelmények tekintetében a 
nemzeti szabályozási intézkedések uniós 
szintű közelítése elengedhetetlen a belső 
piac töredezettségének elkerüléséhez és 
felszámolásához, illetve a jogbiztonság 
biztosításához, csökkentve ezáltal a 

(4) Ezért a belső piac működésének 
védelme és javítása érdekében célzott, 
egységes, hatékony, arányos és kötelező 
szabályokat kell hozni uniós szinten. Ez a 
rendelet biztosítja annak feltételeit, hogy az 
innovatív digitális szolgáltatások 
megjelenjenek a belső piacon és 
bővüljenek, valamint az Európai Digitális 
Jogi Charta létrehozásának alapját 
képezi. A közvetítő szolgáltatókra 
vonatkozó követelmények tekintetében a 
nemzeti szabályozási intézkedések uniós 
szintű közelítése elengedhetetlen a belső 
piac töredezettségének elkerüléséhez és 
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fejlesztők bizonytalanságát, és előmozdítva 
az interoperabilitást. A 
technológiasemleges követelmények 
alkalmazása nem akadályozza, hanem 
elősegíti az innovációt.

felszámolásához, illetve a jogbiztonság 
biztosításához, csökkentve ezáltal a 
fejlesztők bizonytalanságát, és előmozdítva 
az interoperabilitást. A 
technológiasemleges követelmények 
alkalmazása nem akadályozza, hanem 
elősegíti az innovációt.

Or. ro

Módosítás 139
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezért a belső piac működésének 
védelme és javítása érdekében célzott, 
egységes, hatékony, arányos és kötelező 
szabályokat kell hozni uniós szinten. Ez a 
rendelet biztosítja annak feltételeit, hogy az 
innovatív digitális szolgáltatások 
megjelenjenek a belső piacon és 
bővüljenek. A közvetítő szolgáltatókra 
vonatkozó követelmények tekintetében a 
nemzeti szabályozási intézkedések uniós 
szintű közelítése elengedhetetlen a belső 
piac töredezettségének elkerüléséhez és 
felszámolásához, illetve a jogbiztonság 
biztosításához, csökkentve ezáltal a 
fejlesztők bizonytalanságát, és előmozdítva 
az interoperabilitást. A 
technológiasemleges követelmények 
alkalmazása nem akadályozza, hanem 
elősegíti az innovációt.

(4) Ezért a belső piac működésének 
védelme és javítása, valamint a polgárok 
alapvető jogainak tiszteletben tartásának 
biztosítása érdekében célzott, egységes, 
hatékony, arányos és kötelező szabályokat 
kell hozni uniós szinten. Ez a rendelet 
biztosítja annak feltételeit, hogy az 
innovatív digitális szolgáltatások 
megjelenjenek a belső piacon és 
bővüljenek. A közvetítő szolgáltatókra 
vonatkozó követelmények tekintetében a 
nemzeti szabályozási intézkedések uniós 
szintű közelítése elengedhetetlen a belső 
piac töredezettségének elkerüléséhez és 
felszámolásához, illetve a jogbiztonság 
biztosításához, csökkentve ezáltal a 
fejlesztők bizonytalanságát, és előmozdítva 
az interoperabilitást. A 
technológiasemleges követelmények 
alkalmazása nem akadályozza, hanem 
elősegíti az innovációt.

Or. en

Módosítás 140
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere
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Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezért a belső piac működésének 
védelme és javítása érdekében célzott, 
egységes, hatékony, arányos és kötelező 
szabályokat kell hozni uniós szinten. Ez a 
rendelet biztosítja annak feltételeit, hogy az 
innovatív digitális szolgáltatások 
megjelenjenek a belső piacon és 
bővüljenek. A közvetítő szolgáltatókra 
vonatkozó követelmények tekintetében a 
nemzeti szabályozási intézkedések uniós 
szintű közelítése elengedhetetlen a belső 
piac töredezettségének elkerüléséhez és 
felszámolásához, illetve a jogbiztonság 
biztosításához, csökkentve ezáltal a 
fejlesztők bizonytalanságát, és előmozdítva 
az interoperabilitást. A 
technológiasemleges követelmények 
alkalmazása nem akadályozza, hanem 
elősegíti az innovációt.

(4) Ezért a belső piac működésének 
védelme és javítása érdekében célzott, 
egységes, hatékony, arányos és kötelező 
szabályokat kell hozni uniós szinten. Ez a 
rendelet biztosítja annak feltételeit, hogy az 
innovatív digitális szolgáltatások 
megjelenjenek a belső piacon és 
bővüljenek. A közvetítő szolgáltatókra 
vonatkozó követelmények tekintetében a 
nemzeti szabályozási intézkedések uniós 
szintű közelítése elengedhetetlen a belső 
piac töredezettségének elkerüléséhez és 
felszámolásához, illetve a jogbiztonság 
biztosításához, csökkentve ezáltal a 
fejlesztők bizonytalanságát, és előmozdítva 
az interoperabilitást. A 
technológiasemleges követelmények 
alkalmazása nem akadályozza, hanem 
elősegíti az innovációt és az európai 
társaságok versenyképességét.

Or. en

Módosítás 141
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A digitális szolgáltatásokra és 
platformokra vonatkozó harmonizált 
akadálymentességi követelmények hiánya 
szintén akadályozza a akadálymentességre 
vonatkozó meglévő uniós jogszabályok 
végrehajtását. Ezért a közvetítő 
szolgáltatásokra, köztük a felhasználói 
felületekre vonatkozó akadálymentességi 
követelményeknek összhangban kell 
lenniük a meglévő uniós 
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akadálymentesítési jogszabályokkal, 
például az európai akadálymentesítési 
intézkedéscsomaggal és a web-
hozzáférhetőségi irányelvvel, hogy senki 
se maradjon hátra a digitális innováció 
eredményeként. Ez a cél összhangban van 
az egyenlőségközpontú Unióval: A 
fogyatékossággal élő személyek jogainak 
érvényre juttatásával kapcsolatos 
stratégiával (2021–2030) és az Uniónak az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljai iránti 
elkötelezettségével. A fogyatékossággal élő 
személyek hozzáférése azt jelenti, hogy a 
szolgáltatások, a technológiák és a 
termékek a fogyatékossággal élő 
személyek számára érzékelhetők, 
működtethetők, érthetőek és stabilak.

Or. en

Módosítás 142
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez a rendelet az információs 
társadalommal összefüggő egyes, vagyis 
olyan szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatókra vonatkozik, amelyek az 
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv26 
fogalommeghatározásának megfelelően 
általában térítés ellenében, távolról, 
elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe 
vevő egyéni kérelmére nyújtott 
szolgáltatások. Konkrétabban ez a rendelet 
a közvetítő szolgáltatókra, különösen az 
egyszerű továbbítást, a gyorsítótárazást 
vagy tárhelyet biztosító szolgáltatókra 
vonatkozik, mivel az ilyen szolgáltatások 
használatának – főként jogszerű és 
társadalmilag hasznos célokból való – 
exponenciális növekedése hatására a 
jogellenes vagy egyéb módon káros 

(5) Ez a rendelet az információs 
társadalommal összefüggő egyes, vagyis 
olyan szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatókra vonatkozik, amelyek az 
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv26 
fogalommeghatározásának megfelelően 
gyakran térítés ellenében, távolról, 
elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe 
vevő egyéni kérelmére nyújtott 
szolgáltatások. Konkrétabban ez a rendelet 
a közvetítő szolgáltatókra, különösen az 
egyszerű továbbítást, a gyorsítótárazást 
vagy tárhelyet biztosító szolgáltatókra 
vonatkozik, mivel az ilyen szolgáltatások 
használatának – főként jogszerű és 
társadalmilag hasznos célokból való – 
exponenciális növekedése hatására a 
jogellenes tartalom közvetítésében és 
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információk és tevékenységek 
közvetítésében és terjesztésében is nőtt a 
szerepük.

terjesztésében is nőtt a szerepük.

_________________ _________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) 
a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. 
o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) 
a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. 
o.).

Or. en

Módosítás 143
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A díjazás ellenében – akár 
közvetlenül, akár közvetítőn keresztül – 
bármilyen szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatókra nem vonatkozhatnak kettős 
adóztatással kapcsolatos intézkedések. 
Üzleti tevékenységeiket minden esetben az 
EUMSZ-ben meghatározott és az Európai 
Bizottság által ellenőrzött szabad és 
tisztességes verseny elvével összhangban 
kell végezniük.

Or. ro

Módosítás 144
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(7) Az ebben a rendeletben 
meghatározott szabályok hatékonyságának 
biztosítása, illetve a belső piaci egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében 
ezek a szabályok székhelytől vagy 
lakóhelytől függetlenül vonatkoznak a 
közvetítő szolgáltatókra, amennyiben 
szolgáltatásokat nyújtanak az Unióban, 
ahogy azt az Unióval fennálló érdemi 
kapcsolat alátámasztja.

(7) Az ebben a rendeletben 
meghatározott szabályok hatékonyságának 
biztosítása, illetve a belső piaci egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében 
ezek a szabályok székhelytől vagy 
lakóhelytől függetlenül vonatkoznak a 
közvetítő szolgáltatókra, amennyiben 
szolgáltatásokat nyújtanak az Unióban, 
ahogy azt az Unióval fennálló érdemi 
kapcsolat alátámasztja. Konkrét 
intézkedéseket kell hozni annak 
biztosítása érdekében, hogy a nem uniós 
illetőségű szolgáltatók tiszteletben tartsák 
a jelenlegi szabályozást.

Or. ro

Módosítás 145
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ebben a rendeletben 
meghatározott szabályok hatékonyságának 
biztosítása, illetve a belső piaci egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében 
ezek a szabályok székhelytől vagy 
lakóhelytől függetlenül vonatkoznak a 
közvetítő szolgáltatókra, amennyiben 
szolgáltatásokat nyújtanak az Unióban, 
ahogy azt az Unióval fennálló érdemi 
kapcsolat alátámasztja.

(7) Az ebben a rendeletben 
meghatározott szabályok hatékonyságának 
biztosítása, illetve a belső piaci egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében 
ezek a szabályok székhelytől vagy 
lakóhelytől függetlenül vonatkoznak a 
közvetítő szolgáltatókra, amennyiben 
szolgáltatásokat nyújtanak és közvetítenek 
az Unióban lakóhellyel rendelkező 
természetes személyeknek vagy az 
Unióban lévő jogi személy nevében eljáró 
természetes személyeknek, ahogy azt az 
Unióval fennálló érdemi kapcsolat 
alátámasztja.

Or. en

Módosítás 146
José Gusmão
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unióval való ilyen érdemi 
kapcsolat akkor tekinthető megvalósultnak, 
ha a szolgáltató az Unióban letelepedett, 
ilyen telephely hiányában az érdemi 
kapcsolat kritériumát annak alapján kell 
értékelni, hogy egy vagy több tagállamban 
jelentős számú felhasználó található-e, 
vagy a tevékenységek egy vagy több 
tagállamra irányulnak-e. Az egy vagy több 
tagállam felé irányuló tevékenység 
valamennyi releváns körülmény alapján 
állapítható meg, beleértve az olyan 
tényezőket is, mint az adott tagállamban 
általában használt nyelv vagy pénznem 
használata, a termékek vagy szolgáltatások 
megrendelésének lehetősége vagy nemzeti 
felső szintű domain használata. A valamely 
tagállam felé irányuló tevékenység 
fennállása levezethető abból is, ha 
rendelkezésre áll egy alkalmazás a 
vonatkozó nemzeti alkalmazás-áruházban, 
ha helyi hirdetéseket vagy a tagállamban 
használt nyelvű hirdetéseket közölnek, 
vagy ügyfélkapcsolatok kezeléséből, 
például az adott tagállamban általánosan 
használt nyelven történő ügyfélszolgálat 
biztosításából. Érdemi kapcsolat akkor is 
feltételezhető, ha a szolgáltató 
tevékenysége egy vagy több tagállam felé 
irányul az 1215/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet27 17. cikke 
(1) bekezdése c) pontjának megfelelően. 
Másrészről egy honlap Unióból való puszta 
technikai elérhetősége csak ilyen alapon 
nem minősül az Unióval fennálló érdemi 
kapcsolatnak.

(8) Az Unióval való ilyen érdemi 
kapcsolat akkor tekinthető megvalósultnak, 
ha a szolgáltató az Unióban letelepedett, 
ilyen telephely hiányában az érdemi 
kapcsolat kritériumát annak alapján kell 
értékelni, hogy a tevékenységek egy vagy 
több tagállamra irányulnak-e. Az egy vagy 
több tagállam felé irányuló tevékenység 
valamennyi releváns körülmény alapján 
állapítható meg, beleértve az olyan 
tényezőket is, mint az adott tagállamban 
általában használt nyelv vagy pénznem 
használata, a termékek vagy szolgáltatások 
megrendelésének lehetősége vagy nemzeti 
felső szintű domain használata. A valamely 
tagállam felé irányuló tevékenység 
fennállása levezethető abból is, ha 
rendelkezésre áll egy alkalmazás a 
vonatkozó nemzeti alkalmazás-áruházban, 
ha helyi hirdetéseket vagy a tagállamban 
használt nyelvű hirdetéseket közölnek, 
vagy ügyfélkapcsolatok kezeléséből, 
például az adott tagállamban általánosan 
használt nyelven történő ügyfélszolgálat 
biztosításából. Érdemi kapcsolat akkor is 
feltételezhető, ha a szolgáltató 
tevékenysége egy vagy több tagállam felé 
irányul az 1215/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet27 17. cikke 
(1) bekezdése c) pontjának megfelelően. 
Másrészről egy honlap Unióból való puszta 
technikai elérhetősége csak ilyen alapon 
nem minősül az Unióval fennálló érdemi 
kapcsolatnak.

_________________ _________________
27 Az Európai Parlament és a Tanács 
1215/2012/EU rendelete (2012. december 
12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról (HL 
L 351., 2012.12.20., 1. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
1215/2012/EU rendelete (2012. december 
12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról (HL 
L 351., 2012.12.20., 1. o.).
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Or. en

Módosítás 147
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unióval való ilyen érdemi 
kapcsolat akkor tekinthető megvalósultnak, 
ha a szolgáltató az Unióban letelepedett, 
ilyen telephely hiányában az érdemi 
kapcsolat kritériumát annak alapján kell 
értékelni, hogy egy vagy több tagállamban 
jelentős számú felhasználó található-e, 
vagy a tevékenységek egy vagy több 
tagállamra irányulnak-e. Az egy vagy több 
tagállam felé irányuló tevékenység 
valamennyi releváns körülmény alapján 
állapítható meg, beleértve az olyan 
tényezőket is, mint az adott tagállamban 
általában használt nyelv vagy pénznem 
használata, a termékek vagy szolgáltatások 
megrendelésének lehetősége vagy nemzeti 
felső szintű domain használata. A valamely 
tagállam felé irányuló tevékenység 
fennállása levezethető abból is, ha 
rendelkezésre áll egy alkalmazás a 
vonatkozó nemzeti alkalmazás-áruházban, 
ha helyi hirdetéseket vagy a tagállamban 
használt nyelvű hirdetéseket közölnek, 
vagy ügyfélkapcsolatok kezeléséből, 
például az adott tagállamban általánosan 
használt nyelven történő ügyfélszolgálat 
biztosításából. Érdemi kapcsolat akkor is 
feltételezhető, ha a szolgáltató 
tevékenysége egy vagy több tagállam felé 
irányul az 1215/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet27 17. cikke 
(1) bekezdése c) pontjának megfelelően. 
Másrészről egy honlap Unióból való puszta 
technikai elérhetősége csak ilyen alapon 
nem minősül az Unióval fennálló érdemi 
kapcsolatnak.

(8) Az Unióval való ilyen érdemi 
kapcsolat akkor tekinthető megvalósultnak, 
ha a szolgáltató az Unióban letelepedett, 
ilyen telephely hiányában az érdemi 
kapcsolat kritériumát annak alapján kell 
értékelni, hogy a tevékenységek egy vagy 
több tagállamra irányulnak-e. Az egy vagy 
több tagállam felé irányuló tevékenység 
valamennyi releváns körülmény alapján 
állapítható meg, beleértve az olyan 
tényezőket is, mint az adott tagállamban 
általában használt nyelv vagy pénznem 
használata, a termékek vagy szolgáltatások 
megrendelésének lehetősége vagy nemzeti 
felső szintű domain használata. A valamely 
tagállam felé irányuló tevékenység 
fennállása levezethető abból is, ha 
rendelkezésre áll egy alkalmazás a 
vonatkozó nemzeti alkalmazás-áruházban, 
ha helyi hirdetéseket vagy a tagállamban 
használt nyelvű hirdetéseket közölnek, 
vagy ügyfélkapcsolatok kezeléséből, 
például az adott tagállamban általánosan 
használt nyelven történő ügyfélszolgálat 
biztosításából. Érdemi kapcsolat akkor is 
feltételezhető, ha a szolgáltató 
tevékenysége egy vagy több tagállam felé 
irányul az 1215/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet27 17. cikke 
(1) bekezdése c) pontjának megfelelően. 
Másrészről egy honlap Unióból való puszta 
technikai elérhetősége csak ilyen alapon 
nem minősül az Unióval fennálló érdemi 
kapcsolatnak.
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_________________ _________________
27 Az Európai Parlament és a Tanács 
1215/2012/EU rendelete (2012. december 
12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról (HL 
L 351., 2012.12.20., 1. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
1215/2012/EU rendelete (2012. december 
12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról (HL 
L 351., 2012.12.20., 1. o.).

Or. en

Módosítás 148
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A platformoknak és 
szolgáltatóknak etikai felelősséget kell 
vállalniuk a digitális szolgáltatásokkal és 
platformokkal kapcsolatos legmagasabb 
szintű digitális tájékoztatás, ismeretek és 
információk biztosításáért.

Or. ro

Módosítás 149
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ez a rendelet kiegészíti, de nem 
érinti a közvetítő szolgáltatások 
nyújtásának egyes szempontjait szabályozó 
egyéb uniós jogi aktusokból, mindenekelőtt 
a 2000/31/EK irányelvből eredő szabályok 
alkalmazását, kivéve az e rendelet, a 
módosított 2010/13/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv28, valamint az (EU) 
…/… európai parlamenti és tanácsi 
rendelet29 (az online terrorista tartalomról 

(9) Ez a rendelet kiegészíti, de nem 
érinti a közvetítő szolgáltatások 
nyújtásának egyes szempontjait szabályozó 
egyéb uniós jogi aktusokból, mindenekelőtt 
a 2000/31/EK irányelvből eredő szabályok 
alkalmazását, kivéve az e rendelet, a 
módosított 2010/13/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv28, valamint az (EU) 
…/… európai parlamenti és tanácsi 
rendelet29 (az online terrorista tartalomról 
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szóló rendeletjavaslat) által bevezetett 
változásokat. Ezért ez a rendelet nem érinti 
ezeket az egyéb jogi aktusokat, amelyek az 
e rendeletben meghatározott, általánosan 
alkalmazandó keret vonatkozásában lex 
specialisnak minősülnek. Ugyanakkor az 
ebben a rendeletben meghatározott 
szabályok vonatkoznak azokra a 
kérdésekre, amelyeket az említett egyéb 
jogi aktusok nem vagy nem teljes 
mértékben szabályoznak, továbbá azokra a 
kérdésekre, amelyek vonatkozásában ezek 
az egyéb jogi aktusok lehetővé teszik a 
tagállamok számára egyes intézkedések 
nemzeti szintű elfogadását

szóló rendeletjavaslat) által bevezetett 
változásokat. Ezért ez a rendelet nem érinti 
ezeket az egyéb jogi aktusokat, amelyek az 
e rendeletben meghatározott, általánosan 
alkalmazandó keret vonatkozásában lex 
specialisnak minősülnek. Ugyanakkor az 
ebben a rendeletben meghatározott 
szabályok vonatkoznak azokra a 
kérdésekre, amelyeket az említett egyéb 
jogi aktusok nem vagy nem teljes 
mértékben szabályoznak, továbbá azokra a 
kérdésekre, amelyek vonatkozásában ezek 
az egyéb jogi aktusok lehetővé teszik a 
tagállamok számára egyes intézkedések 
nemzeti szintű elfogadását E rendeletnek 
továbbá tiszteletben kell tartania a 
tagállamok azon hatáskörét, hogy az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban olyan új jogszabályokat 
fogadjanak el és dolgozzanak ki, amelyek 
elősegítik a sajtószabadságot, a sajtó 
pluralizmusát és a helyes tájékoztatást.

_________________ _________________
28 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) 
(EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 95., 
2010.4.15., 1. o.).

28 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) 
(EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 95., 
2010.4.15., 1. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/… rendelete (az online terrorista 
tartalomról szóló rendeletjavaslat).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/… rendelete (az online terrorista 
tartalomról szóló rendeletjavaslat).

Or. ro

Módosítás 150
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ez a rendelet kiegészíti, de nem 
érinti a közvetítő szolgáltatások 
nyújtásának egyes szempontjait szabályozó 
egyéb uniós jogi aktusokból, mindenekelőtt 
a 2000/31/EK irányelvből eredő szabályok 
alkalmazását, kivéve az e rendelet, a 
módosított 2010/13/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv28, valamint az (EU) 
…/… európai parlamenti és tanácsi 
rendelet29 (az online terrorista tartalomról 
szóló rendeletjavaslat) által bevezetett 
változásokat. Ezért ez a rendelet nem érinti 
ezeket az egyéb jogi aktusokat, amelyek az 
e rendeletben meghatározott, általánosan 
alkalmazandó keret vonatkozásában lex 
specialisnak minősülnek. Ugyanakkor az 
ebben a rendeletben meghatározott 
szabályok vonatkoznak azokra a 
kérdésekre, amelyeket az említett egyéb 
jogi aktusok nem vagy nem teljes 
mértékben szabályoznak, továbbá azokra 
a kérdésekre, amelyek vonatkozásában 
ezek az egyéb jogi aktusok lehetővé teszik 
a tagállamok számára egyes intézkedések 
nemzeti szintű elfogadását.

(9) Ez a rendelet nem érinti a közvetítő 
szolgáltatások nyújtásának egyes 
szempontjait szabályozó egyéb uniós jogi 
aktusokból, mindenekelőtt a 2000/31/EK 
irányelvből eredő szabályok alkalmazását, 
kivéve az e rendelet, a módosított 
2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv28, valamint az (EU) …/… európai 
parlamenti és tanácsi rendelet29 (az online 
terrorista tartalomról szóló 
rendeletjavaslat) által bevezetett 
változásokat. Ezért ez a rendelet nem érinti 
ezeket az egyéb jogi aktusokat, amelyek az 
e rendeletben meghatározott, általánosan 
alkalmazandó keret vonatkozásában lex 
specialisnak minősülnek. A lex specialis 
irányelvek és azok nemzeti végrehajtó 
intézkedései, valamint e rendelet közötti 
ellentmondás esetén a lex specialis 
rendelkezései az irányadók.

_________________ _________________
28 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) 
(EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 95., 
2010.4.15., 1. o.).

28 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) 
(EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 95., 
2010.4.15., 1. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/… rendelete (az online terrorista 
tartalomról szóló rendeletjavaslat).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/… rendelete (az online terrorista 
tartalomról szóló rendeletjavaslat).

Or. en

Módosítás 151
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Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Megfelelő tájékoztató kampányt 
kell indítani annak biztosítása érdekében, 
hogy e rendelet hatálybalépése előtt 
valamennyi érdekelt fél és ügyfél 
megfelelő tájékoztatást kapjon annak 
konkrét elemeiről.

Or. ro

Módosítás 152
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az egyértelműség kedvéért azt is 
meg kell határozni, hogy ez a rendelet nem 
érinti az (EU) 2019/1148 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet30, az (EU) 
2019/1150 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletet31, a 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet32, a 
2002/58/EK irányelv33 bizonyos 
rendelkezéseitől való ideiglenes eltérésről 
szóló […/…] rendeletet, továbbá a 
fogyasztóvédelmi uniós jogot, 
mindenekelőtt a 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet34, a 
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet35, az (EU) 2019/2161 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel37 
módosított 93/13/EGK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvet36, illetve a személyes 
adatok védelméről szóló uniós jogot, 
mindenekelőtt az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet38. A 
személyes adatok kezelése tekintetében a 
magánélet védelmét kizárólag az erről a 

(10) Az egyértelműség kedvéért azt is 
meg kell határozni, hogy ez a rendelet nem 
érinti az (EU) 2019/1148 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet30, az (EU) 
2019/1150 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletet31, a 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet32, a 
2002/58/EK irányelv33 bizonyos 
rendelkezéseitől való ideiglenes eltérésről 
szóló […/…] rendeletet, továbbá a 
fogyasztóvédelmi uniós jogot, 
mindenekelőtt a 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet34, a 
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet35, az (EU) 2019/2161 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel37 
módosított 93/13/EGK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvet36, illetve a személyes 
adatok védelméről szóló uniós jogot, 
mindenekelőtt az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet38. A 
személyes adatok kezelése tekintetében a 
magánélet védelmét kizárólag az erről a 
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témáról szóló uniós jog szabályai 
szabályozzák, mindenekelőtt az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv. Ez a rendelet nem érinti továbbá a 
munkafeltételekről szóló uniós jog 
szabályait.

témáról szóló uniós jog szabályai 
szabályozzák, mindenekelőtt az (EU) 
2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv. Ez a rendelet nem érinti továbbá a 
munkafeltételekről szóló uniós vagy 
nemzeti jog szabályait.

_________________ _________________
30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1148 rendelete (2019. június 20.) a 
robbanóanyag-prekurzorok 
forgalmazásáról és felhasználásáról, az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 186., 2019.7.11., 
1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1148 rendelete (2019. június 20.) a 
robbanóanyag-prekurzorok 
forgalmazásáról és felhasználásáról, az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 186., 2019.7.11., 
1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1150 rendelete (2019. június 20.) az 
online közvetítő szolgáltatások üzleti 
felhasználói tekintetében alkalmazandó 
tisztességes és átlátható feltételek 
előmozdításáról (HL L 186., 2019.7.11., 
57. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1150 rendelete (2019. június 20.) az 
online közvetítő szolgáltatások üzleti 
felhasználói tekintetében alkalmazandó 
tisztességes és átlátható feltételek 
előmozdításáról (HL L 186., 2019.7.11., 
57. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(„Elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv”) ( HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(„Elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv”) ( HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

33 A […/…] rendelet a 2002/58/EK 
irányelv bizonyos rendelkezéseitől való 
ideiglenes eltérésről.

33 A […/…] rendelet a 2002/58/EK 
irányelv bizonyos rendelkezéseitől való 
ideiglenes eltérésről.

34 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a 
belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”).

34 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a 
belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
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a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.

a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.

36 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről.

36 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről.

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/2161 irányelve (2019. november 27.) 
a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint 
a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
az uniós fogyasztóvédelmi szabályok 
hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése 
tekintetében történő módosításáról.

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/2161 irányelve (2019. november 27.) 
a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint 
a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
az uniós fogyasztóvédelmi szabályok 
hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése 
tekintetében történő módosításáról.

38 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az említett adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az említett adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

Or. en

Módosítás 153
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tisztázni kell, hogy ez a rendelet 
nem sérti a szerzői jogról és a szomszédos 
jogokról szóló uniós jog szabályait, mert 
ez a jog olyan konkrét szabályokat és 
eljárásokat határoz meg, amelyeket 
érintetlenül kell hagyni.

törölve
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Or. en

Módosítás 154
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tisztázni kell, hogy ez a rendelet 
nem sérti a szerzői jogról és a szomszédos 
jogokról szóló uniós jog szabályait, mert ez 
a jog olyan konkrét szabályokat és 
eljárásokat határoz meg, amelyeket 
érintetlenül kell hagyni.

(11) Tisztázni kell, hogy ez a rendelet 
nem sérti a szerzői jogról és a szomszédos 
jogokról szóló uniós jog szabályait, mert ez 
a jog olyan konkrét szabályokat és 
eljárásokat határoz meg, amelyeket 
érintetlenül kell hagyni. E rendeletnek 
olyan pontosan meghatározott 
szabályokról kell gondoskodnia, amelyek 
jogbiztonságot biztosítanak a platformok 
számára, és védik a felhasználók alapvető 
jogait.

Or. ro

Módosítás 155
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tisztázni kell, hogy ez a rendelet 
nem sérti a szerzői jogról és a szomszédos 
jogokról szóló uniós jog szabályait, mert ez 
a jog olyan konkrét szabályokat és 
eljárásokat határoz meg, amelyeket 
érintetlenül kell hagyni.

(11) Tisztázni kell, hogy ez a rendelet 
nem sérti a szerzői jogról és a szomszédos 
jogokról szóló uniós jognak a nemzeti 
jogban e jogok legmagasabb szintű 
védelmének biztosítása érdekében 
végrehajtott szabályait, mert ez a jog olyan 
konkrét szabályokat és eljárásokat határoz 
meg, amelyeket érintetlenül kell hagyni.

Or. en
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Módosítás 156
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Külön erőfeszítéseket kell tenni 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
európai digitális kkv-kra ne legyen 
befolyással a jelenlegi rendelet; 
hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
rendelethez való alkalmazkodás 
érdekében elengedhetetlen az európai 
digitális kkv-k aktív tájékoztatása és a 
velük való konzultáció.

Or. ro

Módosítás 157
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) El kell ismerni, hogy a digitális 
oktatási cselekvési terv kulcsfontosságú 
szerepet játszana a digitális 
szolgáltatásokról szóló hatékony 
jogszabály végrehajtásában.

Or. ro

Módosítás 158
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A biztonságos, kiszámítható és (12) A biztonságos, kiszámítható és 
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megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, online zaklatás, nem 
megfelelő vagy hamisított termékek 
értékesítése, szerzői joggal védett anyagok 
nem engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 
értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
figyelembe véve, hogy ami offline illegális, 
annak online is illegálisnak kell lennie, és 
ez a meghatározás a jogellenes 
tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, online zaklatás és a nemi 
alapú gyűlöletbeszéd, nem megfelelő vagy 
hamisított termékek értékesítése, szerzői 
joggal védett anyagok nem engedélyezett 
felhasználása vagy a fogyasztóvédelmi 
jogot megsértő tevékenységek. Ebben a 
tekintetben lényegtelen, hogy az 
információ vagy tevékenység az uniós jog 
vagy az uniós joggal összhangban lévő 
nemzeti jog értelmében jogellenes-e, illetve 
pontosan milyen jellegű vagy tárgyú a 
szóban forgó jog. A közösségi 
médiaplatformokat és más online működő 
szereplőket jogilag kötelezni kell arra, 
hogy fellépjenek a nőket és lányokat célzó 
gyűlöletbeszéddel szemben, és távolítsák el 
azokat.

Or. en

Módosítás 159
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, online zaklatás, nem 
megfelelő vagy hamisított termékek 
értékesítése, szerzői joggal védett anyagok 
nem engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 
értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalmakra, termékekre, 
szolgáltatásokra és tevékenységekre 
vonatkozó információkra is ki kell 
terjednie, követve ezzel azt az általános 
elképzelést, hogy amit offline 
jogellenesnek tekintünk, az online 
formában is jogellenes, ugyanakkor 
biztosítani kell, hogy amit offline 
jogszerűnek tekintünk, az online 
formában is jogszerű legyen. Ez a fogalom 
különösen olyan információkra utal, azok 
formájától függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, online zaklatás, nem 
megfelelő vagy hamisított termékek 
értékesítése, szerzői joggal védett anyagok 
nem engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 
értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

Or. en

Módosítás 160
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, online zaklatás, nem 
megfelelő vagy hamisított termékek 
értékesítése, szerzői joggal védett anyagok 
nem engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 
értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos uniós vagy 
nemzeti jogszabályok értelmében 
jogellenesek közvetítő szolgáltatáson 
történő megjelenítésük miatt, például a 
jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységgel való közvetlen 
kapcsolatuk, illetve annak népszerűsítése 
miatt, például a gyermekek szexuális 
zaklatását ábrázoló képek megosztása, 
magánjellegű képek jogellenes, nem 
beleegyezésen alapuló megosztása, online 
zaklatás, nem megfelelő vagy hamisított 
termékek értékesítése, jogellenes állat-, 
növény- és anyagkereskedelem, szerzői 
joggal védett anyagok nem engedélyezett 
felhasználása vagy a fogyasztóvédelmi 
jogot megsértő tevékenységek. Ebben a 
tekintetben lényegtelen, hogy az 
információ vagy tevékenység az uniós jog 
vagy az uniós joggal összhangban lévő 
nemzeti jog értelmében jogellenes-e, illetve 
pontosan milyen jellegű vagy tárgyú a 
szóban forgó jog.

Or. en

Módosítás 161
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, online zaklatás, nem 
megfelelő vagy hamisított termékek 
értékesítése, szerzői joggal védett anyagok 
nem engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 
értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát a jogellenes 
tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatosan kell értelmezni. Az ilyen 
tartalmak, termékek vagy szolgáltatások 
jogellenes jellegét a vonatkozó uniós jog 
vagy – az uniós joggal összhangban – a 
nemzeti jog határozza meg. A fogalom 
olyan információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, online zaklatás, nem 
megfelelő vagy hamisított termékek 
értékesítése, szerzői joggal védett anyagok 
nem engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 
értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

Or. en

Módosítás 162
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, online zaklatás, nem 
megfelelő vagy hamisított termékek 
értékesítése, szerzői joggal védett anyagok 
nem engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 
értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, online zaklatás, internetes 
megfélemlítés, közbeékelődéses támadás 
(MITM), adathalászat, nem megfelelő 
vagy hamisított termékek értékesítése, 
szerzői joggal védett anyagok nem 
engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy valamely 
tagállam büntetőjogi, közigazgatási vagy 
polgári jogi kerete értelmében jogellenes-
e, illetve pontosan milyen jellegű vagy 
tárgyú a szóban forgó jog.

Or. en

Módosítás 163
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
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rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, online zaklatás, nem 
megfelelő vagy hamisított termékek 
értékesítése, szerzői joggal védett anyagok 
nem engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 
értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és az uniós és nemzeti jogi definíciókra 
kell visszautalnia, valamint a jogellenes 
tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, online zaklatás, nem 
megfelelő vagy hamisított termékek 
értékesítése, szerzői joggal védett anyagok 
nem engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 
értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

Or. en

Módosítás 164
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel, 

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel, 
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szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, online zaklatás, nem 
megfelelő vagy hamisított termékek 
értékesítése, szerzői joggal védett anyagok 
nem engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 
értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, bosszúpornó, mélykamu 
(deepfake), online zaklatás, nem megfelelő 
vagy hamisított termékek értékesítése, 
szerzői joggal védett anyagok nem 
engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 
értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

Or. it

Módosítás 165
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel és 
szolgáltatásokkal, álhírekkel és jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos 
információkat is magában foglalja. Ez a 
fogalom különösen olyan információkra 
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függetlenül, amelyek a hatályos 
jogszabályok értelmében jogellenesek, 
például a jogellenes gyűlöletbeszéd vagy a 
terroristatartalom és a jogellenes 
megkülönböztető tartalom, vagy jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos, például a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek megosztása, magánjellegű képek 
jogellenes, nem beleegyezésen alapuló 
megosztása, online zaklatás, nem 
megfelelő vagy hamisított termékek 
értékesítése, szerzői joggal védett anyagok 
nem engedélyezett felhasználása vagy a 
fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 
értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

utal, azok formájától függetlenül, amelyek 
a hatályos jogszabályok értelmében 
jogellenesek, például a jogellenes 
gyűlöletbeszéd vagy a terroristatartalom és 
a jogellenes megkülönböztető tartalom, 
vagy jogellenes tevékenységekkel 
kapcsolatos, például a gyermekek szexuális 
zaklatását ábrázoló képek megosztása, 
magánjellegű képek jogellenes, nem 
beleegyezésen alapuló megosztása, online 
zaklatás, nem megfelelő vagy hamisított 
termékek értékesítése, szerzői joggal védett 
anyagok nem engedélyezett felhasználása 
vagy a fogyasztóvédelmi jogot megsértő 
tevékenységek. Ebben a tekintetben 
lényegtelen, hogy az információ vagy 
tevékenység az uniós jog vagy az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jog 
értelmében jogellenes-e, illetve pontosan 
milyen jellegű vagy tárgyú a szóban forgó 
jog.

Or. ro

Módosítás 166
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az oktatási, újságírói, művészeti 
vagy kutatási célból, illetve a jogellenes 
tartalom megelőzése vagy az ellene való 
küzdelem céljából terjesztett anyagok, 
köztük a nyilvános viták során kifejtett 
polemikus vagy vitatható álláspontokat 
kifejező tartalmak nem tekinthetők 
jogellenes tartalomnak. Hasonlóképpen, 
az olyan anyagok, mint például egy 
lehetséges bűncselekményről készült 
szemtanúi videó, nem tekinthetők 
jogellenesnek pusztán azért, mert 
jogellenes cselekményt ábrázolnak. 
Értékelés keretében meg kell állapítani a 
terjesztés valódi célját, továbbá azt, hogy 
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az anyagot az említett célokból terjesztik-e 
nyilvánosan.

Or. en

Módosítás 167
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A jogellenes tartalmak több mint 
80%-át kizárólag a platformok által 
bevezetett automatizált mechanizmusokra 
hagyatkozva távolítják el. Ez a fajta 
tartalom, amely potenciálisan a 
legkárosabb, ezért soha nem kerül a 
bűnüldöző hatóságok tudomására, és így 
kikerül minden büntetőjogi szankció alól. 
Ezt a helyzetet ezért orvosolni kell, mivel 
veszélyes precedenst teremt, ha az 
óriásplatformok döntenek arról, hogy mi 
minősül jogellenes tartalomnak.

Or. en

Módosítás 168
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Mivel nincs elfogadott közös 
meghatározás a nők elleni online erőszak 
és online gyűlöletbeszéd 
megkülönböztetésére, hangsúlyozza 
annak sürgető szükségét, hogy 
határozzanak meg és fogadjanak el egy 
olyan közös meghatározást a nőket és 
szexuális kisebbségeket célzó online 
erőszak és gyűlöletbeszéd különféle 
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formáira vonatkozóan, amely alapul 
szolgálna a jogszabály számára.

Or. en

Indokolás

A nőket és lányokat célzó gyűlöletbeszéd sokrétű, középpontjában állhat a megjelenés, a 
szexualitás, öltheti általános megfélemlítés, lekicsinylés vagy helytelen megnevezés és 
megszégyenítés formáját. A nők ellen irányuló nemi alapú online erőszak súlyosabb formái 
közé tartozik az erőszakos fenyegetés, a halálos fenyegetés és a szexuális zaklatás. Az online 
erőszak bármelyik nemet megcélozhatja, de aránytalanul nagy arányban érinti a nőket és az 
LMBTI közösség tagjait, akik nagyobb valószínűséggel válnak a digitális erőszak 
célpontjaivá. Az EU Alapjogi Ügynökségének erőszakkal kapcsolatos felmérése szerint 
minden 10. nőből 1 tapasztalt már valamilyen internetes erőszakot 15 éves kora óta.

Módosítás 169
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az érintett szolgáltatások sajátos 
jellemzőit és ezzel kapcsolatban annak 
szükségességét tekintve, hogy az ilyen 
szolgáltatókra különös kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, a rendelet 
fogalommeghatározása szerinti, tárhelyet 
biztosító szolgáltatók tágabb kategóriáján 
belül meg kell különböztetni az online 
platformok alkategóriáját. Az online 
platformok, például a közösségi hálózatok 
és az online piacterek olyan tárhelyet 
biztosító szolgáltatók, amelyek a 
szolgáltatás igénybe vevői által 
rendelkezésre bocsátott információkat a 
szolgáltatás igénybe vevői kérésére 
nemcsak tárolják, hanem – szintén a 
kérésükre – nyilvánosságra hozzák. 
Azonban a túlzottan széles körű 
kötelezettségek elkerülése érdekében a 
tárhelyet biztosító szolgáltatók nem 
tekintendők online platformnak, ha az 
információk nyilvános terjesztése csupán 
egy másik szolgáltatás jelentéktelen és 

(13) Az érintett szolgáltatások sajátos 
jellemzőit és ezzel kapcsolatban annak 
szükségességét tekintve, hogy az ilyen 
szolgáltatókra különös kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, a rendelet 
fogalommeghatározása szerinti, tárhelyet 
biztosító szolgáltatók tágabb kategóriáján 
belül meg kell különböztetni az online 
platformok alkategóriáját. Az online 
platformok, például a közösségi hálózatok 
és az online piacterek olyan tárhelyet 
biztosító szolgáltatók, amelyek a 
szolgáltatás igénybe vevői által 
rendelkezésre bocsátott információkat a 
szolgáltatás igénybe vevői kérésére és 
hozzájárulásukkal nemcsak tárolják, 
hanem – szintén a kérésükre és 
hozzájárulásukkal – nyilvánosságra 
hozzák. Azonban a túlzottan széles körű 
kötelezettségek elkerülése érdekében a 
tárhelyet biztosító szolgáltatók nem 
tekintendők online platformnak, ha az 
információk nyilvános terjesztése csupán 
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kizárólag kiegészítő eleme, amely – 
objektív technikai okokból – nem 
használható a másik, fő szolgáltatás nélkül, 
és az ilyen elem integrációja nem az e 
rendeletben az online platformokra 
vonatkozóan előírt szabályok 
alkalmazhatóságának elkerülésére szolgál. 
Például egy online újságban ilyen elem 
lehet a hozzászólási lehetőség, és 
egyértelmű, hogy ez csak kiegészítő 
jelleggel bír a fő szolgáltatás, a kiadó 
szerkesztőségi felelőssége melletti 
hírközlés mellett.

egy másik szolgáltatás jelentéktelen és 
kizárólag kiegészítő eleme, amely – 
objektív technikai okokból – nem 
használható a másik, fő szolgáltatás nélkül, 
és az ilyen elem integrációja nem az e 
rendeletben az online platformokra 
vonatkozóan előírt szabályok 
alkalmazhatóságának elkerülésére szolgál. 
Például egy online újságban ilyen elem 
lehet a hozzászólási lehetőség, és 
egyértelmű, hogy ez csak kiegészítő 
jelleggel bír a fő szolgáltatás, a kiadó 
szerkesztőségi felelőssége melletti 
hírközlés mellett. Az adott szolgáltatást 
nyújtó kiadónak azonban ellenőriznie kell 
és adott esetben el kell távolítania a nem 
megfelelő, civilizálatlan vagy sértő 
nyelvezetet használó hozzászólásokat, és 
ezt követően az adott felhasználót 
korlátozni lehet.

Or. ro

Módosítás 170
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az érintett szolgáltatások sajátos 
jellemzőit és ezzel kapcsolatban annak 
szükségességét tekintve, hogy az ilyen 
szolgáltatókra különös kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, a rendelet 
fogalommeghatározása szerinti, tárhelyet 
biztosító szolgáltatók tágabb kategóriáján 
belül meg kell különböztetni az online 
platformok alkategóriáját. Az online 
platformok, például a közösségi hálózatok 
és az online piacterek olyan tárhelyet 
biztosító szolgáltatók, amelyek a 
szolgáltatás igénybe vevői által 
rendelkezésre bocsátott információkat a 
szolgáltatás igénybe vevői kérésére 
nemcsak tárolják, hanem – szintén a 

(13) Az érintett szolgáltatások sajátos 
jellemzőit és ezzel kapcsolatban annak 
szükségességét tekintve, hogy az ilyen 
szolgáltatókra különös kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, a rendelet 
fogalommeghatározása szerinti, tárhelyet 
biztosító szolgáltatók tágabb kategóriáján 
belül meg kell különböztetni az online 
platformok alkategóriáját. Az online 
platformok, például a közösségi hálózatok 
és az online piacterek olyan tárhelyet 
biztosító szolgáltatók, amelyek a 
szolgáltatás igénybe vevői által 
rendelkezésre bocsátott információkat a 
szolgáltatás igénybe vevői kérésére 
nemcsak tárolják, hanem – szintén a 



AM\1238658HU.docx 35/153 PE696.545v01-00

HU

kérésükre – nyilvánosságra hozzák. 
Azonban a túlzottan széles körű 
kötelezettségek elkerülése érdekében a 
tárhelyet biztosító szolgáltatók nem 
tekintendők online platformnak, ha az 
információk nyilvános terjesztése csupán 
egy másik szolgáltatás jelentéktelen és 
kizárólag kiegészítő eleme, amely – 
objektív technikai okokból – nem 
használható a másik, fő szolgáltatás nélkül, 
és az ilyen elem integrációja nem az e 
rendeletben az online platformokra 
vonatkozóan előírt szabályok 
alkalmazhatóságának elkerülésére szolgál. 
Például egy online újságban ilyen elem 
lehet a hozzászólási lehetőség, és 
egyértelmű, hogy ez csak kiegészítő 
jelleggel bír a fő szolgáltatás, a kiadó 
szerkesztőségi felelőssége melletti 
hírközlés mellett.

kérésükre – nyilvánosságra hozzák. 
Azonban a túlzottan széles körű 
kötelezettségek elkerülése érdekében a 
tárhelyet biztosító szolgáltatók nem 
tekintendők online platformnak, ha az 
információk nyilvános terjesztése csupán 
egy másik szolgáltatás jelentéktelen és 
kizárólag kiegészítő eleme, amely – 
objektív technikai okokból – nem 
használható a másik, fő szolgáltatás nélkül, 
és az ilyen elem integrációja nem az e 
rendeletben az online platformokra 
vonatkozóan előírt szabályok 
alkalmazhatóságának elkerülésére szolgál. 
Például újságok és szerkesztőségi 
platformok kommentszekciói, olvasói 
fórumai vagy szerkesztőségi közösségei, 
amennyiben egyértelmű, hogy ez csak 
kiegészítő jelleggel bír a fő szolgáltatás, a 
kiadó szerkesztőségi felelőssége melletti 
hírközlés mellett.

Or. en

Módosítás 171
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A digitális szolgáltatások 
használatával kapcsolatos személyes 
adatok általános gyűjtése aránytalanul 
sérti a magánélet tiszteletben tartásához 
való jogot a digitális korban. Az 
adatminimalizálás elvével összhangban, 
valamint a jogosulatlan közlés, a 
személyazonosság-lopás és a személyes 
adatokkal való visszaélés egyéb formáinak 
megelőzése érdekében az igénybe vevők 
számára lehetővé kell tenni az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokhoz való névtelen 
hozzáférést, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
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névtelen igénybevételének és kifizetésének 
jogát, amennyiben ez technikailag 
lehetséges. Hasonlóképpen, a 
felhasználóknak joguk van ahhoz, hogy 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások igénybevételekor ne 
kövessék őket nyomon. E célból a digitális 
szolgáltatások igénybevételével 
kapcsolatos személyes adatok kezelését a 
szolgáltatás nyújtásához és a számla 
felhasználó számára történő kiállításához 
feltétlenül szükséges mértékre kell 
korlátozni. Ezen túlmenően tilos a 
személyes adatok gyűjtése megőrzés, 
értékesítés vagy felhasználói profilalkotás 
céljából.

Or. en

Módosítás 172
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A felelősség alóli, ebben a 
rendeletben megállapított mentesség nem 
alkalmazandó, ha – a szolgáltatás igénybe 
vevője által biztosított információk 
pusztán technikai és automatikus 
kezelésével megvalósuló semleges 
szolgáltatásnyújtás helyett – a közvetítő 
szolgáltató olyan aktív szerepet játszik, 
amely révén tudomást szerez az említett 
információkról vagy ellenőrzi azokat. Ezek 
a mentességek ennek megfelelően nem 
érhetők el, ha a felelősség nem a 
szolgáltatás igénybe vevője, hanem a 
közvetítő szolgáltató által biztosított 
információkhoz kapcsolódik, beleértve azt 
az esetet, amikor a tájékoztatásra a 
szolgáltató szerkesztőségi felelőssége 
mellett került sor.

(18) A felelősség alóli, ebben a 
rendeletben megállapított mentesség nem 
alkalmazandó, ha a közvetítő szolgáltató 
tudomással bír az említett információkról 
vagy ellenőrzi azokat. Ezek a mentességek 
ennek megfelelően nem érhetők el, ha a 
felelősség nem a szolgáltatás igénybe 
vevője, hanem a közvetítő szolgáltató által 
biztosított információkhoz kapcsolódik, 
beleértve azt az esetet, amikor a 
tájékoztatásra a szolgáltató szerkesztőségi 
felelőssége mellett került sor.

Or. en
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Módosítás 173
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A felelősség alóli, ebben a 
rendeletben megállapított mentesség nem 
alkalmazandó, ha – a szolgáltatás igénybe 
vevője által biztosított információk pusztán 
technikai és automatikus kezelésével 
megvalósuló semleges szolgáltatásnyújtás 
helyett – a közvetítő szolgáltató olyan aktív 
szerepet játszik, amely révén tudomást 
szerez az említett információkról vagy 
ellenőrzi azokat. Ezek a mentességek 
ennek megfelelően nem érhetők el, ha a 
felelősség nem a szolgáltatás igénybe 
vevője, hanem a közvetítő szolgáltató által 
biztosított információkhoz kapcsolódik, 
beleértve azt az esetet, amikor a 
tájékoztatásra a szolgáltató szerkesztőségi 
felelőssége mellett került sor.

(18) A felelősség alóli, ebben a 
rendeletben megállapított mentesség nem 
alkalmazandó, ha – a szolgáltatás igénybe 
vevője által biztosított információk pusztán 
technikai és automatikus kezelésével 
megvalósuló semleges szolgáltatásnyújtás 
helyett – a közvetítő szolgáltató olyan aktív 
szerepet játszik, amely révén tudomást 
szerez az említett információk 
jelentőségéről vagy ellenőrzi azokat. Ezek 
a mentességek ennek megfelelően nem 
érhetők el, ha a felelősség nem a 
szolgáltatás igénybe vevője, hanem a 
közvetítő szolgáltató által biztosított 
információkhoz kapcsolódik, beleértve azt 
az esetet, amikor a tájékoztatásra a 
szolgáltató szerkesztőségi felelőssége 
mellett került sor.

Or. ro

Módosítás 174
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

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. 

(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. 
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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 
tartalom észszerű azonosítását, értékelését 
és adott esetben az ellene való fellépést.

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 a 
6. cikk sérelme nélkül, amennyiben ezek a 
bejelentések kellően pontosak és megfelelő 
módon igazoltak ahhoz, hogy lehetővé 
tegyék a kellő gondossággal eljáró 
gazdasági szereplők számára az 
állítólagosan jogellenes tartalom észszerű 
azonosítását, értékelését és adott esetben az 
ellene való fellépést.

Or. en

Módosítás 175
Alfred Sant, Victor Negrescu

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 

(22) A tárhelyszolgáltatásokra 
vonatkozó felelősség alóli mentesség 
igénybevétele érdekében a szolgáltatónak, 
amint valamely jogellenes tartalomról 
ténylegesen tudomást szerez, 
haladéktalanul és jóhiszeműen 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 
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ahhoz, hogy lehetővé tegyék a kellő 
gondossággal eljáró gazdasági szereplők 
számára az állítólagosan jogellenes 
tartalom észszerű azonosítását, értékelését 
és adott esetben az ellene való fellépést.

ahhoz, hogy lehetővé tegyék a kellő 
gondossággal eljáró gazdasági szereplők 
számára az állítólagosan jogellenes 
tartalom észszerű azonosítását, értékelését 
és adott esetben az ellene való fellépést.

Or. en

Módosítás 176
Victor Negrescu

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 
tartalom észszerű azonosítását, értékelését 
és adott esetben az ellene való fellépést.

(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 
tartalom észszerű azonosítását, értékelését 
és adott esetben az ellene való fellépést.

Or. ro

Módosítás 177
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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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 
tartalom észszerű azonosítását, értékelését 
és adott esetben az ellene való fellépést.

(22) A tárhelyszolgáltatásokra 
vonatkozó felelősség alóli mentesség 
igénybevétele érdekében a szolgáltatónak 
intézkednie kell a jogellenes tartalom 
eltávolítása, illetve az ahhoz való 
hozzáférés megszüntetése érdekében, ha az 
ilyen tartalom az uniós vagy tagállami jog 
szerint jogellenesnek tekintendő. 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 jogellenes 
tartalomról, amennyiben ezek a 
bejelentések pontosak és megfelelő módon 
igazoltak ahhoz, hogy lehetővé tegyék a 
gazdasági szereplők számára az 
állítólagosan jogellenes tartalom észszerű 
azonosítását, értékelését és adott esetben az 
ellene való fellépést.

Or. en

Módosítás 178
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A közvetített online kereskedelmi 
ügyletekben részt vevő fogyasztók 
hatékony védelme érdekében egyes 
tárhelyszolgáltatók – nevezetesen azok az 
online platformok, amelyek lehetővé teszik 
a fogyasztók és kereskedők számára a 

(23) A közvetített online kereskedelmi 
ügyletekben részt vevő fogyasztók 
hatékony védelme érdekében egyes 
tárhelyszolgáltatók – nevezetesen azok az 
online platformok, amelyek lehetővé teszik 
a fogyasztók és kereskedők számára a 
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távollevők között kötött szerződéseket – 
nem vehetik igénybe a 
tárhelyszolgáltatókra vonatkozóan ebben a 
rendeletben meghatározott felelősség alóli 
mentességet, amennyiben az ilyen online 
platformok az érintett ügyletekhez 
kapcsolódó releváns információkat oly 
módon teszik közzé, hogy a fogyasztók azt 
hiszik, maguk az online platformok vagy a 
szolgáltatás irányításuk vagy ellenőrzésük 
alatt álló igénybe vevői adták meg azokat 
az információkat, és azt hiszik, hogy az 
ilyen online platformoknak tudomásuk van 
az ilyen információkról vagy ellenőrzést 
gyakorolnak felettük, még ha a valóságban 
másként van is. Ebben a tekintetben 
objektíven – valamennyi releváns 
körülmény alapján – meg kell határozni, 
hogy az információk közzététele okot 
adhat-e ilyen vélekedésre az átlagos és 
észszerűen jól informált fogyasztók 
körében.

távollevők között kötött szerződéseket – 
nem vehetik igénybe a 
tárhelyszolgáltatókra vonatkozóan ebben a 
rendeletben meghatározott felelősség alóli 
mentességet, amennyiben az ilyen online 
platformok az érintett ügyletekhez 
kapcsolódó releváns információkat oly 
módon teszik közzé, hogy a fogyasztók azt 
hiszik, maguk az online platformok vagy a 
szolgáltatás irányításuk vagy ellenőrzésük 
alatt álló igénybe vevői adták meg azokat 
az információkat, és azt hiszik, hogy az 
ilyen online platformoknak tudomásuk van 
az ilyen információkról vagy ellenőrzést 
gyakorolnak felettük, még ha a valóságban 
másként van is.

Or. en

Módosítás 179
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A közvetített online kereskedelmi 
ügyletekben részt vevő fogyasztók 
hatékony védelme érdekében egyes 
tárhelyszolgáltatók – nevezetesen azok az 
online platformok, amelyek lehetővé teszik 
a fogyasztók és kereskedők számára a 
távollevők között kötött szerződéseket – 
nem vehetik igénybe a 
tárhelyszolgáltatókra vonatkozóan ebben a 
rendeletben meghatározott felelősség alóli 
mentességet, amennyiben az ilyen online 
platformok az érintett ügyletekhez 
kapcsolódó releváns információkat oly 
módon teszik közzé, hogy a fogyasztók azt 

(A magyar változatot nem érinti.)
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hiszik, maguk az online platformok vagy a 
szolgáltatás irányításuk vagy ellenőrzésük 
alatt álló igénybe vevői adták meg azokat 
az információkat, és azt hiszik, hogy az 
ilyen online platformoknak tudomásuk van 
az ilyen információkról vagy ellenőrzést 
gyakorolnak felettük, még ha a valóságban 
másként van is. Ebben a tekintetben 
objektíven – valamennyi releváns 
körülmény alapján – meg kell határozni, 
hogy az információk közzététele okot 
adhat-e ilyen vélekedésre az átlagos és 
észszerűen jól informált fogyasztók 
körében.

Or. en

Módosítás 180
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az európai fogyasztók számára 
lehetővé kell tenni, hogy biztonságosan 
vásárolhassanak termékeket és 
szolgáltatásokat az interneten, függetlenül 
attól, hogy a terméket vagy szolgáltatást az 
Unióban állították-e elő vagy sem. A 
harmadik országbeli kereskedőkkel 
távollevők között kötött szerződéseket 
lehetővé tevő online platformoknak az 
adott kereskedő platformjukon való 
jóváhagyása előtt meg kell győződniük 
arról, hogy a harmadik országbeli 
kereskedő megfelel a termékbiztonságra 
és termékmegfelelőségre vonatkozó uniós 
vagy nemzeti jogszabályoknak. Emellett, 
ha a harmadik országbeli kereskedő nem 
ad meg az Unión belül a 
termékbiztonságért felelős gazdasági 
szereplőt, az online platformok nem 
vehetik igénybe a tárhelyszolgáltatókra 
vonatkozóan ebben a rendeletben 
meghatározott felelősség alóli 
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mentességet.

Or. en

Módosítás 181
José Gusmão

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 azonban, hogy ez a szabály azt 
jelentené, hogy a szolgáltató 
szükségszerűen élhet a mentességgel.

törölve
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Módosítás 182
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

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 
azonban, hogy ez a szabály azt jelentené, 
hogy a szolgáltató szükségszerűen élhet a 
mentességgel.

(25) A jogbiztonság megteremtése, 
valamint a közvetítő szolgáltatók által 
esetlegesen önkéntes alapon vállalt, a 
jogellenes vagy a közvetítő szolgáltatások 
közösségi szabályait és iránymutatásait 
sértő 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 
azonban, hogy ez a szabály azt jelentené, 
hogy a szolgáltató szükségszerűen élhet a 
mentességgel.
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Módosítás 183
Victor Negrescu

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 
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 

(26) A rendelet II. fejezetében szereplő 
szabályok a közvetítő szolgáltatók 
felelősség alóli mentességére 
összpontosítanak, de fontos megjegyezni, 
hogy ennek ellenére az ilyen szolgáltatók 
általában fontos szerep játszanak. 
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 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. A 
potenciálisan káros tartalmak – például a 
dezinformáció, a zaklatás, a 
megkülönböztetés és a gyűlöletre uszítás – 
csökkentése érdekében érvényre kell 
juttatniuk a közvetítő szolgáltatók 
szerződési feltételeit. Továbbá, 
amennyiben szükség van az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók bevonására, beleértve a 
közvetítő szolgáltatókat, az erre vonatkozó 
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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.

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. ro

Módosítás 184
Alfred Sant, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) 2000 óta olyan új technológiák 
jelentek meg, amelyek fokozzák az adatok 
online átvitelére és tárolására szolgáló 
rendszerek elérhetőségét, hatékonyságát, 
sebességét, megbízhatóságát, kapacitását és 
biztonságát, ami fokozottan összetett 
online ökoszisztémát eredményez. Ebben a 
tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az 
internet logikai felépítését és megfelelő 
működését, beleértve a kiegészítő technikai 
funkciókat, megteremtő és lehetővé tevő 
szolgáltatók is igénybe vehetik a felelősség 
alóli, ebben a rendeletben meghatározott 
mentességeket, amennyiben a szolgáltatás 
egyszerű továbbításnak, gyorsítótárazásnak 
vagy tárhelyszolgáltatásnak minősül. Az 
ilyen szolgáltatások adott esetben 
magukban foglalják a vezeték nélküli helyi 
hálózatokat, a DNS-szolgáltatásokat, a 
doménnév-nyilvántartókat, a digitális 
tanúsítványokat kiállító hatóságokat, illetve 
a tartalomszolgáltató hálózatokat, amelyek 
lehetővé teszik vagy javítják az egyéb 
közvetítő szolgáltatók működését. 
Hasonlóképpen, a kommunikációs célra 
használt szolgáltatások és a biztosításukra 
szolgáló technikai megoldások is 

(27) 2000 óta olyan új technológiák 
jelentek meg, amelyek fokozzák az adatok 
online átvitelére és tárolására szolgáló 
rendszerek elérhetőségét, hatékonyságát, 
sebességét, megbízhatóságát, kapacitását és 
biztonságát, ami fokozottan összetett 
online ökoszisztémát eredményez, ami 
megnehezíti mind a politikai döntéshozók 
számára az irányítást, mind pedig az új 
belépők számára a piacra jutást. Ebben a 
tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az 
internet logikai felépítését és megfelelő 
működését, beleértve a kiegészítő technikai 
funkciókat, megteremtő és lehetővé tevő 
szolgáltatók is igénybe vehetik a felelősség 
alóli, ebben a rendeletben meghatározott 
mentességeket, amennyiben a szolgáltatás 
egyszerű továbbításnak, gyorsítótárazásnak 
vagy tárhelyszolgáltatásnak minősül. Az 
ilyen szolgáltatások adott esetben 
magukban foglalják a vezeték nélküli helyi 
hálózatokat, a DNS-szolgáltatásokat, a 
doménnév-nyilvántartókat, a digitális 
tanúsítványokat kiállító hatóságokat, illetve 
a tartalomszolgáltató hálózatokat, amelyek 
lehetővé teszik vagy javítják az egyéb 
közvetítő szolgáltatók működését. 
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jelentősen fejlődésen mentek át, és olyan 
online szolgáltatások jelentek meg, mint az 
internetes hangátvitel, az üzenetküldő 
szolgáltatások és a webes e-mail-
szolgáltatások, amikor is a 
kommunikációra internet-hozzáférési 
szolgáltatások révén kerül sor. Ezek a 
szolgáltatások is részesülhetnek a 
felelősség alóli mentességből, amennyiben 
„egyszerű továbbításnak”, 
„gyorsítótárazásnak” vagy 
„tárhelyhelyszolgáltatásnak” minősülnek.

Hasonlóképpen, a kommunikációs célra 
használt szolgáltatások és a biztosításukra 
szolgáló technikai megoldások is 
jelentősen fejlődésen mentek át, és olyan 
online szolgáltatások jelentek meg, mint az 
internetes hangátvitel, az üzenetküldő 
szolgáltatások és a webes e-mail-
szolgáltatások, amikor is a 
kommunikációra internet-hozzáférési 
szolgáltatások révén kerül sor. Ezek a 
szolgáltatások is részesülhetnek a 
felelősség alóli mentességből, amennyiben 
„egyszerű továbbításnak”, 
„gyorsítótárazásnak” vagy 
„tárhelyhelyszolgáltatásnak” minősülnek.

Or. en

Módosítás 185
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) 2000 óta olyan új technológiák 
jelentek meg, amelyek fokozzák az adatok 
online átvitelére és tárolására szolgáló 
rendszerek elérhetőségét, hatékonyságát, 
sebességét, megbízhatóságát, kapacitását és 
biztonságát, ami fokozottan összetett 
online ökoszisztémát eredményez. Ebben a 
tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az 
internet logikai felépítését és megfelelő 
működését, beleértve a kiegészítő technikai 
funkciókat, megteremtő és lehetővé tevő 
szolgáltatók is igénybe vehetik a felelősség 
alóli, ebben a rendeletben meghatározott 
mentességeket, amennyiben a szolgáltatás 
egyszerű továbbításnak, gyorsítótárazásnak 
vagy tárhelyszolgáltatásnak minősül. Az 
ilyen szolgáltatások adott esetben 
magukban foglalják a vezeték nélküli helyi 
hálózatokat, a DNS-szolgáltatásokat, a 
doménnév-nyilvántartókat, a digitális 
tanúsítványokat kiállító hatóságokat, illetve 

(27) 2000 óta olyan új technológiák 
jelentek meg, amelyek fokozzák az adatok 
online átvitelére és tárolására szolgáló 
rendszerek elérhetőségét, hatékonyságát, 
sebességét, megbízhatóságát, kapacitását és 
biztonságát, ami fokozottan összetett 
online ökoszisztémát eredményez. Ebben a 
tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az 
internet logikai felépítését és megfelelő 
működését, beleértve a kiegészítő technikai 
funkciókat, megteremtő és lehetővé tevő 
szolgáltatók is igénybe vehetik a felelősség 
alóli, ebben a rendeletben meghatározott 
mentességeket, amennyiben a szolgáltatás 
egyszerű továbbításnak, gyorsítótárazásnak 
vagy tárhelyszolgáltatásnak minősül. Az 
ilyen szolgáltatások adott esetben 
magukban foglalják a vezeték nélküli helyi 
hálózatokat, a DNS-szolgáltatásokat, a 
doménnév-nyilvántartókat, a digitális 
tanúsítványokat kiállító hatóságokat, 
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a tartalomszolgáltató hálózatokat, amelyek 
lehetővé teszik vagy javítják az egyéb 
közvetítő szolgáltatók működését. 
Hasonlóképpen, a kommunikációs célra 
használt szolgáltatások és a biztosításukra 
szolgáló technikai megoldások is 
jelentősen fejlődésen mentek át, és olyan 
online szolgáltatások jelentek meg, mint az 
internetes hangátvitel, az üzenetküldő 
szolgáltatások és a webes e-mail-
szolgáltatások, amikor is a 
kommunikációra internet-hozzáférési 
szolgáltatások révén kerül sor. Ezek a 
szolgáltatások is részesülhetnek a 
felelősség alóli mentességből, amennyiben 
„egyszerű továbbításnak”, 
„gyorsítótárazásnak” vagy 
„tárhelyhelyszolgáltatásnak” minősülnek.

virtuális magánhálózatokat (VPN), illetve 
a tartalomszolgáltató hálózatokat, amelyek 
lehetővé teszik vagy javítják az egyéb 
közvetítő szolgáltatók működését. 
Hasonlóképpen, a kommunikációs célra 
használt szolgáltatások és a biztosításukra 
szolgáló technikai megoldások is 
jelentősen fejlődésen mentek át, és olyan 
online szolgáltatások jelentek meg, mint az 
internetes hangátvitel, az üzenetküldő 
szolgáltatások és a webes e-mail-
szolgáltatások, amikor is a 
kommunikációra internet-hozzáférési 
szolgáltatások révén kerül sor. Ezek a 
szolgáltatások is részesülhetnek a 
felelősség alóli mentességből, amennyiben 
„egyszerű továbbításnak”, 
„gyorsítótárazásnak” vagy 
„tárhelyhelyszolgáltatásnak” minősülnek.

Or. en

Módosítás 186
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) 2000 óta olyan új technológiák 
jelentek meg, amelyek fokozzák az adatok 
online átvitelére és tárolására szolgáló 
rendszerek elérhetőségét, hatékonyságát, 
sebességét, megbízhatóságát, kapacitását és 
biztonságát, ami fokozottan összetett 
online ökoszisztémát eredményez. Ebben a 
tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az 
internet logikai felépítését és megfelelő 
működését, beleértve a kiegészítő technikai 
funkciókat, megteremtő és lehetővé tevő 
szolgáltatók is igénybe vehetik a felelősség 
alóli, ebben a rendeletben meghatározott 
mentességeket, amennyiben a szolgáltatás 
egyszerű továbbításnak, gyorsítótárazásnak 
vagy tárhelyszolgáltatásnak minősül. Az 
ilyen szolgáltatások adott esetben 

(27) 2000 óta olyan új technológiák 
jelentek meg, amelyek fokozzák az adatok 
online átvitelére és tárolására szolgáló 
rendszerek elérhetőségét, hatékonyságát, 
sebességét, megbízhatóságát, kapacitását és 
biztonságát, ami fokozottan összetett 
online ökoszisztémát eredményez. Ebben a 
tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az 
internet logikai felépítését és megfelelő 
működését, beleértve a kiegészítő technikai 
funkciókat, megteremtő és lehetővé tevő 
szolgáltatók is igénybe vehetik a felelősség 
alóli, ebben a rendeletben meghatározott 
mentességeket, amennyiben a szolgáltatás 
egyszerű továbbításnak, gyorsítótárazásnak 
vagy tárhelyszolgáltatásnak minősül. Az 
ilyen szolgáltatások adott esetben 
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magukban foglalják a vezeték nélküli helyi 
hálózatokat, a DNS-szolgáltatásokat, a 
doménnév-nyilvántartókat, a digitális 
tanúsítványokat kiállító hatóságokat, illetve 
a tartalomszolgáltató hálózatokat, amelyek 
lehetővé teszik vagy javítják az egyéb 
közvetítő szolgáltatók működését. 
Hasonlóképpen, a kommunikációs célra 
használt szolgáltatások és a biztosításukra 
szolgáló technikai megoldások is 
jelentősen fejlődésen mentek át, és olyan 
online szolgáltatások jelentek meg, mint az 
internetes hangátvitel, az üzenetküldő 
szolgáltatások és a webes e-mail-
szolgáltatások, amikor is a 
kommunikációra internet-hozzáférési 
szolgáltatások révén kerül sor. Ezek a 
szolgáltatások is részesülhetnek a 
felelősség alóli mentességből, amennyiben 
„egyszerű továbbításnak”, 
„gyorsítótárazásnak” vagy 
„tárhelyhelyszolgáltatásnak” minősülnek.

magukban foglalják a vezeték nélküli helyi 
hálózatokat, a DNS-szolgáltatásokat, a 
doménnév-nyilvántartókat, a digitális 
tanúsítványokat kiállító hatóságokat, illetve 
a tartalomszolgáltató hálózatokat, amelyek 
lehetővé teszik vagy javítják az egyéb 
közvetítő szolgáltatók, felhőszolgáltatások 
vagy keresőmotorok működését. 
Hasonlóképpen, a kommunikációs célra 
használt szolgáltatások és a biztosításukra 
szolgáló technikai megoldások is 
jelentősen fejlődésen mentek át, és olyan 
online szolgáltatások jelentek meg, mint az 
internetes hangátvitel, az üzenetküldő 
szolgáltatások és a webes e-mail-
szolgáltatások, amikor is a 
kommunikációra internet-hozzáférési 
szolgáltatások révén kerül sor. Ezek a 
szolgáltatások is részesülhetnek a 
felelősség alóli mentességből, amennyiben 
„egyszerű továbbításnak”, 
„gyorsítótárazásnak” vagy 
„tárhelyhelyszolgáltatásnak” minősülnek.

Or. en

Módosítás 187
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) 2000 óta olyan új technológiák 
jelentek meg, amelyek fokozzák az adatok 
online átvitelére és tárolására szolgáló 
rendszerek elérhetőségét, hatékonyságát, 
sebességét, megbízhatóságát, kapacitását és 
biztonságát, ami fokozottan összetett 
online ökoszisztémát eredményez. Ebben a 
tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az 
internet logikai felépítését és megfelelő 
működését, beleértve a kiegészítő technikai 
funkciókat, megteremtő és lehetővé tevő 
szolgáltatók is igénybe vehetik a felelősség 
alóli, ebben a rendeletben meghatározott 

(27) Olyan új technológiák jelentek 
meg, amelyek fokozzák az adatok online 
átvitelére és tárolására szolgáló rendszerek 
elérhetőségét, hatékonyságát, sebességét, 
megbízhatóságát, kapacitását és 
biztonságát, ami fokozottan összetett 
online ökoszisztémát eredményez. Ebben a 
tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az 
internet logikai felépítését és megfelelő 
működését, beleértve a kiegészítő technikai 
funkciókat, megteremtő és lehetővé tevő 
szolgáltatók is igénybe vehetik a felelősség 
alóli, ebben a rendeletben meghatározott 
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mentességeket, amennyiben a szolgáltatás 
egyszerű továbbításnak, gyorsítótárazásnak 
vagy tárhelyszolgáltatásnak minősül. Az 
ilyen szolgáltatások adott esetben 
magukban foglalják a vezeték nélküli helyi 
hálózatokat, a DNS-szolgáltatásokat, a 
doménnév-nyilvántartókat, a digitális 
tanúsítványokat kiállító hatóságokat, illetve 
a tartalomszolgáltató hálózatokat, amelyek 
lehetővé teszik vagy javítják az egyéb 
közvetítő szolgáltatók működését. 
Hasonlóképpen, a kommunikációs célra 
használt szolgáltatások és a biztosításukra 
szolgáló technikai megoldások is 
jelentősen fejlődésen mentek át, és olyan 
online szolgáltatások jelentek meg, mint az 
internetes hangátvitel, az üzenetküldő 
szolgáltatások és a webes e-mail-
szolgáltatások, amikor is a 
kommunikációra internet-hozzáférési 
szolgáltatások révén kerül sor. Ezek a 
szolgáltatások is részesülhetnek a 
felelősség alóli mentességből, amennyiben 
„egyszerű továbbításnak”, 
„gyorsítótárazásnak” vagy 
„tárhelyhelyszolgáltatásnak” minősülnek.

mentességeket, amennyiben a szolgáltatás 
egyszerű továbbításnak, gyorsítótárazásnak 
vagy tárhelyszolgáltatásnak minősül. Az 
ilyen szolgáltatások adott esetben 
magukban foglalják a vezeték nélküli helyi 
hálózatokat, a DNS-szolgáltatásokat, a 
doménnév-nyilvántartókat, a digitális 
tanúsítványokat kiállító hatóságokat, illetve 
a tartalomszolgáltató hálózatokat, amelyek 
lehetővé teszik vagy javítják az egyéb 
közvetítő szolgáltatók működését. 
Hasonlóképpen, a kommunikációs célra 
használt szolgáltatások és a biztosításukra 
szolgáló technikai megoldások is 
jelentősen fejlődésen mentek át, és olyan 
online szolgáltatások jelentek meg, mint az 
internetes hangátvitel, az üzenetküldő 
szolgáltatások és a webes e-mail-
szolgáltatások, amikor is a 
kommunikációra internet-hozzáférési 
szolgáltatások révén kerül sor. Ezek a 
szolgáltatások is részesülhetnek a 
felelősség alóli mentességből, amennyiben 
„egyszerű továbbításnak”, 
„gyorsítótárazásnak” vagy 
„tárhelyhelyszolgáltatásnak” minősülnek.

Or. en

Módosítás 188
Nicola Beer

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 

(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 
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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.

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. E 
rendelet rendelkezései sem 
akadályozhatják meg, hogy a szolgáltatók 
szolgáltatásaik vonatkozásában végponttól 
végpontig terjedő titkosítást 
alkalmazzanak.

Or. en

Módosítás 189
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

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, 
és nem használhatnak automatizált 
moderálást sem. 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.

Or. en
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Módosítás 190
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A közvetítő szolgáltatókat nem 
helyénvaló automatizált tartalommoderáló 
eszközök alkalmazására kötelezni, mivel 
az ilyen eszközök nem képesek 
ténylegesen megérteni az emberi 
kommunikáció kontextusának és 
jelentésének finomságait, ami szükséges 
lenne annak meghatározásához, hogy a 
vizsgált tartalom jogsértőnek vagy a 
szerződési feltételeket sértőnek minősül-e.

Or. en

Módosítás 191
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az egyes tagállamok 
jogrendszerétől és az adott jogi területtől 
függően a nemzeti igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóságok elrendelhetik, 
hogy a közvetítő szolgáltatók lépjenek fel a 
jogellenes tartalom egyes elemei ellen, 
vagy szolgáltassanak bizonyos 
információkat. Az ilyen határozatok alapját 
képező nemzeti jog rendkívül eltérő, és a 
határozatokra egyre inkább határokon 
átnyúló helyzetekben kerül sor. Az ilyen 
határozatok hatékony és eredményes 
érvényesítése érdekében, hogy az érintett 
hatóságok elvégezhessék a feladataikat, és 
ne sújtsák aránytalan terhekkel a 
szolgáltatókat – a harmadik felek jogainak 

(29) Az egyes tagállamok 
jogrendszerétől és az adott jogi területtől 
függően a nemzeti igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóságok elrendelhetik, 
hogy a közvetítő szolgáltatók lépjenek fel a 
jogellenes tartalom egyes elemei ellen, 
vagy szolgáltassanak bizonyos 
információkat. Az ilyen határozatok alapját 
képező nemzeti jog rendkívül eltérő, és a 
határozatokra egyre inkább határokon 
átnyúló helyzetekben kerül sor. Az ilyen 
határozatok eredményes érvényesítése 
érdekében, hogy az érintett hatóságok 
elvégezhessék a feladataikat, és ne sújtsák 
aránytalan terhekkel a szolgáltatókat – a 
harmadik felek jogainak és jogos 
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és jogos érdekeinek indokolatlan érintése 
nélkül –, az ilyen határozatok 
vonatkozásban meg kell határozni 
bizonyos feltételeket, illetve az ilyen 
határozatok feldolgozásával kapcsolatos 
egyes kiegészítő követelményeket.

érdekeinek indokolatlan érintése nélkül –, 
az ilyen határozatok vonatkozásban meg 
kell határozni bizonyos feltételeket, illetve 
az ilyen határozatok hatékony 
feldolgozásával kapcsolatos egyes 
kiegészítő követelményeket.

Or. ro

Módosítás 192
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Az arra vonatkozó, egymásnak 
ellentmondó értelmezések elkerülése 
érdekében, hogy mi minősül jogellenes 
tartalomnak, valamint annak érdekében, 
hogy a szolgáltató székhelye szerinti 
tagállamban a jogszerű információkhoz 
hozzá lehessen férni, a jogellenes tartalom 
elleni fellépésre vonatkozó határozatokat 
főszabály szerint azon tagállam 
igazságügyi hatóságainak kell 
meghozniuk, amelyben a szolgáltató 
székhelye található, vagy – ha az Unióban 
nem letelepedett –, amelyben a szolgáltató 
jogi képviselője van. Más tagállamok 
igazságügyi hatóságai számára lehetővé 
kell tenni, hogy olyan határozatokat 
bocsássanak ki, amelyek hatálya annak a 
tagállamnak területére korlátozódik, ahol 
a végzést kibocsátó igazságügyi hatóság 
székhelye található.

Or. en

Módosítás 193
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
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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.

Or. en

Módosítás 194
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az egyes tagállamok 
jogrendszerétől és az adott jogi területtől 
függően a nemzeti igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóságok elrendelhetik, 
hogy a közvetítő szolgáltatók lépjenek fel a 

(29) Az egyes tagállamok 
jogrendszerétől és az adott jogi területtől 
függően a nemzeti igazságügyi vagy 
közigazgatási hatóságok elrendelhetik, 
hogy a közvetítő szolgáltatók lépjenek fel a 
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jogellenes tartalom egyes elemei ellen, 
vagy szolgáltassanak bizonyos 
információkat. Az ilyen határozatok alapját 
képező nemzeti jog rendkívül eltérő, és a 
határozatokra egyre inkább határokon 
átnyúló helyzetekben kerül sor. Az ilyen 
határozatok hatékony és eredményes 
érvényesítése érdekében, hogy az érintett 
hatóságok elvégezhessék a feladataikat, és 
ne sújtsák aránytalan terhekkel a 
szolgáltatókat – a harmadik felek jogainak 
és jogos érdekeinek indokolatlan érintése 
nélkül –, az ilyen határozatok 
vonatkozásban meg kell határozni 
bizonyos feltételeket, illetve az ilyen 
határozatok feldolgozásával kapcsolatos 
egyes kiegészítő követelményeket.

jogellenes tartalom egyes elemei ellen, 
vagy szolgáltassanak bizonyos 
információkat. Az ilyen határozatok alapját 
képező nemzeti jog rendkívül eltérő, és a 
határozatokra egyre inkább határokon 
átnyúló helyzetekben kerül sor. Az ilyen 
határozatok eredményes érvényesítése 
érdekében, hogy az érintett hatóságok 
elvégezhessék a feladataikat, és ne sújtsák 
aránytalan terhekkel a szolgáltatókat – a 
harmadik felek jogainak és jogos 
érdekeinek indokolatlan érintése nélkül –, 
az ilyen határozatok vonatkozásban meg 
kell határozni bizonyos feltételeket, illetve 
az ilyen határozatok hatékony 
feldolgozásával kapcsolatos egyes 
kiegészítő követelményeket.

Or. ro

Módosítás 195
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A Bizottságnak európai és 
tagállami szinten biztosítania kell e 
rendelet megfelelő végrehajtását az Unión 
belüli vagy kívüli lehetséges 
egyenlőtlenségek, megközelítésbeli 
különbségek és tisztességtelen verseny 
elkerülése érdekében.

Or. ro

Módosítás 196
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az e rendelet által szabályozott 
információszolgáltatási határozatok az 
érintett közvetítő szolgáltatás igénybe 
vevőire vonatkozó konkrét tájékoztatásra 
vonatkoznak, és ezek a határozatok 
azonosítják ezeket az igénybe vevőket 
annak meghatározása érdekében, hogy a 
szolgáltatás igénybe vevői eleget tesznek-e 
az alkalmazandó uniós vagy nemzeti 
szabályoknak. Ezért e rendelet 
információszolgáltatásra vonatkozó 
szabályai nem érintik a szolgáltatások 
konkrétan nem azonosított igénybe 
vevőinek egy csoportjával kapcsolatos 
információkra vonatkozó határozatokat, 
beleértve a statisztikai célokból vagy a 
tényeken alapuló döntéshozatal céljából 
szükséges összesített információra 
vonatkozó határozatokat.

(32) Az e rendelet által szabályozott, 
illetékes hatóságokra vonatkozó 
információszolgáltatási határozatok az 
érintett közvetítő szolgáltatás igénybe 
vevőire vonatkozó konkrét tájékoztatásra 
vonatkoznak, és ezek a határozatok 
azonosítják ezeket az igénybe vevőket 
annak meghatározása érdekében, hogy a 
szolgáltatás igénybe vevői eleget tesznek-e 
az alkalmazandó uniós vagy nemzeti 
szabályoknak. Ezért e rendelet 
információszolgáltatásra vonatkozó 
szabályai nem érintik a szolgáltatások 
konkrétan nem azonosított igénybe 
vevőinek egy csoportjával kapcsolatos 
információkra vonatkozó határozatokat, 
beleértve a statisztikai célokból vagy a 
tényeken alapuló döntéshozatal céljából 
szükséges összesített információra 
vonatkozó határozatokat.

Or. ro

Módosítás 197
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) E rendelet célkitűzéseinek elérése 
érdekében, illetve különösen a belső piac 
működésének javítása, valamint a 
biztonságos és átlátható online környezet 
biztosítása érdekében egyértelmű, 
kiegyensúlyozott és harmonizált kellő 
gondossági kötelezettségeket kell előírni a 
közvetítő szolgáltatók tekintetében. Ezek a 
kötelezettségek különösen arra irányulnak, 
hogy biztosítsák a különböző közpolitikai 
célkitűzéseket, így a szolgáltatások igénybe 
vevőinek biztonságát és bizalmát, beleértve 
a kiskorú és a veszélyeztetett 
felhasználókat, megvédjék a Chartába 

(34) E rendelet célkitűzéseinek elérése 
érdekében, illetve különösen a belső piac 
működésének javítása, valamint a 
biztonságos és átlátható online környezet 
biztosítása érdekében egyértelmű, 
kiegyensúlyozott és harmonizált kellő 
gondossági kötelezettségeket kell előírni a 
közvetítő szolgáltatók tekintetében. Ezek a 
kötelezettségek különösen arra irányulnak, 
hogy megerősítsenek és biztosítsanak 
különböző jogszabályokat és jogokat, így a 
szolgáltatások igénybe vevőinek 
biztonságát és bizalmát, beleértve a kiskorú 
és a veszélyeztetett felhasználókat, 
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foglalt releváns alapvető jogokat, 
biztosítsák az ilyen szolgáltatók érdemi 
elszámoltathatóságát, valamint jogokkal 
ruházzák fel a szolgáltatások igénybe 
vevőit és egyéb érdekelt feleket az illetékes 
hatóságok általi szükséges felügyelet 
előmozdítása mellett.

megvédjék a Chartába foglalt releváns 
alapvető jogokat, biztosítsák az ilyen 
szolgáltatók érdemi elszámoltathatóságát, 
valamint jogokkal ruházzák fel a 
szolgáltatások igénybe vevőit és egyéb 
érdekelt feleket az illetékes hatóságok általi 
szükséges felügyelet előmozdítása mellett.

Or. en

Módosítás 198
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) E rendelet célkitűzéseinek elérése 
érdekében, illetve különösen a belső piac 
működésének javítása, valamint a 
biztonságos és átlátható online környezet 
biztosítása érdekében egyértelmű, 
kiegyensúlyozott és harmonizált kellő 
gondossági kötelezettségeket kell előírni a 
közvetítő szolgáltatók tekintetében. Ezek a 
kötelezettségek különösen arra irányulnak, 
hogy biztosítsák a különböző közpolitikai 
célkitűzéseket, így a szolgáltatások igénybe 
vevőinek biztonságát és bizalmát, beleértve 
a kiskorú és a veszélyeztetett 
felhasználókat, megvédjék a Chartába 
foglalt releváns alapvető jogokat, 
biztosítsák az ilyen szolgáltatók érdemi 
elszámoltathatóságát, valamint jogokkal 
ruházzák fel a szolgáltatások igénybe 
vevőit és egyéb érdekelt feleket az illetékes 
hatóságok általi szükséges felügyelet 
előmozdítása mellett.

(34) E rendelet célkitűzéseinek elérése 
érdekében, illetve különösen a belső piac 
működésének javítása, valamint a 
biztonságos és átlátható online környezet 
biztosítása érdekében egyértelmű, 
kiegyensúlyozott és harmonizált kellő 
gondossági kötelezettségeket kell előírni a 
közvetítő szolgáltatók tekintetében. Ezek a 
kötelezettségek különösen arra irányulnak, 
hogy biztosítsák a különböző közpolitikai 
célkitűzéseket, így a szolgáltatások igénybe 
vevőinek biztonságát és bizalmát, beleértve 
a kiskorú felhasználókat, megvédjék a 
Chartába foglalt releváns alapvető jogokat, 
biztosítsák az ilyen szolgáltatók érdemi 
elszámoltathatóságát, valamint jogokkal 
ruházzák fel a szolgáltatások igénybe 
vevőit és egyéb érdekelt feleket az illetékes 
hatóságok általi szükséges felügyelet 
előmozdítása mellett.

Or. en

Módosítás 199
Alfred Sant, Jonás Fernández
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Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Ebben a tekintetben fontos, hogy a 
kellő gondosságra vonatkozó 
kötelezettségeket az adott közvetítő 
szolgáltatás típusához és jellegéhez kell 
igazítani. Ez a rendelet így meghatározza a 
valamennyi közvetítő szolgáltatóra 
vonatkozó alapvető kötelezettségeket, 
valamint a tárhelyszolgáltatókra, illetve 
konkrétabban az online platformokra és az 
online óriásplatformokra vonatkozó 
további kötelezettségeket. Amennyiben a 
közvetítő szolgáltatók a szolgáltatásaik 
jellegét és a méretüket tekintve ezekbe a 
különböző kategóriákba tartoznak, az e 
rendeletben foglalt valamennyi vonatkozó 
kötelezettségnek eleget kell tenniük. A 
kellő gondosságra vonatkozó, észszerű és 
nem önkényes harmonizált kötelezettségek 
elengedhetetlenek az azonosított 
közpolitikai célkitűzések eléréshez, például 
a szolgáltatások igénybe vevői jogos 
érdekeinek védelméhez, a jogellenes 
gyakorlatok elleni fellépéshez és az 
alapvető jogok online védelméhez.

(35) Ebben a tekintetben fontos, hogy a 
kellő gondosságra vonatkozó 
kötelezettségeket az adott közvetítő 
szolgáltatás típusához és jellegéhez kell 
igazítani. Ez a rendelet így meghatározza a 
valamennyi közvetítő szolgáltatóra 
vonatkozó alapvető kötelezettségeket, 
valamint a tárhelyszolgáltatókra, illetve 
konkrétabban a piacon domináns pozíciót 
betöltő online platformokra és az online 
óriásplatformokra vonatkozó további 
kötelezettségeket. Amennyiben a közvetítő 
szolgáltatók a szolgáltatásaik jellegét és a 
méretüket tekintve ezekbe a különböző 
kategóriákba tartoznak, kötelezni kell őket 
az e rendeletben foglalt valamennyi 
vonatkozó kötelezettség teljesítésére. A 
kellő gondosságra vonatkozó, észszerű és 
nem önkényes harmonizált kötelezettségek 
elengedhetetlenek az azonosított 
közpolitikai célkitűzések eléréshez, például 
a szolgáltatások igénybe vevői jogos 
érdekeinek védelméhez, a jogellenes 
gyakorlatok elleni fellépéshez, az ágazat 
versenyképességének az új belépők piacra 
jutási lehetőségének biztosítása általi 
védelméhez és az alapvető jogok online 
védelméhez.

Or. en

Módosítás 200
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A rendelet hatálya alá tartozó 
kérdésekben a gördülékeny és hatékony 
kommunikáció elősegítése érdekében a 

(36) A rendelet hatálya alá tartozó 
kérdésekben a gördülékeny és hatékony 
kommunikáció elősegítése érdekében a 
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közvetítő szolgáltatóknak egyedüli 
kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk, és 
közzé kell tenniük a kapcsolattartó 
pontjukra vonatkozó releváns 
információkat, beleértve az ilyen 
kommunikáció során használt nyelveket. A 
kapcsolattartó pontot a közvetítő 
szolgáltatóval sajátos kapcsolatban álló 
megbízható bejelentők és szakmai 
szervezetek is igénybe vehetik. A jogi 
képviselővel ellentétben a kapcsolattartó 
pont operatív célokat szolgál, és nem 
feltétlenül igényel fizikai helyszínt.

közvetítő szolgáltatóknak egyedüli 
kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk, és 
közzé kell tenniük a kapcsolattartó 
pontjukra vonatkozó releváns 
információkat, beleértve az ilyen 
kommunikáció során használt nyelveket. A 
jogi képviselővel ellentétben a 
kapcsolattartó pont operatív célokat 
szolgál, és nem feltétlenül igényel fizikai 
helyszínt.

Or. en

Módosítás 201
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A rendelet hatálya alá tartozó 
kérdésekben a gördülékeny és hatékony 
kommunikáció elősegítése érdekében a 
közvetítő szolgáltatóknak egyedüli 
kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk, és 
közzé kell tenniük a kapcsolattartó 
pontjukra vonatkozó releváns 
információkat, beleértve az ilyen 
kommunikáció során használt nyelveket. A 
kapcsolattartó pontot a közvetítő 
szolgáltatóval sajátos kapcsolatban álló 
megbízható bejelentők és szakmai 
szervezetek is igénybe vehetik. A jogi 
képviselővel ellentétben a kapcsolattartó 
pont operatív célokat szolgál, és nem 
feltétlenül igényel fizikai helyszínt.

(36) A rendelet hatálya alá tartozó 
kérdésekben a gördülékeny és hatékony 
kommunikáció elősegítése érdekében a 
közvetítő szolgáltatóknak egyedüli 
kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk, és 
közzé kell tenniük a kapcsolattartó 
pontjukra vonatkozó releváns 
információkat, beleértve az ilyen 
kommunikáció során használt nyelveket. A 
kapcsolattartó pontot a közvetítő 
szolgáltatóval sajátos kapcsolatban álló 
megbízható bejelentők és szakmai 
szervezetek is igénybe vehetik. Ez a 
kapcsolattartó pont azonos lehet a más 
uniós jogi aktusok értelmében előírt 
kapcsolattartó ponttal. A jogi képviselővel 
ellentétben a kapcsolattartó pont operatív 
célokat szolgál, és nem feltétlenül igényel 
fizikai helyszínt.

Or. en
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Módosítás 202
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A rendelet hatálya alá tartozó 
kérdésekben a gördülékeny és hatékony 
kommunikáció elősegítése érdekében a 
közvetítő szolgáltatóknak egyedüli 
kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk, és 
közzé kell tenniük a kapcsolattartó 
pontjukra vonatkozó releváns 
információkat, beleértve az ilyen 
kommunikáció során használt nyelveket. A 
kapcsolattartó pontot a közvetítő 
szolgáltatóval sajátos kapcsolatban álló 
megbízható bejelentők és szakmai 
szervezetek is igénybe vehetik. A jogi 
képviselővel ellentétben a kapcsolattartó 
pont operatív célokat szolgál, és nem 
feltétlenül igényel fizikai helyszínt.

(36) A rendelet hatálya alá tartozó 
kérdésekben a gördülékeny és hatékony 
kommunikáció elősegítése érdekében a 
közvetítő szolgáltatóknak díjmentes 
egyedüli kapcsolattartó pontot kell 
létrehozniuk, és közzé kell tenniük a 
kapcsolattartó pontjukra vonatkozó 
releváns információkat, beleértve az ilyen 
kommunikáció során használt nyelveket. A 
kapcsolattartó pontot a közvetítő 
szolgáltatóval sajátos kapcsolatban álló 
megbízható bejelentők és szakmai 
szervezetek is igénybe vehetik. A jogi 
képviselővel ellentétben a kapcsolattartó 
pont operatív célokat szolgál, és nem 
feltétlenül igényel fizikai helyszínt.

Or. en

Módosítás 203
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A rendelet hatálya alá tartozó 
kérdésekben a gördülékeny és hatékony 
kommunikáció elősegítése érdekében a 
közvetítő szolgáltatóknak egyedüli 
kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk, és 
közzé kell tenniük a kapcsolattartó 
pontjukra vonatkozó releváns 
információkat, beleértve az ilyen 
kommunikáció során használt nyelveket. A 
kapcsolattartó pontot a közvetítő 
szolgáltatóval sajátos kapcsolatban álló 
megbízható bejelentők és szakmai 

(36) A rendelet hatálya alá tartozó 
kérdésekben a gördülékeny és hatékony 
kommunikáció elősegítése érdekében a 
közvetítő szolgáltatóknak egyedüli 
kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk, és 
közzé kell tenniük a kapcsolattartó 
pontjukra vonatkozó releváns 
információkat, beleértve az ilyen 
kommunikáció során használt nyelveket. A 
kapcsolattartó pontot a közvetítő 
szolgáltatóval sajátos kapcsolatban álló 
szakmai szervezetek is igénybe vehetik. A 
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szervezetek is igénybe vehetik. A jogi 
képviselővel ellentétben a kapcsolattartó 
pont operatív célokat szolgál, és nem 
feltétlenül igényel fizikai helyszínt.

jogi képviselővel ellentétben a 
kapcsolattartó pont operatív célokat 
szolgál, és nem feltétlenül igényel fizikai 
helyszínt.

Or. en

Módosítás 204
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A harmadik országban székhellyel 
rendelkező, az Unióban szolgáltatásokat 
kínáló közvetítő szolgáltatóknak kellő 
felhatalmazással rendelkező jogi képviselőt 
kell kijelölniük az Unióban, és 
információkat kell szolgáltatniuk a jogi 
képviselőjükről, hogy lehetővé tegyék a 
hatékony felügyeletet és szükség esetén a 
rendelet érvényesítését az ilyen 
szolgáltatók vonatkozásában. A jogi 
képviselő kapcsolattartó pontként is 
működhet, amennyiben teljesülnek e 
rendelet vonatkozó követelményei.

(37) A harmadik országban székhellyel 
rendelkező, az Unióban szolgáltatásokat 
kínáló közvetítő szolgáltatóknak kellő 
felhatalmazással rendelkező jogi képviselőt 
kell kijelölniük az Unióban, és 
információkat kell szolgáltatniuk a jogi 
képviselőjükről, hogy lehetővé tegyék a 
hatékony felügyeletet és szükség esetén a 
rendelet érvényesítését az ilyen 
szolgáltatók vonatkozásában. A jogi 
képviselő kapcsolattartó pontként is 
működhet, amennyiben teljesülnek e 
rendelet vonatkozó követelményei. 
Amennyiben egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező közvetítő 
szolgáltató úgy dönt, hogy ezt nem teszi 
meg, úgy a 40. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően valamennyi tagállam 
joghatósága alá tartozik.

Or. en

Módosítás 205
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 átláthatóság, a 
szolgáltatást igénybe vevők alapvető 
jogainak védelme, illetve az indokolatlan, 
tisztességtelen, hátrányosan 
megkülönböztető és önkényes megoldások 
elkerülése érekében ajánlott bizonyos – 
mindenki által egyformán tiszteletben 
tartandó – szabályokat meghatározni az 
ilyen szolgáltatók szerződési feltételeinek 
tartalmára, alkalmazására és 
érvényesítésére vonatkozóan. Ugyanakkor 
a felhasználási feltételeket egyértelműen 
és mindenki számára könnyen érthető és 
hozzáférhető formában kell összefoglalni; 
a feltételek nem sérthetnek jogokat, és 
nem korlátozhatják vagy gátolhatják a 
szolgáltatás igénybevételét.

Or. ro

Módosítás 206
Jessica Stegrud

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 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. A 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
alapvető jog védelme érdekében a 
szolgáltatók számára nem szabad 
megengedni, hogy önkényesen elnyomják 
a jogszerű tartalmakat, vagy fellépjenek 
azok szolgáltatóival szemben.
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Or. en

Módosítás 207
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

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 érdekében 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 átláthatóság, a 
szolgáltatást igénybe vevők védelme, 
illetve a tisztességtelen és önkényes 
megoldások elkerülése érdekében ajánlott 
bizonyos szabályokat meghatározni az 
ilyen szolgáltatók szerződési feltételeinek 
tartalmára, alkalmazására és 
érvényesítésére vonatkozóan. Ennek 
érdekében az algoritmikus döntéshozatali 
folyamatokat alkalmazásuk esetén minden 
esetben fel kell fedni a felhasználók előtt.

Or. en

Módosítás 208
José Gusmão

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 érdekében 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 átláthatóság, a 
szolgáltatást igénybe vevők védelme, 
illetve a tisztességtelen és önkényes 
megoldások elkerülése és az alapértékek, 
például a média szabadságának és 
pluralizmusának a védelme érdekében 
ajánlott bizonyos szabályokat 
meghatározni az ilyen szolgáltatók 
szerződési feltételeinek tartalmára, 
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alkalmazására és érvényesítésére 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 209
Alfred Sant, Victor Negrescu

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 érdekében ajánlott 
bizonyos szabályokat meghatározni az 
ilyen szolgáltatók szerződési feltételeinek 
tartalmára, alkalmazására és 
érvényesítésére vonatkozóan.

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

Or. en

Módosítás 210
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) A média szabadságához és 
pluralizmusához fűződő alapvető 
jogoknak való megfelelés érdekében a 
közvetítő szolgáltatók szerződési feltételei 
nem befolyásolhatják a professzionális 
médiaszolgáltatók tartalmát és fiókját. A 
professzionális médiaszolgáltatók 
ágazatspecifikus szabályozási keretnek 
(beleértve az önszabályozást is) tesznek 
eleget, szerkesztői felelősséggel 
rendelkeznek, és független 



AM\1238658HU.docx 65/153 PE696.545v01-00

HU

médiafelügyeleti hatóságok alá tartoznak.

Or. en

Módosítás 211
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A tárhelyszolgáltatók különösen 
fontos szerepet játszanak a jogellenes 
online tartalom kezelésében, mert a 
szolgáltatás igénybe vevői által biztosított 
információkat tárolnak a szolgáltatás 
igénybe vevői kérésére, és általában 
hozzáférést biztosítanak ezekhez a 
szolgáltatás más igénybe vevői számára, 
néha átfogó jelleggel. Fontos, hogy – 
méretétől függetlenül – minden 
tárhelyszolgáltató felhasználóbarát 
bejelentési és cselekvési mechanizmusokat 
működtessen, amelyek lehetővé teszik a 
bejelentő fél által jogellenes tartalomnak 
vélt konkrét információk bejelentését az 
érintett tárhelyszolgáltatónak 
(„bejelentés”), és ennek értelmében a 
szolgáltató eldöntheti, hogy egyetért-e 
ezzel az értékeléssel, és el kívánja-e 
távolítani az adott tartalmat vagy meg 
kívánja-e szüntetni az ahhoz való 
hozzáférést („cselekvés”). A bejelentésre 
vonatkozó követelmények teljesülése 
esetén az egyének vagy szervezetek 
egyetlen bejelentésben több állítólagosan 
jogellenes tartalmat is bejelenthetnek. A 
bejelentési és cselekvési mechanizmusok 
működtetésére vonatkozó kötelezettség 
vonatkozik például a fájltároló és -
megosztó szolgáltatásokra, a 
tárhelyszolgáltatásokra, a hirdetési 
szerverekre és a paste bin oldalakra, 
amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó tárhelyszolgáltatónak minősülnek.

(40) A tárhelyszolgáltatók különösen 
fontos szerepet játszanak a jogellenes 
online tartalom kezelésében, mert a 
szolgáltatás igénybe vevői által biztosított 
információkat tárolnak a szolgáltatás 
igénybe vevői kérésére, és általában 
hozzáférést biztosítanak ezekhez a 
szolgáltatás más igénybe vevői számára, 
néha átfogó jelleggel. Fontos, hogy – 
méretétől függetlenül – minden 
tárhelyszolgáltató felhasználóbarát 
bejelentési és cselekvési mechanizmusokat 
működtessen, amelyek lehetővé teszik a 
bejelentő fél által jogellenes tartalomnak 
vélt konkrét információk bejelentését az 
érintett tárhelyszolgáltatónak 
(„bejelentés”), és ennek értelmében a 
szolgáltató eldöntheti, hogy egyetért-e 
ezzel az értékeléssel, és el kívánja-e 
távolítani az adott tartalmat vagy meg 
kívánja-e szüntetni az ahhoz való 
hozzáférést („cselekvés”). A bejelentésre 
vonatkozó követelmények teljesülése 
esetén az egyének vagy szervezetek 
egyetlen bejelentésben több állítólagosan 
jogellenes tartalmat is bejelenthetnek. A 
bejelentési és cselekvési mechanizmusok 
működtetésére vonatkozó kötelezettség 
vonatkozik például a fájltároló és -
megosztó szolgáltatásokra, a 
tárhelyszolgáltatásokra, a hirdetési 
szerverekre és a paste bin oldalakra, 
amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó tárhelyszolgáltatónak minősülnek. 
A tárhelyszolgáltatókat kötelezni kell a 
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büntetendő tartalmak blokkolására vagy 
törlésére.

Or. de

Módosítás 212
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A tárhelyszolgáltatók különösen 
fontos szerepet játszanak a jogellenes 
online tartalom kezelésében, mert a 
szolgáltatás igénybe vevői által biztosított 
információkat tárolnak a szolgáltatás 
igénybe vevői kérésére, és általában 
hozzáférést biztosítanak ezekhez a 
szolgáltatás más igénybe vevői számára, 
néha átfogó jelleggel. Fontos, hogy – 
méretétől függetlenül – minden 
tárhelyszolgáltató felhasználóbarát 
bejelentési és cselekvési mechanizmusokat 
működtessen, amelyek lehetővé teszik a 
bejelentő fél által jogellenes tartalomnak 
vélt konkrét információk bejelentését az 
érintett tárhelyszolgáltatónak 
(„bejelentés”), és ennek értelmében a 
szolgáltató eldöntheti, hogy egyetért-e 
ezzel az értékeléssel, és el kívánja-e 
távolítani az adott tartalmat vagy meg 
kívánja-e szüntetni az ahhoz való 
hozzáférést („cselekvés”). A bejelentésre 
vonatkozó követelmények teljesülése 
esetén az egyének vagy szervezetek 
egyetlen bejelentésben több állítólagosan 
jogellenes tartalmat is bejelenthetnek. A 
bejelentési és cselekvési mechanizmusok 
működtetésére vonatkozó kötelezettség 
vonatkozik például a fájltároló és -
megosztó szolgáltatásokra, a 
tárhelyszolgáltatásokra, a hirdetési 
szerverekre és a paste bin oldalakra, 
amennyiben az e rendelet hatálya alá 

(40) A tárhelyszolgáltatók különösen 
fontos szerepet játszanak a jogellenes 
online tartalom kezelésében, mert a 
szolgáltatás igénybe vevői által biztosított 
információkat tárolnak a szolgáltatás 
igénybe vevői kérésére, és általában 
hozzáférést biztosítanak ezekhez a 
szolgáltatás más igénybe vevői számára, 
néha átfogó jelleggel. Fontos, hogy – 
méretétől függetlenül – minden 
tárhelyszolgáltató felhasználóbarát 
bejelentési és cselekvési mechanizmusokat 
működtessen, amelyek lehetővé teszik a 
bejelentő fél által jogellenes tartalomnak 
vélt konkrét információk bejelentését az 
érintett tárhelyszolgáltatónak 
(„bejelentés”), és ennek értelmében a 
szolgáltató eldöntheti, hogy egyetért-e 
ezzel az értékeléssel, és el kívánja-e 
távolítani az adott tartalmat vagy 
korlátozni kívánja-e, illetve adott esetben 
meg kívánja-e szüntetni az ahhoz való 
hozzáférést („cselekvés”). A bejelentésre 
vonatkozó követelmények teljesülése 
esetén az egyének vagy szervezetek 
egyetlen bejelentésben több állítólagosan 
jogellenes tartalmat is bejelenthetnek. A 
bejelentési és cselekvési mechanizmusok 
működtetésére vonatkozó kötelezettség 
vonatkozik például a fájltároló és -
megosztó szolgáltatásokra, a 
tárhelyszolgáltatásokra, a hirdetési 
szerverekre és a paste bin oldalakra, 
amennyiben az e rendelet hatálya alá 
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tartozó tárhelyszolgáltatónak minősülnek. tartozó tárhelyszolgáltatónak minősülnek.

Or. ro

Módosítás 213
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Ha a tárhelyszolgáltató úgy dönt, 
hogy eltávolítja a szolgáltatás igénybe 
vevője által megadott információkat vagy 
megszünteti az azokhoz való hozzáférést – 
például valamely bejelentést követően 
vagy saját kezdeményezésére, többek 
között automatizált megoldások alapján –, 
a szolgáltatónak tájékoztatnia kell a 
szolgáltatás igénybe vevőjét a döntéséről, a 
döntés okáról, a döntés vitatása céljából 
elérhető jogorvoslati lehetőségekről, 
tekintettel arra, hogy az ilyen döntések 
milyen negatív következményekkel 
járhatnak a szolgáltatás igénybe vevője 
számára, ideértve a véleménynyilvánítás 
szabadságához való alapvető jogának 
gyakorlását. Ez a kötelezettség a döntés 
okától, illetve különösen attól függetlenül 
alkalmazandó, hogy a cselekvésre azért 
került-e sor, mert a bejelentett információ 
jogellenes tartalomnak minősül vagy 
összeegyeztethetetlen a szerződési 
feltételekkel. A tárhelyszolgáltató 
döntésének vitatására szolgáló elérhető 
lehetőségeknek mindig magukban kell 
foglalniuk a bírósági jogorvoslatot.

(42) Ha a tárhelyszolgáltató úgy dönt, 
hogy eltávolítja a szolgáltatás igénybe 
vevője által megadott információkat vagy 
megszünteti az azokhoz való hozzáférést – 
például valamely bejelentést követően 
vagy saját kezdeményezésére –, a 
szolgáltatónak meg kell akadályoznia a 
bejelentett vagy azzal egyenértékű 
jogellenes információk újbóli 
megjelenését. A szolgáltatónak ezenkívül 
tájékoztatnia kell a szolgáltatás igénybe 
vevőjét is a döntéséről, a döntés okáról, a 
döntés vitatása céljából elérhető 
jogorvoslati lehetőségekről, tekintettel arra, 
hogy az ilyen döntések milyen negatív 
következményekkel járhatnak a 
szolgáltatás igénybe vevője számára, 
ideértve a véleménynyilvánítás 
szabadságához való alapvető jogának 
gyakorlását. Ez a kötelezettség a döntés 
okától, illetve különösen attól függetlenül 
alkalmazandó, hogy a cselekvésre azért 
került-e sor, mert a bejelentett információ 
jogellenes tartalomnak minősül vagy 
összeegyeztethetetlen a szerződési 
feltételekkel. A tárhelyszolgáltató 
döntésének vitatására szolgáló elérhető 
lehetőségeknek mindig magukban kell 
foglalniuk a bírósági jogorvoslatot.

Or. en

Módosítás 214
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Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Ha a tárhelyszolgáltató úgy dönt, 
hogy eltávolítja a szolgáltatás igénybe 
vevője által megadott információkat vagy 
megszünteti az azokhoz való hozzáférést – 
például valamely bejelentést követően 
vagy saját kezdeményezésére, többek 
között automatizált megoldások alapján –, 
a szolgáltatónak tájékoztatnia kell a 
szolgáltatás igénybe vevőjét a döntéséről, a 
döntés okáról, a döntés vitatása céljából 
elérhető jogorvoslati lehetőségekről, 
tekintettel arra, hogy az ilyen döntések 
milyen negatív következményekkel 
járhatnak a szolgáltatás igénybe vevője 
számára, ideértve a véleménynyilvánítás 
szabadságához való alapvető jogának 
gyakorlását. Ez a kötelezettség a döntés 
okától, illetve különösen attól függetlenül 
alkalmazandó, hogy a cselekvésre azért 
került-e sor, mert a bejelentett információ 
jogellenes tartalomnak minősül vagy 
összeegyeztethetetlen a szerződési 
feltételekkel. A tárhelyszolgáltató 
döntésének vitatására szolgáló elérhető 
lehetőségeknek mindig magukban kell 
foglalniuk a bírósági jogorvoslatot.

(42) Ha a tárhelyszolgáltató úgy dönt, 
hogy eltávolítja a szolgáltatás igénybe 
vevője által megadott információkat vagy 
megszünteti az azokhoz való hozzáférést – 
például valamely bejelentést követően 
vagy saját kezdeményezésére –, a 
szolgáltatónak tájékoztatnia kell a 
szolgáltatás igénybe vevőjét a döntéséről, a 
döntés okáról, a döntés vitatása céljából 
elérhető jogorvoslati lehetőségekről, 
tekintettel arra, hogy az ilyen döntések 
milyen negatív következményekkel 
járhatnak a szolgáltatás igénybe vevője 
számára, ideértve a véleménynyilvánítás 
szabadságához való alapvető jogának 
gyakorlását. Ez a kötelezettség a döntés 
okától, illetve különösen attól függetlenül 
alkalmazandó, hogy a cselekvésre azért 
került-e sor, mert a bejelentett információ 
jogellenes tartalomnak minősül vagy 
összeegyeztethetetlen a szerződési 
feltételekkel. A tárhelyszolgáltató 
döntésének vitatására szolgáló elérhető 
lehetőségeknek mindig magukban kell 
foglalniuk a bírósági jogorvoslatot.

Or. en

Módosítás 215
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az aránytalan terhek elkerülése 
érdekében az e rendelet értelmében az 
online platformokra rótt további 

törölve
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kötelezettségek nem vonatkoznak a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás41 
értelmében vett mikro- vagy 
kisvállalkozásokra, kivéve, ha a 
kiterjedtségük és hatásuk miatt 
megfelelnek az online óriásplatformnak 
minősülésre vonatkozóan ebben a 
rendeletben meghatározott 
kritériumoknak. Az említett ajánlásban 
meghatározott konszolidációs szabályok 
segítenek biztosítani, hogy ne kerülhessen 
sor az említett további kötelezettségek 
megkerülésére. A mikro- és 
kisvállalkozások e további kötelezettségek 
alóli mentessége nem érinti azt a 
képességüket, hogy – önkéntes alapon – 
olyan rendszert hozzanak létre, amely 
megfelel egy vagy több ilyen 
kötelezettségnek.
_________________
41 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása 
(2003. május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról 
(HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Or. en

Módosítás 216
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az aránytalan terhek elkerülése 
érdekében az e rendelet értelmében az 
online platformokra rótt további 
kötelezettségek nem vonatkoznak a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás41 
értelmében vett mikro- vagy 
kisvállalkozásokra, kivéve, ha a 
kiterjedtségük és hatásuk miatt 
megfelelnek az online óriásplatformnak 
minősülésre vonatkozóan ebben a 

(43) Az aránytalan terhek elkerülése 
érdekében az e rendelet értelmében az 
online platformokra rótt további 
kötelezettségek nem vonatkoznak a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás41 
értelmében vett mikro- vagy 
kisvállalkozásokra, kivéve, ha a 
kiterjedtségük és hatásuk miatt 
megfelelnek az online óriásplatformnak 
minősülésre vonatkozóan ebben a 
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rendeletben meghatározott kritériumoknak. 
Az említett ajánlásban meghatározott 
konszolidációs szabályok segítenek 
biztosítani, hogy ne kerülhessen sor az 
említett további kötelezettségek 
megkerülésére. A mikro- és 
kisvállalkozások e további kötelezettségek 
alóli mentessége nem érinti azt a 
képességüket, hogy – önkéntes alapon – 
olyan rendszert hozzanak létre, amely 
megfelel egy vagy több ilyen 
kötelezettségnek.

rendeletben meghatározott kritériumoknak. 
Az említett ajánlásban meghatározott 
konszolidációs szabályok segítenek 
biztosítani, hogy ne kerülhessen sor az 
említett további kötelezettségek 
megkerülésére. A mikro- és 
kisvállalkozások e további kötelezettségek 
alóli mentessége nem érinti azt a 
képességüket, hogy – önkéntes alapon – 
olyan rendszert hozzanak létre, amely 
megfelel egy vagy több ilyen 
kötelezettségnek. E tekintetben a Bizottság 
és a digitális szolgáltatási koordinátorok 
együttműködhetnek annak érdekében, 
hogy a mikro- és kisvállalkozások 
számára tájékoztatást és iránymutatásokat 
dolgozzanak ki az e rendeletben foglalt 
rendelkezések önkéntes végrehajtására. 
Ezen túlmenően a Bizottságot és a 
digitális szolgáltatási koordinátorokat 
arra ösztönzik, hogy ezt a 
középvállalkozások esetében is megtegyék, 
amelyek ugyan nem részesülnek a 3. 
szakasz szerinti felelősség alóli 
mentességekben, de néha nem 
rendelkeznek az összes rendelkezés 
megfelelő értelmezéséhez és betartásához 
szükséges jogi erőforrásokkal.

_________________ _________________
41 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása 
(2003. május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

41 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása 
(2003. május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Or. en

Módosítás 217
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Biztosítani kell, hogy a 
szolgáltatások igénybe vevői könnyen és 

(44) Biztosítani kell, hogy a 
szolgáltatások igénybe vevői könnyen és 
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hatékonyan tudják vitatni az online 
platformok egyes, őket negatívan érintő 
döntéseit. Az online platformoknak ezért 
belső panaszkezelési rendszert kell 
működtetniük, amely megfelel a 
rendszerek könnyű hozzáférhetőségére 
vonatkozó bizonyos feltételeknek, illetve 
gyors és méltányos eredményekhez vezet. 
Emellett biztosítani kell a viták olyan 
tanúsított szervek általi, peren kívüli 
rendezésének lehetőségét – ideértve az 
olyan vitákat, amelyeket nem lehetett 
kielégítő módon megoldani a belső 
panaszkezelési rendszerben –, amelyek 
rendelkeznek az ahhoz szükséges 
függetlenséggel, eszközökkel és 
szakértelemmel, hogy méltányosan, 
gyorsan és költséghatékonyan végezzék 
tevékenységüket. Az online platformok 
döntéseinek vitatására szolgáló, így 
biztosított lehetőségek kiegészítik – de 
semmilyen tekintetben nem érintik – a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét az érintett 
tagállam jogának megfelelően.

hatékonyan tudják vitatni az online 
platformok egyes, őket negatívan érintő 
döntéseit. Az online platformoknak ezért 
belső panaszkezelési rendszert kell 
működtetniük, amely megfelel a 
rendszerek könnyű hozzáférhetőségére 
vonatkozó bizonyos feltételeknek, illetve 
gyors és méltányos eredményekhez vezet. 
Emellett biztosítani kell a viták olyan 
tanúsított szervek általi, peren kívüli vagy 
peres rendezésének lehetőségét – ideértve 
az olyan vitákat, amelyeket nem lehetett 
kielégítő módon megoldani a belső 
panaszkezelési rendszerben –, amelyek 
rendelkeznek az ahhoz szükséges 
függetlenséggel, eszközökkel és 
szakértelemmel, hogy méltányosan, 
gyorsan és költséghatékonyan végezzék 
tevékenységüket. Az online platformok 
döntéseinek vitatására szolgáló, így 
biztosított lehetőségek kiegészítik – de 
semmilyen tekintetben nem érintik – a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét az érintett 
tagállam jogának megfelelően.

Or. en

Módosítás 218
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

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 

törölve
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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: 
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.
_________________
43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 
11.) a Bűnüldözési Együttműködés 
Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), 
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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

Módosítás 219
José Gusmão

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: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 

(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 
közérdeket 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: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
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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.

bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek.

_________________
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

Módosítás 220
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés (46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
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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: 
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, 

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: 
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. Az 
ilyen szervezetek közé tartozhatnak olyan 
vállalkozások is, amelyeknek érdekükben 
áll a márkájukat érintő hamisított 
termékek megjelölése, így biztosítva az 
online fogyasztói élmény biztonságosabbá 
és megbízhatóbbá tételét. Hasonlóképpen 
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 
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többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43 megfelelően43.

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 megfelelően43.

_________________ _________________
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

Módosítás 221
Jessica Stegrud

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 

(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, és hosszú időn át pártatlan 
magatartást kell tanúsítani. A 
„megbízható bejelentő” státusz egyéneknek 
nem ítélhető oda, csak olyan 
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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: 
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.

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: 
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.

_________________ _________________
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., 

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., 
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2016.5.24., 53. o.). 2016.5.24., 53. o.).

Or. en

Módosítás 222
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az online platformok 
szolgáltatásaival való visszaélések – a 
gyakori, nyilvánvalóan jogellenes tartalom 
vagy az e rendelet értelmében létrehozott 
mechanizmusok és rendszerek keretében 
gyakran tett, nyilvánvalóan megalapozatlan 
bejelentések vagy panaszok – aláássák a 
bizalmat, és veszélyeztetik az érintett felek 
jogait és jogos érdekeit. Ezért megfelelő és 
arányos biztosítékokkal gondoskodni kell 
az ilyen visszaélések megakadályozásáról. 
Az információk akkor minősülnek 
nyilvánvalóan jogellenes tartalomnak, 
illetve a bejelentések vagy panaszok akkor 
minősülnek nyilvánvalóan 
megalapozatlannak, ha a laikusok 
számára – bárminemű érdemi elemzés 
nélkül – egyértelmű, hogy a tartalom 
jogellenes, illetve a bejelentések vagy 
panaszok megalapozatlanok. Bizonyos 
körülmények között az online 
platformoknak ideiglenesen fel kell 
függeszteniük releváns tevékenységüket a 
visszaélést elkövető személy 
vonatkozásában. Ez nem érinti az online 
platformok arra vonatkozó szabadságát, 
hogy meghatározzák szerződési 
feltételeiket, és szigorúbb intézkedéseket 
hozzanak a súlyos bűncselekményekkel 
kapcsolatos, nyilvánvalóan jogellenes 
tartalom esetében. Az átláthatóság 
érdekében az online platformok szerződési 
feltételeiben egyértelműen és kellően 
részletesen ismertetnie kell ezt a 
lehetőséget. Az online platformok által 

(47) Az online platformok 
szolgáltatásaival való visszaélések – a 
gyakori, nyilvánvalóan jogellenes tartalom 
vagy az e rendelet értelmében létrehozott 
mechanizmusok és rendszerek keretében 
gyakran tett, nyilvánvalóan megalapozatlan 
bejelentések vagy panaszok – aláássák a 
bizalmat, és veszélyeztetik az érintett felek 
jogait és jogos érdekeit. Ezért megfelelő és 
arányos biztosítékokkal gondoskodni kell 
az ilyen visszaélések megakadályozásáról. 
Bizonyos körülmények között az online 
platformoknak ideiglenesen fel kell 
függeszteniük releváns tevékenységüket a 
visszaélést elkövető személy 
vonatkozásában. Ez nem érinti az online 
platformok arra vonatkozó szabadságát, 
hogy meghatározzák szerződési 
feltételeiket, és szigorúbb intézkedéseket 
hozzanak a súlyos bűncselekményekkel 
kapcsolatos, jogellenes tartalom esetében. 
Az átláthatóság érdekében az online 
platformok szerződési feltételeiben 
egyértelműen és kellően részletesen 
ismertetnie kell ezt a lehetőséget. Az online 
platformok által ebben a tekintetben hozott 
döntések esetében a jogorvoslatnak mindig 
elérhetőnek kell lennie, és ezek a döntések 
a digitális szolgáltatási koordinátor 
felügyelete alá tartoznak. Az ebben a 
rendeletben a visszaélések vonatkozásában 
meghatározott szabályok nem 
akadályozzák meg az online platformokat 
abban, hogy a vonatkozó uniós és nemzeti 
jognak megfelelően egyéb intézkedéseket 
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ebben a tekintetben hozott döntések 
esetében a jogorvoslatnak mindig 
elérhetőnek kell lennie, és ezek a döntések 
a digitális szolgáltatási koordinátor 
felügyelete alá tartoznak. Az ebben a 
rendeletben a visszaélések vonatkozásában 
meghatározott szabályok nem 
akadályozzák meg az online platformokat 
abban, hogy a vonatkozó uniós és nemzeti 
jognak megfelelően egyéb intézkedéseket 
hozzanak arra az esetre, ha a 
szolgáltatásaik igénybe vevői jogellenes 
tartalmat gyártanak vagy egyéb módon 
visszaélnek a szolgáltatásaikkal. Ezek a 
szabályok nem érintik annak lehetőségét, 
hogy a visszaélést elkövető személyeket az 
uniós vagy nemzeti jognak megfelelően 
felelősség terhelje, többek között a károk 
tekintetében.

hozzanak arra az esetre, ha a 
szolgáltatásaik igénybe vevői jogellenes 
tartalmat gyártanak vagy egyéb módon 
visszaélnek a szolgáltatásaikkal. Ezek a 
szabályok nem érintik annak lehetőségét, 
hogy a visszaélést elkövető személyeket az 
uniós vagy nemzeti jognak megfelelően 
felelősség terhelje, többek között a károk 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 223
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az online platformok 
szolgáltatásaival való visszaélések – a 
gyakori, nyilvánvalóan jogellenes tartalom 
vagy az e rendelet értelmében létrehozott 
mechanizmusok és rendszerek keretében 
gyakran tett, nyilvánvalóan megalapozatlan 
bejelentések vagy panaszok – aláássák a 
bizalmat, és veszélyeztetik az érintett felek 
jogait és jogos érdekeit. Ezért megfelelő és 
arányos biztosítékokkal gondoskodni kell 
az ilyen visszaélések megakadályozásáról. 
Az információk akkor minősülnek 
nyilvánvalóan jogellenes tartalomnak, 
illetve a bejelentések vagy panaszok akkor 
minősülnek nyilvánvalóan 
megalapozatlannak, ha a laikusok számára 
– bárminemű érdemi elemzés nélkül – 

(47) Az online platformok 
szolgáltatásaival való visszaélések – a 
gyakori, nyilvánvalóan jogellenes tartalom 
vagy az e rendelet értelmében létrehozott 
mechanizmusok és rendszerek keretében 
gyakran tett, nyilvánvalóan megalapozatlan 
bejelentések vagy panaszok – aláássák a 
bizalmat, és veszélyeztetik az érintett felek 
jogait és jogos érdekeit. Ezért megfelelő és 
arányos biztosítékokkal gondoskodni kell 
az ilyen visszaélések megakadályozásáról. 
Az információk akkor minősülnek 
nyilvánvalóan jogellenes tartalomnak, 
illetve a bejelentések vagy panaszok akkor 
minősülnek nyilvánvalóan 
megalapozatlannak, ha a laikusok számára 
– bárminemű érdemi elemzés nélkül – 
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egyértelmű, hogy a tartalom jogellenes, 
illetve a bejelentések vagy panaszok 
megalapozatlanok. Bizonyos körülmények 
között az online platformoknak 
ideiglenesen fel kell függeszteniük 
releváns tevékenységüket a visszaélést 
elkövető személy vonatkozásában. Ez nem 
érinti az online platformok arra vonatkozó 
szabadságát, hogy meghatározzák 
szerződési feltételeiket, és szigorúbb 
intézkedéseket hozzanak a súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos, 
nyilvánvalóan jogellenes tartalom 
esetében. Az átláthatóság érdekében az 
online platformok szerződési feltételeiben 
egyértelműen és kellően részletesen 
ismertetnie kell ezt a lehetőséget. Az online 
platformok által ebben a tekintetben hozott 
döntések esetében a jogorvoslatnak mindig 
elérhetőnek kell lennie, és ezek a döntések 
a digitális szolgáltatási koordinátor 
felügyelete alá tartoznak. Az ebben a 
rendeletben a visszaélések vonatkozásában 
meghatározott szabályok nem 
akadályozzák meg az online platformokat 
abban, hogy a vonatkozó uniós és nemzeti 
jognak megfelelően egyéb intézkedéseket 
hozzanak arra az esetre, ha a 
szolgáltatásaik igénybe vevői jogellenes 
tartalmat gyártanak vagy egyéb módon 
visszaélnek a szolgáltatásaikkal. Ezek a 
szabályok nem érintik annak lehetőségét, 
hogy a visszaélést elkövető személyeket az 
uniós vagy nemzeti jognak megfelelően 
felelősség terhelje, többek között a károk 
tekintetében.

egyértelmű, hogy a tartalom jogellenes, 
illetve a bejelentések vagy panaszok 
megalapozatlanok. Felhasználókat és 
anyagokat sosem lehet automatikusan 
törölni bejelentések vagy panaszok miatt. 
Bizonyos körülmények között az online 
platformoknak ideiglenesen fel kell 
függeszteniük releváns tevékenységüket a 
visszaélést elkövető személy 
vonatkozásában. Ez nem érinti az online 
platformok arra vonatkozó szabadságát, 
hogy meghatározzák szerződési 
feltételeiket, és szigorúbb intézkedéseket 
hozzanak a súlyos bűncselekményekkel 
kapcsolatos, nyilvánvalóan jogellenes 
tartalom esetében. Az átláthatóság 
érdekében az online platformok szerződési 
feltételeiben egyértelműen és kellően 
részletesen ismertetnie kell ezt a 
lehetőséget. Az online platformok által 
ebben a tekintetben hozott döntések 
esetében a jogorvoslatnak mindig 
elérhetőnek kell lennie, és ezek a döntések 
a digitális szolgáltatási koordinátor 
felügyelete alá tartoznak. Az ebben a 
rendeletben a visszaélések vonatkozásában 
meghatározott szabályok nem 
akadályozzák meg az online platformokat 
abban, hogy a vonatkozó uniós és nemzeti 
jognak megfelelően egyéb intézkedéseket 
hozzanak arra az esetre, ha a 
szolgáltatásaik igénybe vevői jogellenes 
tartalmat gyártanak vagy egyéb módon 
visszaélnek a szolgáltatásaikkal. Ezek a 
szabályok nem érintik annak lehetőségét, 
hogy a visszaélést elkövető személyeket az 
uniós vagy nemzeti jognak megfelelően 
felelősség terhelje, többek között a károk 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 224
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) A Bizottságnak és a rendeletnek 
meg kell akadályoznia a jelenlegi 
rendelkezések szubjektív értelmezését. E 
kockázatok csökkentése érdekében további 
ellenőrzési és kiegyensúlyozási 
mechanizmusokat kell bevezetni. E 
rendelet alkalmazása során a lehető 
legjobban tájékoztatni kell, illetve e 
rendelet alkalmazásába a lehető 
legnagyobb mértékben be kell vonni az 
Európai Parlamentet.

Or. ro

Módosítás 225
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Néhány esetben az online 
platformok tudomására juthat – a bejelentő 
fél általi bejelentés vagy a saját önkéntes 
intézkedéseik révén – a szolgáltatás 
igénybe vevőjének bizonyos 
tevékenységeivel kapcsolatos információ, 
például bizonyos típusú jogellenes 
tartalomszolgáltatás, ami – tekintettel 
valamennyi releváns, az online platform 
számára ismert körülményre – igazolja 
annak gyanúját, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője súlyos, valamely személy 
életét, egészségét vagy biztonságát 
fenyegető bűncselekményt – például a 
2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben44 meghatározott 
bűncselekményeket – követett el, követ el 
vagy fog valószínűleg elkövetni. Ilyen 
esetekben az online platformoknak 
haladéktalanul tájékoztatniuk kell 
gyanújukról az illetékes bűnüldöző 
hatóságokat, megadva minden elérhető 

(48) Néhány esetben az online 
platformok tudomására juthat – a bejelentő 
fél általi bejelentés vagy a saját önkéntes 
intézkedéseik révén – olyan tartalom, 
amely nyilvánvalóan egy súlyos, a 
személyek életét, egészségét vagy 
biztonságát fenyegető bűncselekménnyel, 
például a 2011/93/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben44 meghatározott 
bűncselekményekkel függ össze. Ilyen 
esetekben az online platformoknak 
haladéktalanul tájékoztatniuk kell 
gyanújukról az illetékes hatóságokat, 
megadva minden elérhető releváns 
információt. Ez a rendelet nem ad 
jogalapot a szolgáltatás igénybe vevői 
körében annak érdekében végzett 
profilalkotásra, hogy az online platformok 
esetlegesen azonosíthassák a 
bűncselekményeket. Az online 
platformoknak a bűnüldöző hatóságok 
értesítésekor tiszteletben kell tartaniuk 
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releváns információt, többek között adott 
esetben a szóban forgó tartalmat és a 
gyanúja magyarázatát. Ez a rendelet nem 
ad jogalapot a szolgáltatás igénybe vevői 
körében annak érdekében végzett 
profilalkotásra, hogy az online platformok 
esetlegesen azonosíthassák a 
bűncselekményeket. Az online 
platformoknak a bűnüldöző hatóságok 
értesítésekor tiszteletben kell tartaniuk 
továbbá az uniós vagy nemzeti jog egyéb, 
az egyének jogainak és szabadságainak 
védelmére vonatkozó szabályait.

továbbá az uniós vagy nemzeti jog egyéb, 
az egyének jogainak és szabadságainak 
védelmére vonatkozó szabályait.

_________________ _________________
44 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/93/EU irányelve (2011. december 
13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, 
szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 
valamint a 2004/68/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 
2011.12.17., 1. o.).

44 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/93/EU irányelve (2011. december 
13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, 
szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 
valamint a 2004/68/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 
2011.12.17., 1. o.).

Or. en

Módosítás 226
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Néhány esetben az online 
platformok tudomására juthat – a bejelentő 
fél általi bejelentés vagy a saját önkéntes 
intézkedéseik révén – a szolgáltatás 
igénybe vevőjének bizonyos 
tevékenységeivel kapcsolatos információ, 
például bizonyos típusú jogellenes 
tartalomszolgáltatás, ami – tekintettel 
valamennyi releváns, az online platform 
számára ismert körülményre – igazolja 
annak gyanúját, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője súlyos, valamely személy 
életét vagy biztonságát fenyegető 

(48) Néhány esetben az online 
platformok tudomására juthat – a bejelentő 
fél általi bejelentés vagy a saját önkéntes 
intézkedéseik révén – a szolgáltatás 
igénybe vevőjének bizonyos 
tevékenységeivel kapcsolatos információ, 
például bizonyos típusú jogellenes 
tartalomszolgáltatás, ami – tekintettel 
valamennyi releváns, az online platform 
számára ismert körülményre – igazolja 
annak gyanúját, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője bűncselekményt követett 
el, követ el vagy fog valószínűleg 
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bűncselekményt – például a 2011/93/EU 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben44 meghatározott 
bűncselekményeket – követett el, követ el 
vagy fog valószínűleg elkövetni. Ilyen 
esetekben az online platformoknak 
haladéktalanul tájékoztatniuk kell 
gyanújukról az illetékes bűnüldöző 
hatóságokat, megadva minden elérhető 
releváns információt, többek között adott 
esetben a szóban forgó tartalmat és a 
gyanúja magyarázatát. Ez a rendelet nem 
ad jogalapot a szolgáltatás igénybe vevői 
körében annak érdekében végzett 
profilalkotásra, hogy az online platformok 
esetlegesen azonosíthassák a 
bűncselekményeket. Az online 
platformoknak a bűnüldöző hatóságok 
értesítésekor tiszteletben kell tartaniuk 
továbbá az uniós vagy nemzeti jog egyéb, 
az egyének jogainak és szabadságainak 
védelmére vonatkozó szabályait.

elkövetni. Ilyen esetekben az online 
platformoknak haladéktalanul 
tájékoztatniuk kell gyanújukról az illetékes 
bűnüldöző hatóságokat, megadva minden 
elérhető releváns információt, többek 
között adott esetben a szóban forgó 
tartalmat és a gyanúja magyarázatát. Ez a 
rendelet nem ad jogalapot a szolgáltatás 
igénybe vevői körében annak érdekében 
végzett profilalkotásra, hogy az online 
platformok esetlegesen azonosíthassák a 
bűncselekményeket. Az online 
platformoknak a bűnüldöző hatóságok 
értesítésekor tiszteletben kell tartaniuk 
továbbá az uniós vagy nemzeti jog egyéb, 
az egyének jogainak és szabadságainak 
védelmére vonatkozó szabályait.

_________________
44 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/93/EU irányelve (2011. december 
13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, 
szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 
valamint a 2004/68/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 
2011.12.17., 1. o.).

Or. de

Módosítás 227
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Néhány esetben az online 
platformok tudomására juthat – a bejelentő 
fél általi bejelentés vagy a saját önkéntes 
intézkedéseik révén – a szolgáltatás 

(48) Néhány esetben az online 
platformok tudomására juthat – a bejelentő 
fél általi bejelentés vagy a saját önkéntes 
intézkedéseik révén – a szolgáltatás 
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igénybe vevőjének bizonyos 
tevékenységeivel kapcsolatos információ, 
például bizonyos típusú jogellenes 
tartalomszolgáltatás, ami – tekintettel 
valamennyi releváns, az online platform 
számára ismert körülményre – igazolja 
annak gyanúját, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője súlyos, valamely személy 
életét, egészségét vagy biztonságát 
fenyegető bűncselekményt – például a 
2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben44 meghatározott 
bűncselekményeket – követett el, követ el 
vagy fog valószínűleg elkövetni. Ilyen 
esetekben az online platformoknak 
haladéktalanul tájékoztatniuk kell 
gyanújukról az illetékes bűnüldöző 
hatóságokat, megadva minden elérhető 
releváns információt, többek között adott 
esetben a szóban forgó tartalmat és a 
gyanúja magyarázatát. Ez a rendelet nem 
ad jogalapot a szolgáltatás igénybe vevői 
körében annak érdekében végzett 
profilalkotásra, hogy az online platformok 
esetlegesen azonosíthassák a 
bűncselekményeket. Az online 
platformoknak a bűnüldöző hatóságok 
értesítésekor tiszteletben kell tartaniuk 
továbbá az uniós vagy nemzeti jog egyéb, 
az egyének jogainak és szabadságainak 
védelmére vonatkozó szabályait.

igénybe vevőjének bizonyos 
tevékenységeivel kapcsolatos információ, 
például bizonyos típusú jogellenes 
tartalomszolgáltatás, ami – tekintettel 
valamennyi releváns, az online platform 
számára ismert körülményre – igazolja 
annak gyanúját, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője súlyos, valamely személy 
életét, egészségét vagy biztonságát 
fenyegető bűncselekményt – például a 
2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben44 meghatározott 
bűncselekményeket – követett el, követ el 
vagy fog valószínűleg elkövetni. Ilyen 
esetekben az online platformoknak 
haladéktalanul tájékoztatniuk kell 
gyanújukról az illetékes bűnüldöző 
hatóságokat, megadva minden elérhető 
releváns információt, többek között adott 
esetben a szóban forgó tartalmat és a 
gyanúja egyértelmű, részletes és kimerítő 
magyarázatát. Ugyanakkor ez a rendelet 
nem ad jogalapot a szolgáltatás igénybe 
vevői körében annak érdekében végzett 
profilalkotásra, hogy az online platformok 
esetlegesen azonosíthassák a 
bűncselekményeket. Az online 
platformoknak a bűnüldöző hatóságok 
értesítésekor tiszteletben kell tartaniuk 
továbbá az uniós vagy nemzeti jog egyéb, 
az egyének jogainak és szabadságainak 
védelmére vonatkozó szabályait.

_________________ _________________
44 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/93/EU irányelve (2011. december 
13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, 
szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 
valamint a 2004/68/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 
2011.12.17., 1. o.).

44 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/93/EU irányelve (2011. december 
13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, 
szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 
valamint a 2004/68/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 
2011.12.17., 1. o.).

Or. ro

Módosítás 228
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Néhány esetben az online 
platformok tudomására juthat – a bejelentő 
fél általi bejelentés vagy a saját önkéntes 
intézkedéseik révén – a szolgáltatás 
igénybe vevőjének bizonyos 
tevékenységeivel kapcsolatos információ, 
például bizonyos típusú jogellenes 
tartalomszolgáltatás, ami – tekintettel 
valamennyi releváns, az online platform 
számára ismert körülményre – igazolja 
annak gyanúját, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője súlyos, valamely személy 
életét, egészségét vagy biztonságát 
fenyegető bűncselekményt – például a 
2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben44 meghatározott 
bűncselekményeket – követett el, követ el 
vagy fog valószínűleg elkövetni. Ilyen 
esetekben az online platformoknak 
haladéktalanul tájékoztatniuk kell 
gyanújukról az illetékes bűnüldöző 
hatóságokat, megadva minden elérhető 
releváns információt, többek között adott 
esetben a szóban forgó tartalmat és a 
gyanúja magyarázatát. Ez a rendelet nem 
ad jogalapot a szolgáltatás igénybe vevői 
körében annak érdekében végzett 
profilalkotásra, hogy az online platformok 
esetlegesen azonosíthassák a 
bűncselekményeket. Az online 
platformoknak a bűnüldöző hatóságok 
értesítésekor tiszteletben kell tartaniuk 
továbbá az uniós vagy nemzeti jog egyéb, 
az egyének jogainak és szabadságainak 
védelmére vonatkozó szabályait.

(48) Néhány esetben az online 
platformok tudomására juthat – a bejelentő 
fél általi bejelentés vagy a saját önkéntes 
intézkedéseik révén – a szolgáltatás 
igénybe vevőjének bizonyos 
tevékenységeivel kapcsolatos információ, 
például bizonyos típusú jogellenes 
tartalomszolgáltatás, ami – tekintettel 
valamennyi releváns, az online platform 
számára ismert körülményre – igazolja 
annak gyanúját, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője súlyos, valamely személy 
életét, egészségét vagy biztonságát 
fenyegető bűncselekményt – például a 
2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben44 meghatározott 
bűncselekményeket – követett el, követ el 
vagy fog valószínűleg elkövetni. Ilyen 
esetekben az online platformoknak 
azonnal tájékoztatniuk kell gyanújukról az 
illetékes bűnüldöző hatóságokat, megadva 
minden elérhető releváns információt, 
többek között adott esetben a szóban forgó 
tartalmat és a gyanúja magyarázatát. Ez a 
rendelet nem ad jogalapot a szolgáltatás 
igénybe vevői körében annak érdekében 
végzett profilalkotásra, hogy az online 
platformok esetlegesen azonosíthassák a 
bűncselekményeket. Az online 
platformoknak a bűnüldöző hatóságok 
értesítésekor tiszteletben kell tartaniuk 
továbbá az uniós vagy nemzeti jog egyéb, 
az egyének jogainak és szabadságainak 
védelmére vonatkozó szabályait.

_________________ _________________
44 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/93/EU irányelve (2011. december 
13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, 
szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 
valamint a 2004/68/IB tanácsi 

44 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/93/EU irányelve (2011. december 
13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, 
szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 
valamint a 2004/68/IB tanácsi 
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kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 
2011.12.17., 1. o.).

kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 
2011.12.17., 1. o.).

Or. en

Módosítás 229
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) A kereskedelmi vállalkozásokra 
vonatkozó online átláthatósági 
követelmények létfontosságúak az 
elszámoltathatóság, a bizalom és a 
hatékony jogorvoslathoz való hozzáférés 
biztosításához. E célból a 2000/31/EK 
irányelv 5. cikke általános tájékoztatási 
követelményeket állapít meg a 
szolgáltatók számára a szolgáltatás 
igénybe vevői és az illetékes hatóságok 
számára történő szolgáltatásnyújtásra 
vonatkozóan. Az üzleti ügyfelek 
megismerésére vonatkozó rendelkezésnek 
meg kell tiltania a közvetítő szolgáltatók 
számára, hogy szolgáltatásaikat 
ellenőrizetlen ügyfeleknek nyújtsák, és 
köteleznie kell őket arra, hogy 
beszüntessék szolgáltatásaik nyújtását, ha 
a közölt azonosító adatok hiányosnak, 
pontatlannak vagy csalárdnak 
bizonyulnak.

Or. en

Módosítás 230
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AM\1238658HU.docx 87/153 PE696.545v01-00

HU

(49) A fogyasztók, illetve más érdekelt 
felek, például a versenytárs kereskedők és 
a szellemitulajdon-jog jogosultjai 
tekintetében a biztonságos, megbízható és 
átlátható online környezethez való 
hozzájárulás, valamint annak érdekében, 
hogy a kereskedőket elriasszák az 
alkalmazandó szabályok megsértésével 
történő áruértékesítéstől és 
szolgáltatásnyújtástól, azoknak az online 
platformoknak, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, biztosítaniuk kell az ilyen 
kereskedők nyomonkövethetőségét. A 
kereskedőknek ezért meg kell adniuk 
bizonyos alapvető információkat az online 
platformnak, többek között az üzenetküldés 
vagy termékajánlás alkalmazásában. Ez a 
követelmény azokra a kereskedőkre is 
vonatkozik, amelyek márkák nevében 
küldenek üzeneteket termékekről vagy 
szolgáltatásokról a vonatkozó 
megállapodások alapján. Ezeknek az online 
platformoknak valamennyi információt 
biztonságosan kell tárolniuk észszerű, a 
szükségesnél nem hosszabb ideig, hogy a 
jogos érdekkel rendelkező hatóságok és 
magánfelek elérhessék azokat – a 
vonatkozó jognak megfelelően, ideértve a 
személyes adatok védelméről szóló jogot –, 
többek között az ebben a rendeletben 
szereplő információszolgáltatási 
határozatok révén.

(49) A fogyasztók, illetve más érdekelt 
felek, például a versenytárs kereskedők és 
a szellemitulajdon-jog jogosultjai 
tekintetében a biztonságos, megbízható és 
átlátható online környezethez való 
hozzájárulás, valamint annak érdekében, 
hogy a kereskedőket elriasszák az 
alkalmazandó szabályok megsértésével 
történő áruértékesítéstől és 
szolgáltatásnyújtástól, azoknak az online 
platformoknak, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
platformokon lévő kereskedőkkel, 
biztosítaniuk kell az ilyen kereskedők 
nyomonkövethetőségét. A kereskedőknek 
ezért meg kell adniuk bizonyos alapvető 
információkat az online platformnak, 
többek között az üzenetküldés vagy 
termékajánlás alkalmazásában. Ez a 
követelmény azokra a kereskedőkre is 
vonatkozik, amelyek márkák nevében 
küldenek üzeneteket termékekről vagy 
szolgáltatásokról a vonatkozó 
megállapodások alapján. Ezeknek az online 
platformoknak valamennyi információt 
biztonságosan kell tárolniuk észszerű, a 
szükségesnél nem hosszabb ideig, hogy a 
jogos érdekkel rendelkező hatóságok és 
magánfelek elérhessék azokat – a 
vonatkozó jognak megfelelően, ideértve a 
személyes adatok védelméről szóló jogot –, 
többek között az ebben a rendeletben 
szereplő információszolgáltatási 
határozatok révén.

Or. en

Módosítás 231
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) E kötelezettség hatékony és (50) E kötelezettség hatékony és 
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megfelelő alkalmazása érdekében, és 
anélkül, hogy aránytalan terhet jelentene, 
az érintett online piactereknek észszerű 
erőfeszítéseket kell tenniük az érintett 
kereskedők által megadott információk 
megbízhatóságának ellenőrzésére, 
különösen a szabadon elérhető hivatalos 
online adatbázisok és online interfészek, 
például a nemzeti kereskedelmi 
nyilvántartások és a héainformációcsere-
rendszer45 használatával vagy az érintett 
kereskedőktől olyan megbízható 
alátámasztó okmányok bekérésével, mint 
például az azonosító okmányok másolata, 
hitelesített banki kivonatok, vállalati 
tanúsítványok és kereskedelmi 
nyilvántartási tanúsítványok. Egyéb – 
távolról hozzáférhető – forrásokat is 
használhatnak, amelyek hasonlóan 
megbízhatóak az e kötelezettségnek való 
megfelelés alkalmazásában. Ugyanakkor 
az érintett online platformok nem 
kötelezhetők arra, hogy túlzott vagy 
költséges online tényfeltárást folytassanak 
vagy helyszíni ellenőrzéseket végezzenek. 
Az ebben a rendeletben előírt észszerű 
erőfeszítéseket tevő online platformok sem 
tekinthetők garanciának arra, hogy a 
fogyasztókat vagy más érdekelt feleket 
tájékoztató információk megbízhatóak. Az 
ilyen online platformoknak úgy kell 
megtervezniük és kialakítaniuk az online 
interfészüket, hogy a kereskedők 
megfelelhessenek az uniós jog értelmében 
előírt kötelezettségeiknek, különös 
tekintettel a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv46 6. és 8. 
cikkében, a 2005/29/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv47 7. cikkében, továbbá a 
98/6/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv48 3. cikkében előírt 
követelményekre.

megfelelő alkalmazása érdekében, és 
anélkül, hogy aránytalan terhet jelentene, 
az érintett online piactereknek észszerű 
erőfeszítéseket kell tenniük az érintett 
kereskedők által megadott információk 
megbízhatóságának ellenőrzésére, 
különösen a szabadon elérhető hivatalos 
online adatbázisok és online interfészek, 
például a nemzeti kereskedelmi 
nyilvántartások és a héainformációcsere-
rendszer45 használatával vagy az érintett 
kereskedőktől olyan megbízható 
alátámasztó okmányok bekérésével, mint 
például az azonosító okmányok másolata, 
hitelesített banki kivonatok, vállalati 
tanúsítványok és kereskedelmi 
nyilvántartási tanúsítványok. Egyéb – 
távolról hozzáférhető – forrásokat is 
használhatnak, amelyek hasonlóan 
megbízhatóak az e kötelezettségnek való 
megfelelés alkalmazásában.

Az online platformok támogatást is 
kérhetnek a digitális szolgáltatási 
koordinátortól e különleges 
kötelezettségek teljesítéséhez. Ha egy 
Unión kívüli kereskedő nem működik 
együtt, vagy nem nyújt elegendő 
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információt annak ellenőrzéséhez, hogy 
megfelel-e a vonatkozó uniós vagy 
tagállami jogszabályoknak, akkor ezt a 
kereskedőt nem szabad beengedni, hogy a 
platformon tevékenykedjen és termékeit 
ott értékesítse. Ha a kereskedő már jelen 
van a platformon, és nem felel meg a fenti 
feltételeknek, a platformnak fel kell 
függesztenie a kereskedő fiókját. A 
kereskedőnek biztosítani kell a jogorvoslat 
lehetőségét az kereskedői fiók 
felfüggesztése esetén.

Az online platformoknak úgy kell 
megtervezniük és kialakítaniuk az online 
interfészüket, hogy a kereskedők 
megfelelhessenek az uniós jog értelmében 
előírt kötelezettségeiknek, különös 
tekintettel a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv46 6. és 8. 
cikkében, a 2005/29/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv47 7. cikkében, továbbá a 
98/6/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv48 3. cikkében előírt 
követelményekre.

_________________ _________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

46 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.

46 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.

47 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a 
belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 

47 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a 
belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
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módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”).

módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”).

48 Az Európai Parlament és a Tanács 
98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a 
fogyasztók számára kínált termékek árának 
feltüntetésével kapcsolatos 
fogyasztóvédelemről.

48 Az Európai Parlament és a Tanács 
98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a 
fogyasztók számára kínált termékek árának 
feltüntetésével kapcsolatos 
fogyasztóvédelemről.

Or. en

Módosítás 232
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) E kötelezettség hatékony és 
megfelelő alkalmazása érdekében, és 
anélkül, hogy aránytalan terhet jelentene, 
az érintett online piactereknek észszerű 
erőfeszítéseket kell tenniük az érintett 
kereskedők által megadott információk 
megbízhatóságának ellenőrzésére, 
különösen a szabadon elérhető hivatalos 
online adatbázisok és online interfészek, 
például a nemzeti kereskedelmi 
nyilvántartások és a héainformációcsere-
rendszer45 használatával vagy az érintett 
kereskedőktől olyan megbízható 
alátámasztó okmányok bekérésével, mint 
például az azonosító okmányok másolata, 
hitelesített banki kivonatok, vállalati 
tanúsítványok és kereskedelmi 
nyilvántartási tanúsítványok. Egyéb – 
távolról hozzáférhető – forrásokat is 
használhatnak, amelyek hasonlóan 
megbízhatóak az e kötelezettségnek való 
megfelelés alkalmazásában. Ugyanakkor 
az érintett online platformok nem 
kötelezhetők arra, hogy túlzott vagy 
költséges online tényfeltárást folytassanak 
vagy helyszíni ellenőrzéseket végezzenek. 
Az ebben a rendeletben előírt észszerű 
erőfeszítéseket tevő online platformok sem 

(50) E kötelezettség hatékony és 
megfelelő alkalmazása érdekében, és 
anélkül, hogy aránytalan terhet jelentene, 
az érintett online piactereknek észszerű 
erőfeszítéseket kell tenniük az érintett 
kereskedők által megadott információk 
megbízhatóságának ellenőrzésére, 
különösen a szabadon elérhető hivatalos 
online adatbázisok és online interfészek, 
például a nemzeti kereskedelmi 
nyilvántartások és a héainformációcsere-
rendszer45 használatával. Az érintett online 
platformok nem kötelezhetők arra, hogy 
túlzott vagy költséges online tényfeltárást 
folytassanak vagy helyszíni ellenőrzéseket 
végezzenek. Az ebben a rendeletben előírt 
észszerű erőfeszítéseket tevő online 
platformok sem tekinthetők garanciának 
arra, hogy a fogyasztókat vagy más 
érdekelt feleket tájékoztató információk 
megbízhatóak, és nem vonhatók 
felelősségre az információért, ha kiderül, 
hogy téves. Az ilyen online platformoknak 
úgy kell megtervezniük és kialakítaniuk az 
online interfészüket, hogy a kereskedők 
megfelelhessenek az uniós jog értelmében 
előírt kötelezettségeiknek, különös 
tekintettel a 2011/83/EU európai 
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tekinthetők garanciának arra, hogy a 
fogyasztókat vagy más érdekelt feleket 
tájékoztató információk megbízhatóak. Az 
ilyen online platformoknak úgy kell 
megtervezniük és kialakítaniuk az online 
interfészüket, hogy a kereskedők 
megfelelhessenek az uniós jog értelmében 
előírt kötelezettségeiknek, különös 
tekintettel a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv46 6. és 8. 
cikkében, a 2005/29/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv47 7. cikkében, továbbá a 
98/6/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv48 3. cikkében előírt 
követelményekre.

parlamenti és tanácsi irányelv46 6. és 8. 
cikkében, a 2005/29/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv47 7. cikkében, továbbá a 
98/6/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv48 3. cikkében előírt 
követelményekre.

_________________ _________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

46 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.

46 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.

47 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a 
belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”).

47 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a 
belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”).

48 Az Európai Parlament és a Tanács 
98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a 
fogyasztók számára kínált termékek árának 
feltüntetésével kapcsolatos 
fogyasztóvédelemről.

48 Az Európai Parlament és a Tanács 
98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a 
fogyasztók számára kínált termékek árának 
feltüntetésével kapcsolatos 
fogyasztóvédelemről.
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Or. en

Módosítás 233
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
50 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50a) A 16. cikk sérelme nélkül, az 
online piacterek kötelezettségeinek 
megerősítése érdekében további előzetes 
rendelkezéseket kell bevezetni annak 
érdekében, hogy a fogyasztók előzetesen 
rendelkezzenek a termékkínálathoz 
szükséges információkkal, 
visszaszoruljanak a nem biztonságos és 
nem megfelelő termékek és 
termékkategóriák, megerősödjenek a 
termékhamisítás elleni előzetes 
intézkedések, valamint szükség esetén 
(utólagosan) együttműködés alakuljon ki 
a már értékesített veszélyes termékekkel 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 234
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Tekintettel az online platformok 
sajátos felelősségére és kötelezettségeire, 
az online platformokra olyan átláthatósági 
jelentési kötelezettségek vonatkoznak, 
amelyek az e rendelet értelmében 
valamennyi közvetítő szolgáltatóra 
vonatkozó átláthatósági jelentési 
kötelezettségeken felül alkalmazandók. 
Annak meghatározása érdekében, hogy az 

(51) Tekintettel az online platformok 
sajátos felelősségére és kötelezettségeire, 
az online platformokra olyan átláthatósági 
jelentési kötelezettségek vonatkoznak, 
amelyek az e rendelet értelmében 
valamennyi közvetítő szolgáltatóra 
vonatkozó átláthatósági jelentési 
kötelezettségeken felül alkalmazandók. 
Annak meghatározása érdekében, hogy az 
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online platformok esetlegesen online 
óriásplatformok-e, amelyekre e rendelet 
értelmében bizonyos további 
kötelezettségek vonatkoznak, az online 
platformokra vonatkozó átláthatósági 
jelentési kötelezettségek bizonyos 
kötelezettségeket tartalmaznak a 
szolgáltatást az Unióban aktívan igénybe 
vevők átlagos havi számáról szóló 
információk közzététele és kommunikálása 
tekintetében.

online platformok esetlegesen online 
óriásplatformok-e, amelyekre e rendelet 
értelmében bizonyos további 
kötelezettségek vonatkoznak, az online 
platformokra vonatkozó átláthatósági 
jelentési kötelezettségek bizonyos 
kötelezettségeket tartalmaznak a 
szolgáltatást az Unióban, illetve a 
szolgáltatás nyújtásának és 
igénybevételének helye szerinti egyes 
tagállamokban aktívan igénybe vevők 
átlagos havi számáról szóló információk 
közzététele és kommunikálása 
tekintetében.

Or. ro

Módosítás 235
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az online hirdetések fontos 
szerepet játszanak az online környezetben, 
többek között az online platformok 
szolgáltatásnyújtásával kapcsolatban. Az 
online hirdetések azonban növelhetnek 
egyes jelentős kockázatokat a jogellenes 
tartalomnak minősülő hirdetésektől a 
jogellenes vagy egyéb módon káros 
tartalom és tevékenységek online 
közzétételére vagy bővítésére szolgáló 
pénzügyi ösztönzőkig, illetve a hirdetések 
olyan megkülönböztető jellegű 
megjelenítéséig, amely hatással van a 
polgárokkal kapcsolatos egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre. A 
2000/31/EK irányelv 6. cikkéből származó 
követelményeken túl az online 
platformoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy a szolgáltatások igénybe vevői 
rendelkezzenek az annak megértéséhez 
szükséges egyedi információkkal, hogy 
mikor és kinek a nevében kerül sor a 

(52) Az online hirdetések fontos 
szerepet játszanak az online környezetben, 
többek között az online platformok 
szolgáltatásnyújtásával kapcsolatban. Az 
online hirdetések azonban növelhetnek 
egyes jelentős kockázatokat a jogellenes 
tartalomnak minősülő hirdetésektől a 
jogellenes vagy egyéb módon káros 
tartalom és tevékenységek online 
közzétételére vagy bővítésére szolgáló 
pénzügyi ösztönzőkig, illetve a hirdetések 
olyan megkülönböztető jellegű 
megjelenítéséig, amely hatással van a 
túlzott fogyasztásra és az 
éghajlatváltozásra, valamint a polgárokkal 
kapcsolatos egyenlő bánásmódra és 
esélyegyenlőségre. A 2000/31/EK irányelv 
6. cikkéből származó követelményeken túl 
az online platformoknak ezért biztosítaniuk 
kell, hogy a szolgáltatások igénybe vevői 
rendelkezzenek az annak megértéséhez 
szükséges egyedi információkkal, hogy 
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hirdetés megjelenítésére. A szolgáltatások 
igénybe vevőinek emellett információkkal 
kell rendelkezniük arról, hogy milyen fő 
paraméterek alapján kerül meghatározásra 
adott hirdetések számukra történő 
megjelenítése, érdemi magyarázattal annak 
logikájáról, többek között arról, amikor ez 
profilalkotáson alapul. Az ebben a 
rendeletben meghatározott, a hirdetésekkel 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
követelmények nem érintik az (EU) 
2016/679 rendelet releváns 
rendelkezéseinek alkalmazását, különös 
tekintettel a tiltakozáshoz való jogra és 
egyedi ügyekben az automatizált 
döntéshozatalra vonatkozó 
rendelkezésekre, beleértve a profilalkotást, 
valamint különösen azt, hogy meg kell 
szerezni az érintett hozzájárulását a 
személyes adatok célzott hirdetések 
céljából való kezelését megelőzően. 
Hasonlóképpen nem érinti a 2002/58/EK 
irányelv rendelkezéseit, különösen azokat 
nem, amelyek a végberendezésekben tárolt 
információkra és az azokhoz való 
hozzáférésre vonatkoznak.

mikor és kinek a nevében kerül sor a 
hirdetés megjelenítésére. A szolgáltatások 
igénybe vevőinek emellett információkkal 
kell rendelkezniük arról, hogy milyen fő 
paraméterek alapján kerül meghatározásra 
adott hirdetések számukra történő 
megjelenítése, érdemi magyarázattal annak 
logikájáról, többek között arról, amikor ez 
profilalkotáson alapul. Végül meg kell 
tiltani, hogy a hirdetéseket felhasználói 
magatartásra alapozzák. Személyre 
szabott hirdetések alapulhatnak csupán 
arra a tartalomra, amelyet a felhasználó 
megtekintett, és tilos a felhasználó 
nyomon követése a platformon 
túlmenően, a tágabb értelemben vett 
weben. Az ebben a rendeletben 
meghatározott, a hirdetésekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó követelmények 
nem érintik az (EU) 2016/679 rendelet 
releváns rendelkezéseinek alkalmazását, 
különös tekintettel a tiltakozáshoz való 
jogra és egyedi ügyekben az automatizált 
döntéshozatalra vonatkozó 
rendelkezésekre, beleértve a profilalkotást, 
valamint különösen azt, hogy meg kell 
szerezni az érintett hozzájárulását a 
személyes adatok célzott hirdetések 
céljából való kezelését megelőzően. 
Hasonlóképpen nem érinti a 2002/58/EK 
irányelv rendelkezéseit, különösen azokat 
nem, amelyek a végberendezésekben tárolt 
információkra és az azokhoz való 
hozzáférésre vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 236
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az online hirdetések fontos 
szerepet játszanak az online környezetben, 

(52) Az online hirdetések növelhetnek 
egyes jelentős kockázatokat a jogellenes 
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többek között az online platformok 
szolgáltatásnyújtásával kapcsolatban. Az 
online hirdetések azonban növelhetnek 
egyes jelentős kockázatokat a jogellenes 
tartalomnak minősülő hirdetésektől a 
jogellenes vagy egyéb módon káros 
tartalom és tevékenységek online 
közzétételére vagy bővítésére szolgáló 
pénzügyi ösztönzőkig, illetve a hirdetések 
olyan megkülönböztető jellegű 
megjelenítéséig, amely hatással van a 
polgárokkal kapcsolatos egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre. A 
2000/31/EK irányelv 6. cikkéből származó 
követelményeken túl az online 
platformoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy a szolgáltatások igénybe vevői 
rendelkezzenek az annak megértéséhez 
szükséges egyedi információkkal, hogy 
mikor és kinek a nevében kerül sor a 
hirdetés megjelenítésére. A szolgáltatások 
igénybe vevőinek emellett információkkal 
kell rendelkezniük arról, hogy milyen fő 
paraméterek alapján kerül meghatározásra 
adott hirdetések számukra történő 
megjelenítése, érdemi magyarázattal annak 
logikájáról, többek között arról, amikor ez 
profilalkotáson alapul. Az ebben a 
rendeletben meghatározott, a hirdetésekkel 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
követelmények nem érintik az (EU) 
2016/679 rendelet releváns 
rendelkezéseinek alkalmazását, különös 
tekintettel a tiltakozáshoz való jogra és 
egyedi ügyekben az automatizált 
döntéshozatalra vonatkozó 
rendelkezésekre, beleértve a profilalkotást, 
valamint különösen azt, hogy meg kell 
szerezni az érintett hozzájárulását a 
személyes adatok célzott hirdetések 
céljából való kezelését megelőzően. 
Hasonlóképpen nem érinti a 2002/58/EK 
irányelv rendelkezéseit, különösen azokat 
nem, amelyek a végberendezésekben tárolt 
információkra és az azokhoz való 
hozzáférésre vonatkoznak.

tartalomnak minősülő hirdetésektől a 
jogellenes vagy egyéb módon káros 
tartalom és tevékenységek online 
közzétételére vagy bővítésére szolgáló 
pénzügyi ösztönzőkig, illetve a hirdetések 
olyan megkülönböztető jellegű 
megjelenítéséig, amely hatással van a 
polgárokkal kapcsolatos egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre. A 
2000/31/EK irányelv 6. cikkéből származó 
követelményeken túl az online 
platformoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy a szolgáltatások igénybe vevői 
rendelkezzenek az annak megértéséhez 
szükséges egyedi információkkal, hogy 
mikor és kinek a nevében kerül sor a 
hirdetés megjelenítésére. A szolgáltatások 
igénybe vevőinek emellett információkkal 
kell rendelkezniük arról, hogy milyen fő 
paraméterek alapján kerül meghatározásra 
adott hirdetések számukra történő 
megjelenítése, érdemi magyarázattal annak 
logikájáról, többek között arról, amikor ez 
profilalkotáson alapul. Az ebben a 
rendeletben meghatározott, a hirdetésekkel 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
követelmények nem érintik az (EU) 
2016/679 rendelet releváns 
rendelkezéseinek alkalmazását, különös 
tekintettel a tiltakozáshoz való jogra és 
egyedi ügyekben az automatizált 
döntéshozatalra vonatkozó 
rendelkezésekre, beleértve a profilalkotást, 
valamint különösen azt, hogy meg kell 
szerezni az érintett hozzájárulását a 
személyes adatok célzott hirdetések 
céljából való kezelését megelőzően. 
Hasonlóképpen nem érinti a 2002/58/EK 
irányelv rendelkezéseit, különösen azokat 
nem, amelyek a végberendezésekben tárolt 
információkra és az azokhoz való 
hozzáférésre vonatkoznak.

Or. en
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Módosítás 237
Paul Tang

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az online hirdetések fontos 
szerepet játszanak az online környezetben, 
többek között az online platformok 
szolgáltatásnyújtásával kapcsolatban. Az 
online hirdetések növelhetnek egyes 
jelentős kockázatokat a jogellenes 
tartalomnak minősülő hirdetésektől a 
jogellenes vagy egyéb módon káros 
tartalom és tevékenységek online 
közzétételére vagy bővítésére szolgáló 
pénzügyi ösztönzőkig, illetve a hirdetések 
olyan megkülönböztető jellegű 
megjelenítéséig, amely hatással van a 
polgárokkal kapcsolatos egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre. A 
2000/31/EK irányelv 6. cikkéből származó 
követelményeken túl az online 
platformoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy a szolgáltatások igénybe vevői 
rendelkezzenek az annak megértéséhez 
szükséges egyedi információkkal, hogy 
mikor és kinek a nevében kerül sor a 
hirdetés megjelenítésére. A szolgáltatások 
igénybe vevőinek emellett információkkal 
kell rendelkezniük arról, hogy milyen fő 
paraméterek alapján kerül meghatározásra 
adott hirdetések számukra történő 
megjelenítése, érdemi magyarázattal annak 
logikájáról, többek között arról, amikor ez 
profilalkotáson alapul. Az ebben a 
rendeletben meghatározott, a hirdetésekkel 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
követelmények nem érintik az (EU) 
2016/679 rendelet releváns 
rendelkezéseinek alkalmazását, különös 
tekintettel a tiltakozáshoz való jogra és 
egyedi ügyekben az automatizált 
döntéshozatalra vonatkozó 
rendelkezésekre, beleértve a profilalkotást, 

(52) Az online hirdetések fontos 
szerepet játszanak az online környezetben, 
többek között az online platformok 
szolgáltatásnyújtásával kapcsolatban. Az 
online hirdetések azonban növelnek egyes 
jelentős kockázatokat a jogellenes 
tartalomnak minősülő hirdetésektől a 
jogellenes vagy egyéb módon káros 
tartalom és tevékenységek online 
közzétételére vagy bővítésére szolgáló 
pénzügyi ösztönzőkig, a hirdetések olyan 
megkülönböztető jellegű megjelenítéséig, 
amely hatással van a polgárokkal 
kapcsolatos egyenlő bánásmódra és 
esélyegyenlőségre, illetve az egyéni 
alapjogokba – például a magánélet 
tiszteletben tartása és a személyes jogok 
védelmébe – való beavatkozásig. A 
2000/31/EK irányelv 6. cikkéből származó 
követelményeken túl az online 
platformoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy a szolgáltatások igénybe vevői 
rendelkezzenek az annak megértéséhez 
szükséges egyedi információkkal, hogy 
mikor és kinek a nevében kerül sor a 
hirdetés megjelenítésére. A szolgáltatások 
igénybe vevőinek emellett információkkal 
kell rendelkezniük arról, hogy milyen fő 
paraméterek alapján kerül meghatározásra 
adott hirdetések számukra történő 
megjelenítése, érdemi magyarázattal annak 
logikájáról, többek között arról, amikor ez 
profilalkotáson alapul. Az ebben a 
rendeletben meghatározott, a hirdetésekkel 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
követelmények nem érintik az (EU) 
2016/679 rendelet releváns 
rendelkezéseinek alkalmazását. 
Hasonlóképpen nem érinti a 2002/58/EK 
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valamint különösen azt, hogy meg kell 
szerezni az érintett hozzájárulását a 
személyes adatok célzott hirdetések 
céljából való kezelését megelőzően. 
Hasonlóképpen nem érinti a 2002/58/EK 
irányelv rendelkezéseit, különösen azokat 
nem, amelyek a végberendezésekben tárolt 
információkra és az azokhoz való 
hozzáférésre vonatkoznak.

irányelv rendelkezéseit, különösen azokat 
nem, amelyek a végberendezésekben tárolt 
információkra és az azokhoz való 
hozzáférésre vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 238
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Tekintettel arra, hogy a különösen a 
szolgáltatások igénybe vevői számában 
kifejezett kiterjedtségüknek köszönhetően 
az online óriásplatformok fontos szerepet 
játszanak a nyilvános viták, a gazdasági 
ügyletek, valamint az információk, 
vélemények és elképzelések terjesztésének 
előmozdításában, továbbá annak 
befolyásolásában, hogyan jutnak a 
szolgáltatás igénybe vevői online 
információkhoz, és hogyan kommunikálják 
azokat, az ilyen platformok 
vonatkozásában a valamennyi online 
platformra vonatkozó követelményeken 
felül sajátos kötelezettségeket kell előírni. 
Az online óriásplatformokra vonatkozó 
ilyen további kötelezettségek 
elengedhetetlenek a közérdekű problémák 
kezeléséhez, mivel nincsenek olyan 
alternatív, kevésbé korlátozó intézkedések, 
amelyek hatékonyan ugyanerre az 
eredményre vezetnének.

(53) Tekintettel arra, hogy a különösen a 
szolgáltatások igénybe vevői számában 
kifejezett kiterjedtségük köszönhetően az 
online óriásplatformok fontos szerepet 
játszanak a nyilvános viták, a gazdasági 
ügyletek, valamint az információk, 
vélemények és elképzelések terjesztésének 
előmozdításában, továbbá annak 
befolyásolásában, hogyan jutnak a 
szolgáltatás igénybe vevői online 
információkhoz, és hogyan kommunikálják 
azokat, az ilyen platformok 
vonatkozásában a valamennyi online 
platformra vonatkozó követelményeken, 
különösen a jogszerű felhasználóknak a 
fiók regisztrálásához való alapvető jogán 
felül sajátos kötelezettségeket kell előírni. 
Az online óriásplatformokra vonatkozó 
ilyen további kötelezettségek 
elengedhetetlenek annak biztosításához, 
hogy az online óriásplatformok 
maradéktalanul betöltsék a fentebb 
említett szerepüket, és ne korlátozzák a 
nyilvános vitákat, és ne hallgattassanak el 
véleményeket, mivel nincsenek olyan 
alternatív, kevésbé korlátozó intézkedések, 
amelyek hatékonyan ugyanerre az 
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eredményre vezetnének. Általánosságban 
mindenkinek joga van ahhoz, hogy jelen 
legyen egy online óriásplatformon. Csak 
nagyon kivételes esetekben lehet tartósan 
megtagadni a hozzáférést egy online 
óriásplatformhoz, például olyan 
esetekben, ha a szolgáltatás igénybe 
vevője nyilvánvalóan jogellenes tartalmat 
terjeszt, amely sérti a közrendet vagy a 
közegészségügyet. Mindig meg kell adni a 
lehetőségét, hogy a szolgáltatás igénybe 
vevőjének végleges letiltására vonatkozó 
határozatot az illetékes bíróság 
visszavonhassa a tagállamok jogával 
összhangban.

Or. en

Módosítás 239
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Tekintettel arra, hogy a különösen a 
szolgáltatások igénybe vevői számában 
kifejezett kiterjedtségük köszönhetően az 
online óriásplatformok fontos szerepet 
játszanak a nyilvános viták, a gazdasági 
ügyletek, valamint az információk, 
vélemények és elképzelések terjesztésének 
előmozdításában, továbbá annak 
befolyásolásában, hogyan jutnak a 
szolgáltatás igénybe vevői online 
információkhoz, és hogyan kommunikálják 
azokat, az ilyen platformok 
vonatkozásában a valamennyi online 
platformra vonatkozó követelményeken 
felül sajátos kötelezettségeket kell előírni. 
Az online óriásplatformokra vonatkozó 
ilyen további kötelezettségek 
elengedhetetlenek a közérdekű problémák 
kezeléséhez, mivel nincsenek olyan 
alternatív, kevésbé korlátozó intézkedések, 
amelyek hatékonyan ugyanerre az 

(53) Tekintettel arra, hogy a különösen a 
szolgáltatások igénybe vevői számában 
kifejezett kiterjedtségüknek köszönhetően 
az online óriásplatformok fontos szerepet 
játszanak a nyilvános viták, a gazdasági 
ügyletek, valamint az információk, 
vélemények és elképzelések terjesztésének 
előmozdításában, továbbá annak 
befolyásolásában, hogyan jutnak a 
szolgáltatás igénybe vevői online 
információkhoz, és hogyan kommunikálják 
azokat, az ilyen platformok 
vonatkozásában a valamennyi online 
platformra vonatkozó követelményeken 
felül olyan sajátos kötelezettségeket kell 
előírni, amelyek figyelembe veszik és 
minden felhasználó számára biztosítják az 
alapvető jogok tiszteletben tartását. Az 
online óriásplatformokra vonatkozó ilyen 
további kötelezettségek elengedhetetlenek 
a közérdekű problémák kezeléséhez, mivel 
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eredményre vezetnének. nincsenek olyan alternatív, kevésbé 
korlátozó intézkedések, amelyek 
hatékonyan ugyanerre az eredményre 
vezetnének.

Or. ro

Módosítás 240
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az online óriásplatformok 
társadalmi kockázatokkal járhatnak, 
amelyek hatálya és hatása eltér a kisebb 
platformok kockázataitól. Attól kezdődően, 
hogy egy platform igénybe vevői az uniós 
népesség jelentős hányadát teszik ki, a 
platformból eredő rendszerszintű 
kockázatok aránytalanul negatív hatást 
gyakorolnak az Unióban. Ilyen jelentős 
elérés akkor áll fenn, ha az igénybe vevők 
száma meghaladja a 45 millióban 
meghatározott operatív küszöbértéket, ami 
az uniós népesség 10 %-ának felel meg. 
Szükség esetén felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokban elfogadott módosításokkal 
biztosítani kell az operatív küszöbérték 
naprakészségét. Az ilyen online 
óriásplatformokra ezért a legmagasabb 
szintű kellő gondossági kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, amelyek arányosak 
társadalmi hatásukkal és eszközeikkel.

(54) Az online óriásplatformok 
társadalmi kockázatokkal járhatnak, 
amelyek hatálya és hatása eltér a kisebb 
platformok kockázataitól. Attól kezdődően, 
hogy egy platform igénybe vevői az uniós 
népesség jelentős hányadát teszik ki, a 
platformból eredő rendszerszintű 
kockázatok aránytalanul negatív hatást 
gyakorolnak az Unióban. Ilyen jelentős 
elérés akkor áll fenn, ha az igénybe vevők 
száma meghaladja a 45 millióban 
meghatározott operatív küszöbértéket, ami 
az uniós népesség 10 %-ának felel meg. 
Szükség esetén jogalkotási aktusokban 
elfogadott módosításokkal biztosítani kell 
az operatív küszöbérték naprakészségét. Az 
ilyen online óriásplatformokra ezért a 
legmagasabb szintű kellő gondossági 
kötelezettségeknek kell vonatkozniuk, 
amelyek arányosak társadalmi hatásukkal 
és eszközeikkel. Rendelkezni kell arról is, 
hogy a tagállamok kérhetik a Bizottságtól 
annak értékelését, hogy egy olyan online 
platform, amely nem éri el a havi 45 
millió aktív felhasználóban meghatározott 
küszöbértéket, még mindig jelentős és 
rendszerszintű társadalmi kockázatokat 
okozhat-e. Miközben egy online platform 
nem feltétlenül felel meg azoknak a 
mennyiségi kritériumoknak, amelyek 
alapján online óriásplatformnak minősül, 
a minőségi kritériumoknak megfelelhet. 
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Ilyen esetekben a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátor 
előírhatja az online platform számára, 
hogy korlátozott ideig, a kockázat 
megszűnéséig teljesítse a 4. szakaszban 
meghatározott kötelezettségek egy részét.

Or. en

Módosítás 241
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az online óriásplatformok 
társadalmi kockázatokkal járhatnak, 
amelyek hatálya és hatása eltér a kisebb 
platformok kockázataitól. Attól kezdődően, 
hogy egy platform igénybe vevői az uniós 
népesség jelentős hányadát teszik ki, a 
platformból eredő rendszerszintű 
kockázatok aránytalanul negatív hatást 
gyakorolnak az Unióban. Ilyen jelentős 
elérés akkor áll fenn, ha az igénybe vevők 
száma meghaladja a 45 millióban 
meghatározott operatív küszöbértéket, ami 
az uniós népesség 10 %-ának felel meg. 
Szükség esetén felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokban elfogadott módosításokkal 
biztosítani kell az operatív küszöbérték 
naprakészségét. Az ilyen online 
óriásplatformokra ezért a legmagasabb 
szintű kellő gondossági kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, amelyek arányosak 
társadalmi hatásukkal és eszközeikkel.

(54) Az online óriásplatformok 
társadalmi kockázatokkal járhatnak, 
amelyek hatálya és hatása eltér a kisebb 
platformok kockázataitól. Attól kezdődően, 
hogy egy platform igénybe vevői az uniós 
népesség jelentős hányadát teszik ki, a 
platformból eredő rendszerszintű 
kockázatok aránytalanul negatív hatást 
gyakorolnak az Unióban. Ilyen jelentős 
elérés akkor áll fenn, ha az igénybe vevők 
száma meghaladja a 45 millióban 
meghatározott operatív küszöbértéket, ami 
az uniós népesség 10 %-ának felel meg. E 
működési küszöbérték meghatározásakor 
ezért csak azokat a címzetteket kell 
figyelembe venni, akik az Unióban 
lakóhellyel rendelkező természetes 
személyek vagy az Unióban letelepedett 
jogi személy nevében eljáró természetes 
személyek. Az automatizált botok, hamis 
fiókok, közvetett hiperlinkek, FTP vagy 
más közvetett tartalomletöltés nem vehető 
figyelembe e küszöbérték túllépésének 
meghatározásakor. Szükség esetén 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
elfogadott módosításokkal biztosítani kell 
az operatív küszöbérték naprakészségét. Az 
ilyen online óriásplatformokra ezért a 
legmagasabb szintű kellő gondossági 
kötelezettségeknek kell vonatkozniuk, 
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amelyek arányosak társadalmi hatásukkal 
és eszközeikkel.

Or. en

Módosítás 242
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az online óriásplatformok 
társadalmi kockázatokkal járhatnak, 
amelyek hatálya és hatása eltér a kisebb 
platformok kockázataitól. Attól kezdődően, 
hogy egy platform igénybe vevői az uniós 
népesség jelentős hányadát teszik ki, a 
platformból eredő rendszerszintű 
kockázatok aránytalanul negatív hatást 
gyakorolnak az Unióban. Ilyen jelentős 
elérés akkor áll fenn, ha az igénybe vevők 
száma meghaladja a 45 millióban 
meghatározott operatív küszöbértéket, ami 
az uniós népesség 10 %-ának felel meg. 
Szükség esetén felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokban elfogadott módosításokkal 
biztosítani kell az operatív küszöbérték 
naprakészségét. Az ilyen online 
óriásplatformokra ezért a legmagasabb 
szintű kellő gondossági kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, amelyek arányosak 
társadalmi hatásukkal és eszközeikkel.

(54) Az online óriásplatformok 
társadalmi kockázatokkal járhatnak, 
amelyek hatálya és hatása eltér a kisebb 
platformok kockázataitól. Attól kezdődően, 
hogy egy platform igénybe vevői az uniós 
népesség jelentős hányadát teszik ki, a 
platformból eredő rendszerszintű 
kockázatok aránytalanul negatív hatást 
gyakorolnak az Unióban. Ilyen jelentős 
elérés akkor áll fenn, ha az igénybe vevők 
száma meghaladja a 45 millióban 
meghatározott operatív küszöbértéket, ami 
az uniós népesség 10 %-ának felel meg. 
Szükség esetén felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokban elfogadott módosításokkal 
biztosítani kell az operatív küszöbérték 
naprakészségét, és egyúttal figyelembe kell 
venni az egyes tagállamok operatív 
küszöbértékét is. Az ilyen online 
óriásplatformokra ezért a legmagasabb 
szintű kellő gondossági kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, amelyek arányosak 
társadalmi hatásukkal és eszközeikkel.

Or. ro

Módosítás 243
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az online óriásplatformok 
társadalmi kockázatokkal járhatnak, 
amelyek hatálya és hatása eltér a kisebb 
platformok kockázataitól. Attól kezdődően, 
hogy egy platform igénybe vevői az uniós 
népesség jelentős hányadát teszik ki, a 
platformból eredő rendszerszintű 
kockázatok aránytalanul negatív hatást 
gyakorolnak az Unióban. Ilyen jelentős 
elérés akkor áll fenn, ha az igénybe vevők 
száma meghaladja a 45 millióban 
meghatározott operatív küszöbértéket, ami 
az uniós népesség 10 %-ának felel meg. 
Szükség esetén felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokban elfogadott módosításokkal 
biztosítani kell az operatív küszöbérték 
naprakészségét. Az ilyen online 
óriásplatformokra ezért a legmagasabb 
szintű kellő gondossági kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, amelyek arányosak 
társadalmi hatásukkal és eszközeikkel.

(54) Az online óriásplatformok 
társadalmi és gazdasági kockázatokkal 
járhatnak, amelyek hatálya és hatása eltér a 
kisebb platformok kockázataitól. Attól 
kezdődően, hogy egy platform igénybe 
vevői az uniós népesség jelentős hányadát 
teszik ki, a platformból eredő 
rendszerszintű kockázatok aránytalanul 
negatív társadalmi-gazdasági hatást 
gyakorolnak az Unióban. Ilyen jelentős 
elérés akkor áll fenn, ha az igénybe vevők 
száma meghaladja a 45 millióban 
meghatározott operatív küszöbértéket, ami 
az uniós népesség 10 %-ának felel meg. 
Szükség esetén felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokban elfogadott módosításokkal 
biztosítani kell az operatív küszöbérték 
naprakészségét. Az ilyen online 
óriásplatformokra ezért a legmagasabb 
szintű kellő gondossági kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, amelyek arányosak 
társadalmi hatásukkal és eszközeikkel.

Or. en

Módosítás 244
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A platformgazdaságot jellemző 
hálózati hatásokra való tekintettel az online 
platformok felhasználói bázisa gyorsan 
növekedhet, és elérheti az online 
óriásplatformok felhasználói bázisának 
nagyságát, és ebből kifolyó hatást gyakorol 
a belső piacra. Ez történhet akkor, ha rövid 
időn belül exponenciális növekedésre kerül 
sor, vagy ha a meghatározó globális 
jelenlét vagy a nagy árbevétel lehetővé 
teszi az online platform számára, hogy 
maradéktalanul kihasználja a hálózati 

(55) A platformgazdaságot jellemző 
hálózati hatásokra való tekintettel az online 
platformok felhasználói bázisa gyorsan 
növekedhet, és elérheti az online 
óriásplatformok felhasználói bázisának 
nagyságát, és ebből kifolyó hatást gyakorol 
a belső piacra, a gazdasági szereplőkre és 
a fogyasztókra. Ez történhet akkor, ha 
rövid időn belül exponenciális növekedésre 
kerül sor, vagy ha a meghatározó globális 
jelenlét vagy a nagy árbevétel lehetővé 
teszi az online platform számára, hogy 
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hatásokat, a méretgazdaságosságot és a 
választékgazdaságosságot. A magas éves 
árbevétel vagy piaci kapitalizáció 
különösen utalhat gyors méretezhetőségre 
a felhasználók elérése tekintetében. Ilyen 
esetekben a digitális szolgáltatási 
koordinátor számára biztosítani kell, hogy 
gyakoribb jelentéseket kérjen a platformtól 
a felhasználói bázisa vonatkozásában, hogy 
időben azonosíthassa azt az időpontot, 
amelytől kezdve az adott platform e 
rendelet alkalmazásában online 
óriásplatformnak minősül.

maradéktalanul kihasználja a hálózati 
hatásokat, a méretgazdaságosságot és a 
választékgazdaságosságot. A magas éves 
árbevétel vagy piaci kapitalizáció 
különösen utalhat gyors méretezhetőségre 
a felhasználók elérése tekintetében. Ilyen 
esetekben a digitális szolgáltatási 
koordinátor számára biztosítani kell, hogy 
gyakoribb jelentéseket kérjen a platformtól 
a felhasználói bázisa vonatkozásában, hogy 
időben azonosíthassa azt az időpontot, 
amelytől kezdve az adott platform e 
rendelet alkalmazásában online 
óriásplatformnak minősül.

Or. en

Módosítás 245
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) az online óriásplatformok 
használatának módja erősen befolyásolja 
az online biztonságot, a közvélemény és 
párbeszéd alakulását, valamint az online 
kereskedelmet. A szolgáltatásaik 
megtervezésének módja általában 
optimalizált, hogy kiaknázhassák a gyakran 
hirdetésorientált üzleti modelljeikben rejlő 
előnyöket, és társadalmi problémákhoz 
vezethet. Hatékony szabályozás és 
végrehajtás hiányában a rendkívül nagy 
online platformok határozhatják meg a 
játékszabályokat anélkül, hogy hatékonyan 
meghatároznák és csökkentenék az általuk 
okozott potenciális kockázatokat, illetve 
társadalmi és gazdasági károkat. E rendelet 
értelmében az online óriásplatformoknak 
ezért értékelniük kell a szolgáltatásaik 
működéséből és használatából, illetve a 
szolgáltatások igénybe vevői általi 
esetleges visszaélésekből származó 
rendszerszintű kockázatokat, és megfelelő 

(56) az online óriásplatformok 
használatának módja erősen befolyásolja 
az online biztonságot, a közvélemény és 
párbeszéd alakulását, valamint az online 
kereskedelmet. A szolgáltatásaik 
megtervezésének módja általában 
optimalizált, hogy kiaknázhassák a gyakran 
hirdetésorientált üzleti modelljeikben rejlő 
előnyöket, és társadalmi problémákhoz 
vezethet. Hatékony szabályozás és 
végrehajtás hiányában a rendkívül nagy 
online platformok határozhatják meg a 
játékszabályokat anélkül, hogy hatékonyan 
meghatároznák és csökkentenék az általuk 
okozott potenciális kockázatokat, illetve 
társadalmi és gazdasági károkat. E rendelet 
értelmében az online óriásplatformoknak 
ezért értékelniük kell a szolgáltatásaik 
működéséből és használatából, illetve a 
szolgáltatások igénybe vevői általi 
esetleges visszaélésekből származó 
rendszerszintű kockázatokat, és megfelelő 
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kockázatcsökkentési intézkedéseket kell 
hozniuk.

kockázatcsökkentési intézkedéseket kell 
hozniuk, hogy főleg a buborékokat és 
szűrőhatásokat kezeljék.

Or. en

Módosítás 246
Alfred Sant, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) az online óriásplatformok 
használatának módja erősen befolyásolja 
az online biztonságot, a közvélemény és 
párbeszéd alakulását, valamint az online 
kereskedelmet. A szolgáltatásaik 
megtervezésének módja általában 
optimalizált, hogy kiaknázhassák a gyakran 
hirdetésorientált üzleti modelljeikben rejlő 
előnyöket, és társadalmi problémákhoz 
vezethet. Hatékony szabályozás és 
végrehajtás hiányában a rendkívül nagy 
online platformok határozhatják meg a 
játékszabályokat anélkül, hogy hatékonyan 
meghatároznák és csökkentenék az általuk 
okozott potenciális kockázatokat, illetve 
társadalmi és gazdasági károkat. E rendelet 
értelmében az online óriásplatformoknak 
ezért értékelniük kell a szolgáltatásaik 
működéséből és használatából, illetve a 
szolgáltatások igénybe vevői általi 
esetleges visszaélésekből származó 
rendszerszintű kockázatokat, és megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedéseket kell 
hozniuk.

(56) az online óriásplatformok 
használatának módja erősen befolyásolja 
az online biztonságot, a közvélemény és 
párbeszéd alakulását, valamint az online 
kereskedelmet. A szolgáltatásaik 
megtervezésének módja általában 
optimalizált, hogy kiaknázhassák a gyakran 
hirdetésorientált üzleti modelljeikben rejlő 
előnyöket, és társadalmi problémákhoz 
vezethet. Hatékony európai és nemzeti 
szintű szabályozás és végrehajtás 
hiányában a rendkívül nagy online 
platformok határozhatják meg a 
játékszabályokat anélkül, hogy hatékonyan 
meghatároznák és csökkentenék az általuk 
okozott potenciális kockázatokat, illetve 
társadalmi és gazdasági károkat. E rendelet 
értelmében az online óriásplatformoknak 
ezért értékelniük kell a szolgáltatásaik 
működéséből és használatából, illetve a 
szolgáltatások igénybe vevői általi 
esetleges visszaélésekből származó 
rendszerszintű kockázatokat, és megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedéseket kell 
hozniuk.

Or. en

Módosítás 247
Victor Negrescu



AM\1238658HU.docx 105/153 PE696.545v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az online óriásplatformok 
társadalmi kockázatokkal járhatnak, 
amelyek hatálya és hatása eltér a kisebb 
platformok kockázataitól. Attól kezdődően, 
hogy egy platform igénybe vevői az uniós 
népesség jelentős hányadát teszik ki, a 
platformból eredő rendszerszintű 
kockázatok aránytalanul negatív hatást 
gyakorolnak az Unióban. Ilyen jelentős 
elérés akkor áll fenn, ha az igénybe vevők 
száma meghaladja a 45 millióban 
meghatározott operatív küszöbértéket, ami 
az uniós népesség 10 %-ának felel meg. 
Szükség esetén felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokban elfogadott módosításokkal 
biztosítani kell az operatív küszöbérték 
naprakészségét. Az ilyen online 
óriásplatformokra ezért a legmagasabb 
szintű kellő gondossági kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, amelyek arányosak 
társadalmi hatásukkal és eszközeikkel.

(54) Az online óriásplatformok 
társadalmi kockázatokkal járhatnak, 
amelyek hatálya és hatása eltér a kisebb 
platformok kockázataitól. Attól kezdődően, 
hogy egy platform igénybe vevői az uniós 
népesség jelentős hányadát teszik ki, a 
platformból eredő rendszerszintű 
kockázatok aránytalanul negatív hatást 
gyakorolnak az Unióban. Ilyen jelentős 
elérés akkor áll fenn, ha az igénybe vevők 
száma meghaladja a 45 millióban 
meghatározott operatív küszöbértéket, ami 
az uniós népesség 10 %-ának felel meg. 
Szükség esetén felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokban elfogadott módosításokkal 
biztosítani kell az operatív küszöbérték 
naprakészségét, és egyúttal figyelembe kell 
venni az egyes tagállamok operatív 
küszöbértékét is. Az ilyen online 
óriásplatformokra ezért a legmagasabb 
szintű kellő gondossági kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, amelyek arányosak 
társadalmi hatásukkal és eszközeikkel.

Or. ro

Módosítás 248
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
56 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56a) Az online óriásplatformoknak 
különleges felelősségük van a nyilvános 
viták során, különösen a választások 
kapcsán. Ezért az online óriásplatformok 
esetében meg kell tiltani a jogszerű 
tartalmak törlését.

Or. en
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Módosítás 249
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A rendszerszintű kockázatok három 
kategóriáját kell részletesen értékelni. Az 
első kategóriába tartoznak azok a 
kockázatok, amelyek a szolgáltatásaikkal 
való – a jogellenes tartalom, például a 
gyermekek szexuális zaklatásával 
kapcsolatos anyagok vagy a jogellenes 
gyűlöletbeszédek terjesztésével, illetve 
jogellenes tevékenységek folytatásával, 
például az uniós vagy nemzeti jog 
értelmében tiltott termékek vagy 
szolgáltatások, beleértve a 
hamisítványokat, értékesítésével 
megvalósuló – visszaéléssel kapcsolatosak. 
Például, illetve annak sérelme nélkül, hogy 
az online óriásplatformok szolgáltatásait 
igénybe vevőket személyes felelősség 
terhelné tevékenységük esetleges 
jogellenes voltáért az alkalmazandó jognak 
megfelelően, a tartalom ilyen terjesztése. 
Például, az ilyen tevékenységek jelentős 
rendszerszintű kockázatot jelenthetnek, ha 
a rendkívül nagy bázissal rendelkező 
fiókok révén nőhet az ilyen tartalomhoz 
való hozzáférés. A második kategóriába 
tartoznak a szolgáltatás által az Alapjogi 
Charta által biztosított alapvető jogok – 
beleértve a véleménynyilvánítás 
szabadságát, az információszabadságot, a 
magánélethez való jogot, a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot 
és a gyermekek jogait – gyakorlására 
kifejtett hatások. Ilyen kockázatok 
merülhetnek fel például az online 
óriásplatformok által használt algoritmikus 
rendszerek megtervezésével, továbbá a 
szolgáltatásaikkal oly módon történő 
visszaélésekkel kapcsolatban, hogy 
visszaélésre okot adó bejelentésekkel vagy 

(57) A rendszerszintű kockázatok három 
kategóriáját kell részletesen értékelni. Az 
első kategóriába tartoznak azok a 
kockázatok, amelyek a szolgáltatásaikkal 
való – a jogellenes tartalom, például a 
gyermekek szexuális zaklatásával 
kapcsolatos anyagok vagy a jogellenes 
gyűlöletbeszédek terjesztésével, illetve 
jogellenes tevékenységek folytatásával, 
például az uniós vagy nemzeti jog 
értelmében tiltott termékek vagy 
szolgáltatások, beleértve a 
hamisítványokat, értékesítésével 
megvalósuló – visszaéléssel kapcsolatosak. 
Például, illetve annak sérelme nélkül, hogy 
az online óriásplatformok szolgáltatásait 
igénybe vevőket személyes felelősség 
terhelné tevékenységük esetleges 
jogellenes voltáért az alkalmazandó jognak 
megfelelően, a tartalom ilyen terjesztése. 
Például, az ilyen tevékenységek jelentős 
rendszerszintű kockázatot jelenthetnek, ha 
a rendkívül nagy bázissal rendelkező 
fiókok révén nőhet az ilyen tartalomhoz 
való hozzáférés. A második kategóriába 
tartoznak a szolgáltatás által az Alapjogi 
Charta által biztosított alapvető jogok – 
beleértve a véleménynyilvánítás 
szabadságát, az információszabadságot, a 
magánélethez való jogot, a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot 
és a gyermekek jogait – gyakorlására 
kifejtett hatások. Ilyen kockázatok 
merülhetnek fel például az online 
óriásplatformok által használt algoritmikus 
rendszerek megtervezésével, továbbá a 
szolgáltatásaikkal oly módon történő 
visszaélésekkel kapcsolatban, hogy 
visszaélésre okot adó bejelentésekkel vagy 
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egyéb módszerekkel próbálják 
megakadályozni a véleménynyilvánítás 
szabadságát vagy a versenyt. A kockázatok 
harmadik kategóriája a platformok 
szolgáltatásainak szándékos és gyakran 
koordinált manipulálása, ami előre látható 
hatással van az egészségre, a társadalmi 
párbeszédre, a választási folyamatokra, a 
közbiztonságra és a kiskorúak védelmére, 
tekintettel a közrend védelmének, a 
magánélet védelmének, valamint a csalárd 
és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok 
elleni küzdelem szükségességére. Ilyen 
kockázatok jelentkezhetnek például hamis 
fiókok létrehozásakor, botok használatakor, 
vagy egyéb automatizált vagy részben 
automatizált magatartás esetén, ami a 
jogellenes tartalomnak minősülő vagy az 
online platform szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen információk gyors és 
széles körű terjedéséhez vezethet.

egyéb módszerekkel próbálják 
megakadályozni a véleménynyilvánítás 
szabadságát vagy a versenyt. A kockázatok 
harmadik kategóriája a platformok 
szolgáltatásainak szándékos és gyakran 
koordinált manipulálása, ami előre látható 
hatással van az egészségre, a társadalmi 
párbeszédre, a választási folyamatokra, a 
közbiztonságra és a kiskorúak védelmére, 
tekintettel a közrend védelmének, a 
magánélet védelmének, valamint a csalárd 
és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok 
elleni küzdelem szükségességére. Ilyen 
kockázatok jelentkezhetnek például hamis 
fiókok létrehozásakor, botok használatakor, 
vagy egyéb automatizált vagy részben 
automatizált magatartás esetén, ami a 
jogellenes tartalomnak minősülő 
információk gyors és széles körű 
terjedéséhez vezethet.

Or. en

Módosítás 250
Alfred Sant, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A rendszerszintű kockázatok három 
kategóriáját kell részletesen értékelni. Az 
első kategóriába tartoznak azok a 
kockázatok, amelyek a szolgáltatásaikkal 
való – a jogellenes tartalom, például a 
gyermekek szexuális zaklatásával 
kapcsolatos anyagok vagy a jogellenes 
gyűlöletbeszédek terjesztésével, illetve 
jogellenes tevékenységek folytatásával, 
például az uniós vagy nemzeti jog 
értelmében tiltott termékek vagy 
szolgáltatások, beleértve a 
hamisítványokat, értékesítésével 
megvalósuló – visszaéléssel kapcsolatosak. 
Például, illetve annak sérelme nélkül, hogy 

(57) A rendszerszintű kockázatok három 
kategóriáját kell részletesen értékelni. Az 
első kategóriába tartoznak azok a 
kockázatok, amelyek a szolgáltatásaikkal 
való – a jogellenes tartalom, például a 
gyermekek szexuális zaklatásával 
kapcsolatos anyagok vagy a jogellenes 
gyűlöletbeszédek terjesztésével, illetve 
jogellenes tevékenységek folytatásával, 
például az uniós vagy nemzeti jog 
értelmében tiltott termékek vagy 
szolgáltatások, beleértve a 
hamisítványokat, értékesítésével 
megvalósuló – visszaéléssel kapcsolatosak. 
Például, illetve annak sérelme nélkül, hogy 
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az online óriásplatformok szolgáltatásait 
igénybe vevőket személyes felelősség 
terhelné tevékenységük esetleges 
jogellenes voltáért az alkalmazandó jognak 
megfelelően, a tartalom ilyen terjesztése. 
Például, az ilyen tevékenységek jelentős 
rendszerszintű kockázatot jelenthetnek, ha 
a rendkívül nagy bázissal rendelkező 
fiókok révén nőhet az ilyen tartalomhoz 
való hozzáférés. A második kategóriába 
tartoznak a szolgáltatás által az Alapjogi 
Charta által biztosított alapvető jogok – 
beleértve a véleménynyilvánítás 
szabadságát, az információszabadságot, a 
magánélethez való jogot, a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot 
és a gyermekek jogait – gyakorlására 
kifejtett hatások. Ilyen kockázatok 
merülhetnek fel például az online 
óriásplatformok által használt algoritmikus 
rendszerek megtervezésével, továbbá a 
szolgáltatásaikkal oly módon történő 
visszaélésekkel kapcsolatban, hogy 
visszaélésre okot adó bejelentésekkel vagy 
egyéb módszerekkel próbálják 
megakadályozni a véleménynyilvánítás 
szabadságát vagy a versenyt. A kockázatok 
harmadik kategóriája a platformok 
szolgáltatásainak szándékos és gyakran 
koordinált manipulálása, ami előre látható 
hatással van az egészségre, a társadalmi 
párbeszédre, a választási folyamatokra, a 
közbiztonságra és a kiskorúak védelmére, 
tekintettel a közrend védelmének, a 
magánélet védelmének, valamint a csalárd 
és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok 
elleni küzdelem szükségességére. Ilyen 
kockázatok jelentkezhetnek például hamis 
fiókok létrehozásakor, botok használatakor, 
vagy egyéb automatizált vagy részben 
automatizált magatartás esetén, ami a 
jogellenes tartalomnak minősülő vagy az 
online platform szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen információk gyors és 
széles körű terjedéséhez vezethet.

az online óriásplatformok szolgáltatásait 
igénybe vevőket személyes felelősség 
terhelné tevékenységük esetleges 
jogellenes voltáért az alkalmazandó jognak 
megfelelően, a tartalom ilyen terjesztése. 
Például, az ilyen tevékenységek társadalmi 
és gazdasági szempontból jelentős 
rendszerszintű kockázatot jelenthetnek, ha 
a rendkívül nagy bázissal rendelkező 
fiókok révén nőhet az ilyen tartalomhoz 
való hozzáférés. A második kategóriába 
tartoznak a szolgáltatás által az Alapjogi 
Charta által biztosított alapvető jogok – 
beleértve a véleménynyilvánítás 
szabadságát, az információszabadságot, a 
magánélethez való jogot, a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot 
és a gyermekek jogait – gyakorlására 
kifejtett hatások. Ilyen kockázatok 
merülhetnek fel például az online 
óriásplatformok által használt algoritmikus 
rendszerek megtervezésével, továbbá a 
szolgáltatásaikkal oly módon történő 
visszaélésekkel kapcsolatban, hogy 
visszaélésre okot adó bejelentésekkel vagy 
egyéb módszerekkel próbálják 
megakadályozni a véleménynyilvánítás 
szabadságát vagy a versenyt. A kockázatok 
harmadik kategóriája a platformok 
szolgáltatásainak szándékos és gyakran 
koordinált manipulálása, ami előre látható 
hatással van az egészségre, a társadalmi 
párbeszédre, a választási folyamatokra, a 
közbiztonságra és a kiskorúak védelmére, 
tekintettel a közrend védelmének, a 
magánélet védelmének, valamint a csalárd 
és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok 
elleni küzdelem szükségességére. Ilyen 
kockázatok jelentkezhetnek például hamis 
fiókok létrehozásakor, botok használatakor, 
vagy egyéb automatizált vagy részben 
automatizált magatartás esetén, ami a 
jogellenes tartalomnak minősülő vagy az 
online platform szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen információk gyors és 
széles körű terjedéséhez vezethet.

Or. en
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Módosítás 251
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A rendszerszintű kockázatok három 
kategóriáját kell részletesen értékelni. Az 
első kategóriába tartoznak azok a 
kockázatok, amelyek a szolgáltatásaikkal 
való – a jogellenes tartalom, például a 
gyermekek szexuális zaklatásával 
kapcsolatos anyagok vagy a jogellenes 
gyűlöletbeszédek terjesztésével, illetve 
jogellenes tevékenységek folytatásával, 
például az uniós vagy nemzeti jog 
értelmében tiltott termékek vagy 
szolgáltatások, beleértve a 
hamisítványokat, értékesítésével 
megvalósuló – visszaéléssel kapcsolatosak. 
Például, illetve annak sérelme nélkül, hogy 
az online óriásplatformok szolgáltatásait 
igénybe vevőket személyes felelősség 
terhelné tevékenységük esetleges 
jogellenes voltáért az alkalmazandó jognak 
megfelelően, a tartalom ilyen terjesztése 
vagy az ilyen tevékenységek jelentős 
rendszerszintű kockázatot jelenthetnek, ha 
a rendkívül nagy bázissal rendelkező 
fiókok révén nőhet az ilyen tartalomhoz 
való hozzáférés. A második kategóriába 
tartoznak a szolgáltatás által az Alapjogi 
Charta által biztosított alapvető jogok – 
beleértve a véleménynyilvánítás 
szabadságát, az információszabadságot, a 
magánélethez való jogot, a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot 
és a gyermekek jogait – gyakorlására 
kifejtett hatások. Ilyen kockázatok 
merülhetnek fel például az online 
óriásplatformok által használt algoritmikus 
rendszerek megtervezésével, továbbá a 
szolgáltatásaikkal oly módon történő 
visszaélésekkel kapcsolatban, hogy 
visszaélésre okot adó bejelentésekkel vagy 

(57) A rendszerszintű kockázatok három 
kategóriáját kell részletesen értékelni. Az 
első kategóriába tartoznak azok a 
kockázatok, amelyek a szolgáltatásaikkal 
való – a jogellenes tartalom, például a 
gyermekek szexuális zaklatásával 
kapcsolatos anyagok vagy a jogellenes 
vagy megkülönböztető felszólalások vagy 
gyűlöletbeszédek terjesztésével, illetve 
jogellenes tevékenységek folytatásával, 
például az uniós vagy nemzeti jog 
értelmében tiltott termékek vagy 
szolgáltatások, beleértve a 
hamisítványokat, értékesítésével 
megvalósuló – visszaéléssel kapcsolatosak. 
Például, illetve annak sérelme nélkül, hogy 
az online óriásplatformok szolgáltatásait 
igénybe vevőket személyes felelősség 
terhelné tevékenységük esetleges 
jogellenes voltáért az alkalmazandó jognak 
megfelelően, a tartalom ilyen terjesztése 
vagy az ilyen tevékenységek jelentős 
rendszerszintű kockázatot jelenthetnek, ha 
a rendkívül nagy bázissal rendelkező 
fiókok révén nőhet az ilyen tartalomhoz 
való hozzáférés. A második kategóriába 
tartoznak a szolgáltatás által az Alapjogi 
Charta által biztosított alapvető jogok – 
beleértve a véleménynyilvánítás 
szabadságát, az információszabadságot, a 
magánélethez való jogot, a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot 
és a gyermekek jogait – gyakorlására 
kifejtett hatások. Ilyen kockázatok 
merülhetnek fel például az online 
óriásplatformok által használt algoritmikus 
rendszerek megtervezésével, továbbá a 
szolgáltatásaikkal oly módon történő 
visszaélésekkel kapcsolatban, hogy 
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egyéb módszerekkel próbálják 
megakadályozni a véleménynyilvánítás 
szabadságát vagy a versenyt. A kockázatok 
harmadik kategóriája a platformok 
szolgáltatásainak szándékos és gyakran 
koordinált manipulálása, ami előre látható 
hatással van az egészségre, a társadalmi 
párbeszédre, a választási folyamatokra, a 
közbiztonságra és a kiskorúak védelmére, 
tekintettel a közrend védelmének, a 
magánélet védelmének, valamint a csalárd 
és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok 
elleni küzdelem szükségességére. Ilyen 
kockázatok jelentkezhetnek például hamis 
fiókok létrehozásakor, botok használatakor, 
vagy egyéb automatizált vagy részben 
automatizált magatartás esetén, ami a 
jogellenes tartalomnak minősülő vagy az 
online platform szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen információk gyors és 
széles körű terjedéséhez vezethet.

visszaélésre okot adó bejelentésekkel vagy 
egyéb módszerekkel próbálják 
megakadályozni a véleménynyilvánítás 
szabadságát vagy a versenyt. A kockázatok 
harmadik kategóriája a platformok 
szolgáltatásainak szándékos és gyakran 
koordinált manipulálása, ami előre látható 
hatással van az egészségre, a társadalmi 
párbeszédre, a választási folyamatokra, a 
közbiztonságra és a kiskorúak védelmére, 
tekintettel a közrend védelmének, a 
magánélet védelmének, valamint a csalárd 
és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok 
elleni küzdelem szükségességére. Ilyen 
kockázatok jelentkezhetnek például hamis 
fiókok létrehozásakor, botok használatakor, 
vagy egyéb automatizált vagy részben 
automatizált magatartás esetén, ami a 
jogellenes tartalomnak minősülő vagy az 
online platform szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen információk gyors és 
széles körű terjedéséhez vezethet.

Or. ro

Módosítás 252
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) az online óriásplatformoknak a 
szükséges eszközök használatával, kellő 
gondossággal eljárva csökkenteniük kell a 
kockázatértékelésben azonosított 
rendszerszintű kockázatokat. az online 
óriásplatformoknak az ilyen 
kockázatcsökkentési intézkedések 
keretében mérlegelniük kell például a 
tartalommoderálás, az algoritmikus 
ajánlórendszerek és egyéb online 
interfészek tervezésének vagy 
működésének fejlesztését vagy egyéb 
módon történő módosítását, hogy 
elriasszanak a jogellenes tartalom 

(58) az online óriásplatformoknak a 
szükséges eszközök használatával, kellő 
gondossággal eljárva csökkenteniük kell a 
kockázatértékelésben azonosított 
rendszerszintű kockázatokat. az online 
óriásplatformoknak az ilyen 
kockázatcsökkentési intézkedések 
keretében mérlegelniük kell például a 
tartalommoderálás, az algoritmikus 
ajánlórendszerek és egyéb online 
interfészek tervezésének vagy 
működésének fejlesztését vagy egyéb 
módon történő módosítását, hogy 
elriasszanak a jogellenes tartalom 



AM\1238658HU.docx 111/153 PE696.545v01-00

HU

terjesztésétől, illetve korlátozzák azt, vagy 
mérlegelniük kell például a döntéshozatali 
eljárásaik vagy a szerződési feltételeik 
módosítását. Ezek az intézkedések 
korrekciós intézkedéseket is 
tartalmazhatnak, például adott tartalom 
vonatkozásában a reklámbevételek 
leállítását vagy egyéb olyan 
intézkedéseket, mint például a hiteles 
információforrások láthatóságának 
javítását. az online óriásplatformok 
megerősíthetik a belső eljárásaikat vagy a 
tevékenységeik felügyeletét, különös 
tekintettel a rendszerszintű kockázatok 
észlelésére. Emellett kezdeményezhetik 
vagy megerősíthetik a megbízható 
bejelentőkkel való együttműködést, 
képzéseket és információcseréket 
szervezhetnek a megbízható bejelentő 
szervezetekkel, illetve együttműködhetnek 
más szolgáltatókkal, többek között 
magatartási kódexek kezdeményezésével, 
meglévő magatartási kódexekhez való 
csatlakozással vagy egyéb önszabályozási 
intézkedésekkel. Minden elfogadott 
intézkedésnek tiszteletben kell tartania az 
ebben a rendeletben meghatározott kellő 
gondossági követelményeket, illetve 
hatékonyan és megfelelően csökkentenie 
kell az azonosított kockázatokat a közrend 
védelme, a magánélet védelme, valamint a 
csalárd és megtévesztő kereskedelmi 
gyakorlatok elleni küzdelem érdekében, 
továbbá arányosnak lennie az online 
óriásplatform gazdasági kapacitására és 
arra való tekintettel, hogy kerülni kell a 
szolgáltatása használatának szükségtelen 
korlátozását, kellőképpen figyelembe véve 
a szolgáltatás igénybe vevőinek alapvető 
jogaira gyakorolt lehetséges negatív 
hatásokat.

terjesztésétől, illetve korlátozzák azt, vagy 
mérlegelniük kell például a döntéshozatali 
eljárásaik vagy a szerződési feltételeik 
módosítását. Ezek az intézkedések 
korrekciós intézkedéseket is 
tartalmazhatnak, például adott tartalom 
vonatkozásában a reklámbevételek 
leállítását vagy egyéb olyan 
intézkedéseket, mint például a hiteles 
információforrások láthatóságának 
javítását. az online óriásplatformok 
megerősíthetik a belső eljárásaikat vagy a 
tevékenységeik felügyeletét, különös 
tekintettel a rendszerszintű kockázatok 
észlelésére. Minden elfogadott 
intézkedésnek tiszteletben kell tartania az 
ebben a rendeletben meghatározott kellő 
gondossági követelményeket, illetve 
hatékonyan és megfelelően csökkentenie 
kell az azonosított kockázatokat a közrend 
védelme, a magánélet védelme, valamint a 
csalárd és megtévesztő kereskedelmi 
gyakorlatok elleni küzdelem érdekében, 
továbbá arányosnak lennie az online 
óriásplatform gazdasági kapacitására és 
arra való tekintettel, hogy kerülni kell a 
szolgáltatása használatának szükségtelen 
korlátozását, kellőképpen figyelembe véve 
a szolgáltatás igénybe vevőinek alapvető 
jogaira gyakorolt lehetséges negatív 
hatásokat.

Or. en

Módosítás 253
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere
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Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) az online óriásplatformoknak a 
szükséges eszközök használatával, kellő 
gondossággal eljárva csökkenteniük kell a 
kockázatértékelésben azonosított 
rendszerszintű kockázatokat. az online 
óriásplatformoknak az ilyen 
kockázatcsökkentési intézkedések 
keretében mérlegelniük kell például a 
tartalommoderálás, az algoritmikus 
ajánlórendszerek és egyéb online 
interfészek tervezésének vagy 
működésének fejlesztését vagy egyéb 
módon történő módosítását, hogy 
elriasszanak a jogellenes tartalom 
terjesztésétől, illetve korlátozzák azt, vagy 
mérlegelniük kell például a döntéshozatali 
eljárásaik vagy a szerződési feltételeik 
módosítását. Ezek az intézkedések 
korrekciós intézkedéseket is 
tartalmazhatnak, például adott tartalom 
vonatkozásában a reklámbevételek 
leállítását vagy egyéb olyan 
intézkedéseket, mint például a hiteles 
információforrások láthatóságának 
javítását. az online óriásplatformok 
megerősíthetik a belső eljárásaikat vagy a 
tevékenységeik felügyeletét, különös 
tekintettel a rendszerszintű kockázatok 
észlelésére. Emellett kezdeményezhetik 
vagy megerősíthetik a megbízható 
bejelentőkkel való együttműködést, 
képzéseket és információcseréket 
szervezhetnek a megbízható bejelentő 
szervezetekkel, illetve együttműködhetnek 
más szolgáltatókkal, többek között 
magatartási kódexek kezdeményezésével, 
meglévő magatartási kódexekhez való 
csatlakozással vagy egyéb önszabályozási 
intézkedésekkel. Minden elfogadott 
intézkedésnek tiszteletben kell tartania az 
ebben a rendeletben meghatározott kellő 
gondossági követelményeket, illetve 
hatékonyan és megfelelően csökkentenie 
kell az azonosított kockázatokat a közrend 

(58) az online óriásplatformoknak a 
szükséges eszközök használatával, kellő 
gondossággal eljárva csökkenteniük kell a 
kockázatértékelésben azonosított 
rendszerszintű kockázatokat. az online 
óriásplatformoknak az ilyen 
kockázatcsökkentési intézkedések 
keretében mérlegelniük kell például a 
tartalommoderálás, az algoritmikus 
ajánlórendszerek és egyéb online 
interfészek tervezésének vagy 
működésének fejlesztését vagy egyéb 
módon történő módosítását, hogy 
elriasszanak a jogellenes tartalom 
terjesztésétől, illetve korlátozzák azt, vagy 
mérlegelniük kell például a döntéshozatali 
eljárásaik vagy a szerződési feltételeik 
módosítását. Ezek az intézkedések 
korrekciós intézkedéseket is 
tartalmazhatnak, például adott tartalom 
vonatkozásában a reklámbevételek 
leállítását vagy egyéb olyan 
intézkedéseket, mint például a hiteles 
információforrások láthatóságának 
javítását. az online óriásplatformok 
megerősíthetik a belső eljárásaikat vagy a 
tevékenységeik felügyeletét, különös 
tekintettel a rendszerszintű kockázatok 
észlelésére. Ez a megerősítés magában 
foglalhatná tartalommoderáció és az 
erőforrás-allokáció kiterjesztését az 
angolon kívül más nyelvekre is. Emellett 
kezdeményezhetik vagy megerősíthetik a 
megbízható bejelentőkkel való 
együttműködést, képzéseket és 
információcseréket szervezhetnek a 
megbízható bejelentő szervezetekkel, 
illetve együttműködhetnek más 
szolgáltatókkal, többek között magatartási 
kódexek kezdeményezésével, meglévő 
magatartási kódexekhez való 
csatlakozással vagy egyéb önszabályozási 
intézkedésekkel. Minden elfogadott 
intézkedésnek tiszteletben kell tartania az 
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védelme, a magánélet védelme, valamint a 
csalárd és megtévesztő kereskedelmi 
gyakorlatok elleni küzdelem érdekében, 
továbbá arányosnak lennie az online 
óriásplatform gazdasági kapacitására és 
arra való tekintettel, hogy kerülni kell a 
szolgáltatása használatának szükségtelen 
korlátozását, kellőképpen figyelembe véve 
a szolgáltatás igénybe vevőinek alapvető 
jogaira gyakorolt lehetséges negatív 
hatásokat.

ebben a rendeletben meghatározott kellő 
gondossági követelményeket, illetve 
hatékonyan és megfelelően csökkentenie 
kell az azonosított kockázatokat a közrend 
védelme, a magánélet védelme, valamint a 
csalárd és megtévesztő kereskedelmi 
gyakorlatok elleni küzdelem érdekében, 
továbbá arányosnak lennie az online 
óriásplatform gazdasági kapacitására és 
arra való tekintettel, hogy kerülni kell a 
szolgáltatása használatának szükségtelen 
korlátozását, kellőképpen figyelembe véve 
a szolgáltatás igénybe vevőinek alapvető 
jogaira gyakorolt lehetséges negatív 
hatásokat.

Or. en

Módosítás 254
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) az online óriásplatformoknak a 
szükséges eszközök használatával, kellő 
gondossággal eljárva csökkenteniük kell a 
kockázatértékelésben azonosított 
rendszerszintű kockázatokat. az online 
óriásplatformoknak az ilyen 
kockázatcsökkentési intézkedések 
keretében mérlegelniük kell például a 
tartalommoderálás, az algoritmikus 
ajánlórendszerek és egyéb online 
interfészek tervezésének vagy 
működésének fejlesztését vagy egyéb 
módon történő módosítását, hogy 
elriasszanak a jogellenes tartalom 
terjesztésétől, illetve korlátozzák azt, vagy 
mérlegelniük kell például a döntéshozatali 
eljárásaik vagy a szerződési feltételeik 
módosítását. Ezek az intézkedések 
korrekciós intézkedéseket is 
tartalmazhatnak, például adott tartalom 
vonatkozásában a reklámbevételek 

(58) az online óriásplatformoknak a 
szükséges eszközök használatával, kellő 
gondossággal eljárva csökkenteniük kell a 
kockázatértékelésben azonosított 
rendszerszintű kockázatokat. az online 
óriásplatformoknak az ilyen 
kockázatcsökkentési intézkedések 
keretében mérlegelniük kell például a 
tartalommoderálás, az algoritmikus 
ajánlórendszerek és egyéb online 
interfészek tervezésének vagy 
működésének fejlesztését vagy egyéb 
módon történő módosítását, hogy 
elriasszanak a jogellenes tartalom 
terjesztésétől, illetve korlátozzák azt, vagy 
mérlegelniük kell például a döntéshozatali 
eljárásaik vagy a szerződési feltételeik 
módosítását. Ezek az intézkedések 
korrekciós intézkedéseket is 
tartalmazhatnak, például adott tartalom 
vonatkozásában a reklámbevételek 



PE696.545v01-00 114/153 AM\1238658HU.docx

HU

leállítását vagy egyéb olyan 
intézkedéseket, mint például a hiteles 
információforrások láthatóságának 
javítását. az online óriásplatformok 
megerősíthetik a belső eljárásaikat vagy a 
tevékenységeik felügyeletét, különös 
tekintettel a rendszerszintű kockázatok 
észlelésére. Emellett kezdeményezhetik 
vagy megerősíthetik a megbízható 
bejelentőkkel való együttműködést, 
képzéseket és információcseréket 
szervezhetnek a megbízható bejelentő 
szervezetekkel, illetve együttműködhetnek 
más szolgáltatókkal, többek között 
magatartási kódexek kezdeményezésével, 
meglévő magatartási kódexekhez való 
csatlakozással vagy egyéb önszabályozási 
intézkedésekkel. Minden elfogadott 
intézkedésnek tiszteletben kell tartania az 
ebben a rendeletben meghatározott kellő 
gondossági követelményeket, illetve 
hatékonyan és megfelelően csökkentenie 
kell az azonosított kockázatokat a közrend 
védelme, a magánélet védelme, valamint a 
csalárd és megtévesztő kereskedelmi 
gyakorlatok elleni küzdelem érdekében, 
továbbá arányosnak lennie az online 
óriásplatform gazdasági kapacitására és 
arra való tekintettel, hogy kerülni kell a 
szolgáltatása használatának szükségtelen 
korlátozását, kellőképpen figyelembe véve 
a szolgáltatás igénybe vevőinek alapvető 
jogaira gyakorolt lehetséges negatív 
hatásokat.

leállítását vagy egyéb olyan 
intézkedéseket, mint például a hiteles 
információforrások láthatóságának 
javítását. az online óriásplatformok 
megerősíthetik a belső eljárásaikat vagy a 
tevékenységeik felügyeletét, különös 
tekintettel a rendszerszintű kockázatok 
észlelésére. Emellett együttműködhetnek 
más szolgáltatókkal, többek között 
magatartási kódexek kezdeményezésével, 
meglévő magatartási kódexekhez való 
csatlakozással vagy egyéb önszabályozási 
intézkedésekkel. Minden elfogadott 
intézkedésnek tiszteletben kell tartania az 
ebben a rendeletben meghatározott kellő 
gondossági követelményeket, illetve 
hatékonyan és megfelelően csökkentenie 
kell az azonosított kockázatokat a közrend 
védelme, a magánélet védelme, valamint a 
csalárd és megtévesztő kereskedelmi 
gyakorlatok elleni küzdelem érdekében, 
továbbá arányosnak lennie az online 
óriásplatform gazdasági kapacitására és 
arra való tekintettel, hogy kerülni kell a 
szolgáltatása használatának szükségtelen 
korlátozását, kellőképpen figyelembe véve 
a szolgáltatás igénybe vevőinek alapvető 
jogaira gyakorolt lehetséges negatív 
hatásokat.

Or. en

Módosítás 255
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) az online óriásplatformoknak a 
szükséges eszközök használatával, kellő 

(58) az online óriásplatformoknak a 
szükséges eszközök használatával, kellő 
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gondossággal eljárva csökkenteniük kell a 
kockázatértékelésben azonosított 
rendszerszintű kockázatokat. az online 
óriásplatformoknak az ilyen 
kockázatcsökkentési intézkedések 
keretében mérlegelniük kell például a 
tartalommoderálás, az algoritmikus 
ajánlórendszerek és egyéb online 
interfészek tervezésének vagy 
működésének fejlesztését vagy egyéb 
módon történő módosítását, hogy 
elriasszanak a jogellenes tartalom 
terjesztésétől, illetve korlátozzák azt, vagy 
mérlegelniük kell például a döntéshozatali 
eljárásaik vagy a szerződési feltételeik 
módosítását. Ezek az intézkedések 
korrekciós intézkedéseket is 
tartalmazhatnak, például adott tartalom 
vonatkozásában a reklámbevételek 
leállítását vagy egyéb olyan 
intézkedéseket, mint például a hiteles 
információforrások láthatóságának 
javítását. az online óriásplatformok 
megerősíthetik a belső eljárásaikat vagy a 
tevékenységeik felügyeletét, különös 
tekintettel a rendszerszintű kockázatok 
észlelésére. Emellett kezdeményezhetik 
vagy megerősíthetik a megbízható 
bejelentőkkel való együttműködést, 
képzéseket és információcseréket 
szervezhetnek a megbízható bejelentő 
szervezetekkel, illetve együttműködhetnek 
más szolgáltatókkal, többek között 
magatartási kódexek kezdeményezésével, 
meglévő magatartási kódexekhez való 
csatlakozással vagy egyéb önszabályozási 
intézkedésekkel. Minden elfogadott 
intézkedésnek tiszteletben kell tartania az 
ebben a rendeletben meghatározott kellő 
gondossági követelményeket, illetve 
hatékonyan és megfelelően csökkentenie 
kell az azonosított kockázatokat a közrend 
védelme, a magánélet védelme, valamint a 
csalárd és megtévesztő kereskedelmi 
gyakorlatok elleni küzdelem érdekében, 
továbbá arányosnak lennie az online 
óriásplatform gazdasági kapacitására és 
arra való tekintettel, hogy kerülni kell a 
szolgáltatása használatának szükségtelen 

gondossággal eljárva csökkenteniük kell a 
kockázatértékelésben azonosított 
rendszerszintű kockázatokat. az online 
óriásplatformoknak az ilyen 
kockázatcsökkentési intézkedések 
keretében mérlegelniük kell például a 
tartalommoderálás, az algoritmikus 
ajánlórendszerek és egyéb online 
interfészek tervezésének vagy 
működésének fejlesztését vagy egyéb 
módon történő módosítását, hogy 
elriasszanak a jogellenes tartalom 
terjesztésétől, illetve korlátozzák azt, vagy 
mérlegelniük kell például a döntéshozatali 
eljárásaik vagy a szerződési feltételeik 
módosítását. Ezek az intézkedések 
korrekciós intézkedéseket is 
tartalmazhatnak, például adott tartalom 
vonatkozásában a reklámbevételek 
leállítását vagy egyéb olyan 
intézkedéseket, mint például a hiteles 
információforrások láthatóságának 
javítását. az online óriásplatformok 
megerősíthetik a belső eljárásaikat vagy a 
tevékenységeik felügyeletét, különös 
tekintettel a rendszerszintű kockázatok 
észlelésére. Emellett kezdeményezhetik 
vagy megerősíthetik a megbízható 
bejelentőkkel való együttműködést, 
képzéseket és információcseréket 
szervezhetnek a megbízható bejelentő 
szervezetekkel, illetve együttműködhetnek 
más szolgáltatókkal, többek között 
magatartási kódexek kezdeményezésével, 
meglévő magatartási kódexekhez való 
csatlakozással vagy egyéb önszabályozási 
intézkedésekkel. Minden elfogadott 
intézkedésnek tiszteletben kell tartania az 
ebben a rendeletben meghatározott kellő 
gondossági követelményeket, illetve 
hatékonyan és megfelelően csökkentenie 
kell az azonosított kockázatokat a közrend 
védelme, a gazdaság versengő aspektusa, 
a kereskedelem biztonsága, a magánélet 
védelme, valamint a csalárd és 
megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok 
elleni küzdelem érdekében, továbbá 
arányosnak lennie az online óriásplatform 
gazdasági kapacitására és arra való 
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korlátozását, kellőképpen figyelembe véve 
a szolgáltatás igénybe vevőinek alapvető 
jogaira gyakorolt lehetséges negatív 
hatásokat.

tekintettel, hogy kerülni kell a szolgáltatása 
használatának szükségtelen korlátozását, 
kellőképpen figyelembe véve a szolgáltatás 
igénybe vevőinek alapvető jogaira 
gyakorolt lehetséges negatív hatásokat.

Or. en

Módosítás 256
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az online óriásplatformoknak adott 
esetben kockázatértékelést kell végezniük, 
és meg kell tervezniük a 
kockázatcsökkentési intézkedéseiket a 
szolgáltatásokat igénybe vevők 
képviselőinek, a szolgáltatásaik által 
potenciálisan érintett csoportok 
képviselőinek, független szakértőknek és 
civil társadalmi szervezeteknek a 
bevonásával.

(59) Az online óriásplatformoknak adott 
esetben kockázatértékelést kell végezniük, 
és meg kell tervezniük a 
kockázatcsökkentési intézkedéseiket a 
szolgáltatásokat igénybe vevők 
képviselőinek, a szolgáltatásaik által 
potenciálisan érintett csoportok 
képviselőinek, nevezetesen az emberi jogi 
aktivistáknak, a szakszervezeteknek, a 
független szakértőknek és más 
szervezeteknek a bevonásával.

Or. en

Módosítás 257
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
60 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60a) A digitális szolgáltatások 
ellenőreinek – akár függetlenek, akár 
nem – speciális kompetenciákkal és 
szakértelemmel kell rendelkezniük az 
ágazatban, mind technológiai, mind 
operatív szempontból. Szükségük van 
többek között a felmerülő szociális, 
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gazdasági és emberi jogi kérdések 
ismeretére is. Akár kkv-k, akár 
multinacionális cégek, a jelenlegi 
könyvelő és könyvvizsgáló, jogi, ikt-
tanácsadó vagy hasonló cégek kibővítése 
esetén nem feltételezhető automatikusan, 
hogy ezek a cégek rendelkeznek az 
ellenőri minősítéshez szükséges 
szaktudással. A tagállamokat és a 
Bizottságot ezért – az összes érintett 
szereplővel folytatott konzultációt 
követően – olyan protokollok 
kidolgozására kell ösztönözni, amelyek 
alapján – lehetőleg uniós szinten 
kidolgozott egyértelmű szabályok szerint – 
értékelik és akkreditálják a digitális 
szolgáltatások ellenőreit, és ezáltal 
nemzeti és európai szinten létrehozzák az 
akkreditált ellenőrök nyilvántartását.

Or. en

Módosítás 258
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Az ellenőrzési jelentést alá kell 
támasztani, hogy érdemi beszámolóval 
szolgáljon az elvégzett tevékenységekről és 
a levont következtetésekről. Hozzá kell 
járulnia, hogy az online óriásplatformok az 
ebben a rendeletben előírt 
kötelezettségeknek való megfelelés 
érdekében hozott intézkedéseiket ennek 
alapján hozzák meg, illetve adott esetben 
fejlesszék azokat. A jelentést 
haladéktalanul továbbítani kell a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak és a Testületnek a 
kockázatértékeléssel és a 
kockázatcsökkentési intézkedésekkel, 
valamint a platform arra vonatkozó 
terveivel együtt, hogyan kíván eleget tenni 

(61) Az ellenőrzési jelentést alá kell 
támasztani, hogy érdemi beszámolóval 
szolgáljon az elvégzett tevékenységekről és 
a levont következtetésekről. Hozzá kell 
járulnia, hogy az online óriásplatformok az 
ebben a rendeletben előírt 
kötelezettségeknek való megfelelés 
érdekében hozott intézkedéseiket ennek 
alapján hozzák meg, illetve adott esetben 
fejlesszék azokat, üzleti tevékenységük 
szabadságának és különösen annak 
képességüknek a sérelme nélkül, hogy 
olyan eredményes üzleti intézkedéseket 
tervezzenek és hajtsanak végre, amelyek 
összhangban vannak saját üzleti 
modelljükkel. A jelentést haladéktalanul 
továbbítani kell a székhely szerinti digitális 
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az ellenőrzésből származó ajánlásoknak. A 
jelentés tartalmazza az ellenőrzési 
bizonyítékok alapján levont 
következtetéseken alapuló ellenőri 
véleményt. Kedvező véleményt kell adni, 
ha valamennyi bizonyíték arra utal, hogy 
az online óriásplatform megfelel az ebben 
a rendeletben foglalt kötelezettségeinek 
vagy adott esetben a magatartási kódexek 
és a válságkezelő protokollok értelmében 
vállalt kötelezettségeinek, különösen a 
rendszere és a szolgáltatásai által jelentett 
rendszerszintű kockázatok azonosításával, 
értékelésével és csökkentésével. A kedvező 
véleményt megjegyzések kísérik, 
amelyekben az ellenőr feltüntetheti az 
ellenőrzés eredményét érdemben nem 
befolyásoló észrevételeit. Kedvezőtlen 
véleményt kell adni, ha az ellenőr úgy ítéli 
meg, hogy az online óriásplatform nem 
felel meg ennek a rendeletnek vagy a 
vállalt kötelezettségeinek.

szolgáltatási koordinátornak és a 
Testületnek a kockázatértékeléssel és a 
kockázatcsökkentési intézkedésekkel, 
valamint a platform arra vonatkozó 
terveivel együtt, hogyan kíván eleget tenni 
az ellenőrzésből származó ajánlásoknak. A 
jelentés tartalmazza az ellenőrzési 
bizonyítékok alapján levont 
következtetéseken alapuló ellenőri 
véleményt. Kedvező véleményt kell adni, 
ha valamennyi bizonyíték arra utal, hogy 
az online óriásplatform megfelel az ebben 
a rendeletben foglalt kötelezettségeinek 
vagy adott esetben a magatartási kódexek 
és a válságkezelő protokollok értelmében 
vállalt kötelezettségeinek, különösen a 
rendszere és a szolgáltatásai által jelentett 
rendszerszintű kockázatok azonosításával, 
értékelésével és csökkentésével. A kedvező 
véleményt megjegyzések kísérik, 
amelyekben az ellenőr feltüntetheti az 
ellenőrzés eredményét érdemben nem 
befolyásoló észrevételeit. Kedvezőtlen 
véleményt kell adni, ha az ellenőr úgy ítéli 
meg, hogy az online óriásplatform 
rendszerszinten nem felel meg ennek a 
rendeletnek vagy a vállalt 
kötelezettségeinek. A véleményre 
vonatkozóan felelősségkizáró 
nyilatkozatot kell adni, ha az ellenőrzött 
kérdések újszerűsége miatt a 
könyvvizsgálónak nincs elegendő 
információja a vélemény kiadásához.

Or. en

Módosítás 259
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Az online óriásplatformok 
üzletvitelének alapvető részét képezi, 
hogyan priorizálják és jelenítik meg az 

(62) Az online óriásplatformok 
üzletvitelének alapvető részét képezi, 
hogyan priorizálják és jelenítik meg az 
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információkat az online interfészükön 
annak érdekében, hogy elősegítsék és 
optimalizálják az információkhoz való 
hozzáférést a szolgáltatás igénybe vevői 
számára. Erre például az információk 
algoritmikus javasolásával, rangsorolásával 
és priorizálásával, a szöveges és egyéb 
vizuális megjelenések révén történő 
különbségtétellel vagy a szolgáltatás 
igénybe vevője által biztosított információk 
egyéb kezelésével kerül sor. Az ilyen 
ajánlórendszerek jelentős hatást 
gyakorolhatnak a szolgáltatás igénybe 
vevőjének azon képességére, hogy online 
információkat szerezzen és használjon fel. 
Emellett fontos szerepet játszanak egyes 
üzenetek sokszorosításában, az 
információk rendkívül gyors terjesztésében 
és az online magatartás ösztönzésében. 
Ebből kifolyólag az online 
óriásplatformoknak biztosítaniuk kell a 
szolgáltatás igénybe vevőinek megfelelő 
tájékoztatását, és befolyásolhatják a 
számukra megjelenített információkat. 
Egyértelműen, könnyen érthetően 
ismertetniük kell az ilyen ajánlórendszerek 
fő paramétereit, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevői megérthessék, hogyan 
történik számukra az információk 
priorizálása. Emellett biztosítaniuk kell a 
szolgáltatás igénybe vevői számára a főbb 
paraméterek alternatíváit, beleértve azokat, 
amelyek nem a szolgáltatás igénybe 
vevőjét érintő profilalkotáson alapulnak.

információkat az online interfészükön 
annak érdekében, hogy elősegítsék és 
optimalizálják az információkhoz való 
hozzáférést a szolgáltatás igénybe vevői 
számára. Erre például az információk 
algoritmikus javasolásával, rangsorolásával 
és priorizálásával, a szöveges és egyéb 
vizuális megjelenések révén történő 
különbségtétellel vagy a szolgáltatás 
igénybe vevője által biztosított információk 
egyéb kezelésével kerül sor. Az ilyen 
ajánlórendszerek jelentős hatást 
gyakorolhatnak a szolgáltatás igénybe 
vevőjének azon képességére, hogy online 
információkat szerezzen és használjon fel. 
Emellett fontos szerepet játszanak egyes 
üzenetek sokszorosításában, az 
információk rendkívül gyors terjesztésében 
és az online magatartás ösztönzésében. 
Ebből kifolyólag az online 
óriásplatformoknak biztosítaniuk kell a 
szolgáltatás igénybe vevőinek és harmadik 
felek megfelelő tájékoztatását, és 
befolyásolhatják a számukra megjelenített 
információkat. Egyértelműen, könnyen 
érthetően ismertetniük kell az ilyen 
ajánlórendszerek fő paramétereit, hogy a 
szolgáltatás igénybe vevői megérthessék, 
hogyan történik számukra az információk 
priorizálása. Emellett biztosítaniuk kell a 
szolgáltatás igénybe vevői számára a főbb 
paraméterek alternatíváit, beleértve azokat, 
amelyek nem a szolgáltatás igénybe 
vevőjét érintő profilalkotáson alapulnak.

Or. ro

Módosítás 260
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Egy online óriásplatform üzleti 
tevékenységének alapvető része az a mód, 

(62) Egy online platform üzleti 
tevékenységének alapvető része az a mód, 
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ahogyan az információkat rangsorolják és 
megjelenítik az online felületen, hogy 
megkönnyítsék és optimalizálják az 
információkhoz való hozzáférést a 
szolgáltatást igénybe vevők számára. Erre 
például az információk algoritmikus 
javasolásával, rangsorolásával és 
priorizálásával, a szöveges és egyéb 
vizuális megjelenések révén történő 
különbségtétellel vagy a szolgáltatás 
igénybe vevője által biztosított információk 
egyéb kezelésével kerül sor. Az ilyen 
ajánlórendszerek jelentős hatást 
gyakorolhatnak a szolgáltatás igénybe 
vevőjének azon képességére, hogy online 
információkat szerezzen és használjon fel. 
Emellett fontos szerepet játszanak egyes 
üzenetek sokszorosításában, az 
információk rendkívül gyors terjesztésében 
és az online magatartás ösztönzésében. 
Ebből kifolyólag az online 
óriásplatformoknak biztosítaniuk kell a 
szolgáltatás igénybe vevőinek megfelelő 
tájékoztatását, és befolyásolhatják a 
számukra megjelenített információkat. 
Egyértelműen, könnyen érthetően 
ismertetniük kell az ilyen ajánlórendszerek 
fő paramétereit, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevői megérthessék, hogyan 
történik számukra az információk 
priorizálása. Emellett biztosítaniuk kell a 
szolgáltatás igénybe vevői számára a főbb 
paraméterek alternatíváit, beleértve azokat, 
amelyek nem a szolgáltatás igénybe 
vevőjét érintő profilalkotáson alapulnak.

ahogyan az információkat rangsorolják és 
megjelenítik az online felületen, hogy 
megkönnyítsék és optimalizálják az 
információkhoz való hozzáférést a 
szolgáltatást igénybe vevők számára. Erre 
például az információk algoritmikus 
javasolásával, rangsorolásával és 
priorizálásával, a szöveges és egyéb 
vizuális megjelenések révén történő 
különbségtétellel vagy a szolgáltatás 
igénybe vevője által biztosított információk 
egyéb kezelésével kerül sor. Az ilyen 
ajánlórendszerek jelentős hatást 
gyakorolhatnak a szolgáltatás igénybe 
vevőjének azon képességére, hogy online 
információkat szerezzen és használjon fel. 
Emellett fontos szerepet játszanak egyes 
üzenetek sokszorosításában, az 
információk rendkívül gyors terjesztésében 
és az online magatartás ösztönzésében. 
Ebből kifolyólag az online platformoknak 
biztosítaniuk kell a szolgáltatás igénybe 
vevőinek megfelelő tájékoztatását, és 
befolyásolhatják a számukra megjelenített 
információkat. Egyértelműen, könnyen 
érthetően ismertetniük kell az ilyen 
ajánlórendszerek fő paramétereit, hogy a 
szolgáltatás igénybe vevői megérthessék, 
hogyan történik számukra az információk 
priorizálása. Emellett biztosítaniuk kell a 
szolgáltatás igénybe vevői számára a főbb 
paraméterek alternatíváit, beleértve azokat, 
amelyek nem a szolgáltatás igénybe 
vevőjét érintő profilalkotáson alapulnak.

Or. en

Módosítás 261
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Az online óriásplatformok által (63) Az online óriásplatformok által 
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használt hirdetési rendszerek különös 
kockázatokat jelentenek, és további állami 
és szabályozási felügyeletet igényelnek a 
méretükből, illetve az arra vonatkozó 
képességükből kifolyólag, hogy a platform 
online interfészén és azon kívül tanúsított 
magatartásuk alapján megcélozzák és 
elérjék a szolgáltatások igénybe vevőit. Az 
online óriásplatformoknak nyilvános 
hozzáférést kell biztosítaniuk az online 
interfészükön szereplő hirdetések 
adattáraihoz, hogy elősegítsék a 
felügyeletet és az online hirdetések 
kapcsán felmerülő kockázatokkal 
kapcsolatos kutatást, például a jogellenes 
hirdetések vagy olyan manipulatív 
technikák és félretájékoztatás 
vonatkozásában, amelyek valós és előre 
láthatóan negatív hatást gyakorolnak a 
közegészségügyre, a közbiztonságra, a 
társadalmi párbeszédre, a politikai 
részvételre és az egyenlőségre. A 
nyilvántartásokban szerepelniük kell a 
hirdetések tartalmának, valamint a 
hirdetővel és a hirdetés módjával 
kapcsolatos adatoknak, különös tekintettel 
azokra az esetekre, amikor célzott 
hirdetésekről van szó.

használt hirdetési rendszerek különös 
kockázatokat jelentenek nem utolsósorban 
gazdasági és politikai szinten, és további 
állami és szabályozási felügyeletet 
igényelnek a méretükből, illetve az arra 
vonatkozó képességükből kifolyólag, hogy 
a platform online interfészén és azon kívül 
tanúsított magatartásuk alapján 
megcélozzák és elérjék a szolgáltatások 
igénybe vevőit. Különösen az online 
platformok által felhalmozott személyes 
adatokat alakítják át hatalmas 
kereskedelmi vagyonná, amelyeket 
gyakran arra használnak, hogy egyes 
gazdasági szereplőknek egyenlőtlen előnyt 
biztosítsanak másokkal szemben. Ezért az 
online óriásplatformoknak nyilvános 
hozzáférést kell biztosítaniuk az online 
interfészükön szereplő hirdetések 
adattáraihoz, hogy elősegítsék a 
felügyeletet és az online hirdetések 
kapcsán felmerülő kockázatokkal 
kapcsolatos kutatást, például a jogellenes 
hirdetések vagy olyan manipulatív 
technikák és félretájékoztatás 
vonatkozásában, amelyek valós és előre 
láthatóan negatív hatást gyakorolnak a 
közegészségügyre, a közbiztonságra, a 
társadalmi párbeszédre, a politikai 
részvételre és az egyenlőségre. A 
nyilvántartásokban szerepelniük kell a 
hirdetések tartalmának, valamint a 
hirdetővel és a hirdetés módjával 
kapcsolatos adatoknak, különös tekintettel 
azokra az esetekre, amikor célzott 
hirdetésekről van szó.

Or. en

Módosítás 262
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(63) Az online óriásplatformok által 
használt hirdetési rendszerek különös 
kockázatokat jelentenek, és további állami 
és szabályozási felügyeletet igényelnek a 
méretükből, illetve az arra vonatkozó 
képességükből kifolyólag, hogy a platform 
online interfészén és azon kívül tanúsított 
magatartásuk alapján megcélozzák és 
elérjék a szolgáltatások igénybe vevőit. Az 
online óriásplatformoknak nyilvános 
hozzáférést kell biztosítaniuk az online 
interfészükön szereplő hirdetések 
adattáraihoz, hogy elősegítsék a 
felügyeletet és az online hirdetések 
kapcsán felmerülő kockázatokkal 
kapcsolatos kutatást, például a jogellenes 
hirdetések vagy olyan manipulatív 
technikák és félretájékoztatás 
vonatkozásában, amelyek valós és előre 
láthatóan negatív hatást gyakorolnak a 
közegészségügyre, a közbiztonságra, a 
társadalmi párbeszédre, a politikai 
részvételre és az egyenlőségre. A 
nyilvántartásokban szerepelniük kell a 
hirdetések tartalmának, valamint a 
hirdetővel és a hirdetés módjával 
kapcsolatos adatoknak, különös tekintettel 
azokra az esetekre, amikor célzott 
hirdetésekről van szó.

(63) Az online óriásplatformok által 
használt hirdetési rendszerek különös 
kockázatokat jelentenek, és további állami 
és szabályozási felügyeletet igényelnek a 
méretükből, illetve az arra vonatkozó 
képességükből kifolyólag, hogy a platform 
online interfészén és azon kívül tanúsított 
magatartásuk alapján megcélozzák és 
elérjék a szolgáltatások igénybe vevőit. Az 
online óriásplatformoknak nyilvános 
hozzáférést kell biztosítaniuk az online 
interfészükön szereplő hirdetések 
adattáraihoz, hogy elősegítsék a 
felügyeletet és az online hirdetések 
kapcsán felmerülő kockázatokkal 
kapcsolatos kutatást, például a jogellenes 
hirdetések vagy olyan manipulatív 
technikák és félretájékoztatás 
vonatkozásában, amelyek valós és előre 
láthatóan negatív hatást gyakorolnak a 
közegészségügyre, a közbiztonságra, a 
társadalmi párbeszédre, a politikai 
részvételre és az egyenlőségre. A 
nyilvántartásokban szerepelniük kell a 
hirdetések tartalmának, valamint a 
hirdetővel és a hirdetés módjával 
kapcsolatos adatoknak, különös tekintettel 
azokra az esetekre, amikor célzott 
hirdetésekről van szó. Továbbá az online 
óriásplatformoknak meg kell jelölniük 
bármely ismert mélykamu videó-, audio- 
vagy más fájlt.

Or. en

Módosítás 263
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Az online óriásplatformok által 
használt hirdetési rendszerek különös 
kockázatokat jelentenek, és további állami 
és szabályozási felügyeletet igényelnek a 

(63) Az online óriásplatformok által 
használt hirdetési rendszerek a hirdetés 
kategóriájától függően különös 
kockázatokat jelentenek, és további állami 
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méretükből, illetve az arra vonatkozó 
képességükből kifolyólag, hogy a platform 
online interfészén és azon kívül tanúsított 
magatartásuk alapján megcélozzák és 
elérjék a szolgáltatások igénybe vevőit. Az 
online óriásplatformoknak nyilvános 
hozzáférést kell biztosítaniuk az online 
interfészükön szereplő hirdetések 
adattáraihoz, hogy elősegítsék a 
felügyeletet és az online hirdetések 
kapcsán felmerülő kockázatokkal 
kapcsolatos kutatást, például a jogellenes 
hirdetések vagy olyan manipulatív 
technikák és félretájékoztatás 
vonatkozásában, amelyek valós és előre 
láthatóan negatív hatást gyakorolnak a 
közegészségügyre, a közbiztonságra, a 
társadalmi párbeszédre, a politikai 
részvételre és az egyenlőségre. A 
nyilvántartásokban szerepelniük kell a 
hirdetések tartalmának, valamint a 
hirdetővel és a hirdetés módjával 
kapcsolatos adatoknak, különös tekintettel 
azokra az esetekre, amikor célzott 
hirdetésekről van szó.

és szabályozási felügyeletet igényelnek a 
platform online interfészén és azon kívül 
tanúsított magatartásuk alapján. Az online 
óriásplatformoknak nyilvános hozzáférést 
kell biztosítaniuk közegészségügyhöz, 
közbiztonsághoz, állampolgári 
diskurzushoz, politikai részvételhez és 
egyenlőséghez kapcsolódó hirdetések 
adattáraihoz. Az ezekhez a kategóriákhoz 
kapcsolódó hirdetéseket meg kell 
jeleníteni az online interfészükön, hogy 
elősegítsék a felügyeletet és az online 
hirdetések kapcsán felmerülő 
kockázatokkal kapcsolatos kutatást, 
például a jogellenes hirdetések vagy olyan 
manipulatív technikák és félretájékoztatás 
vonatkozásában. A nyilvántartásokban 
szerepelniük kell az ezekbe a konkrét 
kategóriákba tartozó hirdetések 
tartalmának, valamint a hirdetővel és a 
hirdetés módjával kapcsolatos adatoknak, 
különös tekintettel azokra az esetekre, 
amikor célzott hirdetésekről van szó.

Or. en

Módosítás 264
Linea Søgaard-Lidell

Rendeletre irányuló javaslat
63 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63a) A rendeletnek nem kellene külön 
rendelkezéseket tartalmaznia a célzott 
hirdetésekre vonatkozóan, hogy adott 
esetben ne ütközzön az ugyanerre a 
kérdésre vonatkozó hasonló 
rendelkezésekkel, amelyeket a (jelenleg 
tárgyalás alatt álló) elektronikus 
hírközlési adatvédelmi rendelet 
tartalmazhatna, amely a legmegfelelőbb 
jogalkotási eszköz.
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Or. en

Módosítás 265
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Az alkalmazott rendszerek összetett 
működésére és a társadalom szempontjából 
jelentett rendszerszintű kockázatokra való 
tekintettel az online óriásplatformoknak 
megfelelési vezetőt kell kinevezniük, aki 
rendelkezik a platform szervezetén belül az 
intézkedések végrehajtásához és az e 
rendeletnek való megfelelés nyomon 
követéséhez szükséges képesítéssel. az 
online óriásplatformoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a megfelelési vezető a 
rendelettel kapcsolatos valamennyi ügybe 
megfelelő módon és időben 
bekapcsolódjon. A tevékenységeikkel 
kapcsolatos további kockázatokra és a 
rendelet értelmében fennálló további 
kötelezettségeikre való tekintettel az ebben 
a rendeletben előírt egyéb átláthatósági 
követelményeket a kifejezetten az online 
óriásplatformokra vonatkozó további 
átláthatósági követelményekkel kell 
kiegészíteni, nevezetesen jelentést kell 
készíteniük az elvégzett 
kockázatértékelésről és az e rendeletnek 
megfelelően ezt követően elfogadott 
intézkedésekről.

(65) Az alkalmazott rendszerek összetett 
működésére és a társadalom és gazdaság 
szempontjából jelentett rendszerszintű 
kockázatokra való tekintettel az online 
óriásplatformoknak megfelelési vezetőt 
kell kinevezniük, aki rendelkezik a 
platform szervezetén belül az intézkedések 
végrehajtásához és az e rendeletnek való 
megfelelés nyomon követéséhez szükséges 
képesítéssel. az online óriásplatformoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a megfelelési 
vezető a rendelettel kapcsolatos 
valamennyi ügybe megfelelő módon és 
időben bekapcsolódjon. A 
tevékenységeikkel kapcsolatos további 
kockázatokra és a rendelet értelmében 
fennálló további kötelezettségeikre való 
tekintettel az ebben a rendeletben előírt 
egyéb átláthatósági követelményeket a 
kifejezetten az online óriásplatformokra 
vonatkozó további átláthatósági 
követelményekkel kell kiegészíteni, 
nevezetesen jelentést kell készíteniük az 
elvégzett kockázatértékelésről és az e 
rendeletnek megfelelően ezt követően 
elfogadott intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 266
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Az ebben a rendeletben előírt, 
esetlegesen technológiai eszközökkel 
történő végrehajtást igénylő 
kötelezettségek hatékony és következetes 
érvényesítésének elősegítése érdekében 
fontos az egyes technikai eljárásokra 
vonatkozó önkéntes ipari szabványok 
előmozdítása, és az ipar segíthet olyan 
szabványosított eszközöket kidolgozni az e 
rendeletnek való megfelelés érdekében, 
mint például a bejelentések benyújtásának 
többek között a felhasználói program 
interfészeken keresztül történő lehetővé 
tétele vagy a hirdetési adattárak 
interoperabilitásának lehetővé tétele. Az 
ilyen szabványok különösen a viszonylag 
kisebb közvetítő szolgáltatók esetében 
lehetnek hasznosak. A szabványok adott 
esetben különbséget tehetnek a jogellenes 
tartalom vagy a közvetítő szolgáltatások 
különböző típusai között.

törölve

Or. en

Módosítás 267
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Az online óriásplatformok 
üzletvitelének alapvető részét képezi, 
hogyan priorizálják és jelenítik meg az 
információkat az online interfészükön 
annak érdekében, hogy elősegítsék és 
optimalizálják az információkhoz való 
hozzáférést a szolgáltatás igénybe vevői 
számára. Erre például az információk 
algoritmikus javasolásával, rangsorolásával 
és priorizálásával, a szöveges és egyéb 
vizuális megjelenések révén történő 
különbségtétellel vagy a szolgáltatás 
igénybe vevője által biztosított információk 

(62) Az online óriásplatformok 
üzletvitelének alapvető részét képezi, 
hogyan priorizálják és jelenítik meg az 
információkat az online interfészükön 
annak érdekében, hogy elősegítsék és 
optimalizálják az információkhoz való 
hozzáférést a szolgáltatás igénybe vevői 
számára. Erre például az információk 
algoritmikus javasolásával, rangsorolásával 
és priorizálásával, a szöveges és egyéb 
vizuális megjelenések révén történő 
különbségtétellel vagy a szolgáltatás 
igénybe vevője által biztosított információk 
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egyéb kezelésével kerül sor. Az ilyen 
ajánlórendszerek jelentős hatást 
gyakorolhatnak a szolgáltatás igénybe 
vevőjének azon képességére, hogy online 
információkat szerezzen és használjon fel. 
Emellett fontos szerepet játszanak egyes 
üzenetek sokszorosításában, az 
információk rendkívül gyors terjesztésében 
és az online magatartás ösztönzésében. 
Ebből kifolyólag az online 
óriásplatformoknak biztosítaniuk kell a 
szolgáltatás igénybe vevőinek megfelelő 
tájékoztatását, és befolyásolhatják a 
számukra megjelenített információkat. 
Egyértelműen, könnyen érthetően 
ismertetniük kell az ilyen ajánlórendszerek 
fő paramétereit, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevői megérthessék, hogyan 
történik számukra az információk 
priorizálása. Emellett biztosítaniuk kell a 
szolgáltatás igénybe vevői számára a főbb 
paraméterek alternatíváit, beleértve azokat, 
amelyek nem a szolgáltatás igénybe 
vevőjét érintő profilalkotáson alapulnak.

egyéb kezelésével kerül sor. Az ilyen 
ajánlórendszerek jelentős hatást 
gyakorolhatnak a szolgáltatás igénybe 
vevőjének azon képességére, hogy online 
információkat szerezzen és használjon fel. 
Emellett fontos szerepet játszanak egyes 
üzenetek sokszorosításában, az 
információk rendkívül gyors terjesztésében 
és az online magatartás ösztönzésében. 
Ebből kifolyólag az online 
óriásplatformoknak biztosítaniuk kell a 
szolgáltatás igénybe vevőinek és harmadik 
felek megfelelő tájékoztatását, és 
befolyásolhatják a számukra megjelenített 
információkat. Egyértelműen, könnyen 
érthetően ismertetniük kell az ilyen 
ajánlórendszerek fő paramétereit, hogy a 
szolgáltatás igénybe vevői megérthessék, 
hogyan történik számukra az információk 
priorizálása. Emellett biztosítaniuk kell a 
szolgáltatás igénybe vevői számára a főbb 
paraméterek alternatíváit, beleértve azokat, 
amelyek nem a szolgáltatás igénybe 
vevőjét érintő profilalkotáson alapulnak.

Or. ro

Módosítás 268
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) A Bizottságnak és a Testületnek 
elő kell mozdítania a magatartási kódexek 
kidolgozását, hogy hozzájáruljanak e 
rendelet alkalmazásához. A magatartási 
kódexek alkalmazásának mérhetőnek kell 
lennie, és nyilvános felügyelet tárgyát kell 
képeznie, de ez nem érinti az ilyen 
kódexek önkéntes jellegét, és azt, hogy az 
érdekelt felek szabadon eldönthessék, 
akarnak-e csatlakozni. Bizonyos 
körülmények között fontos, hogy az online 
óriásplatformok együttműködjenek egyes 

törölve
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magatartási kódexek kidolgozásában és 
betartásában. E rendelet egyik 
rendelkezése sem akadályoz meg más 
szolgáltatókat abban, hogy betartsák 
ugyanazokat a kellő gondosságra 
vonatkozó előírásokat, alkalmazzák a 
bevált gyakorlatokat, illetve kövessék a 
Bizottság és a Testület útmutatását 
ugyanazon magatartási kódexhez való 
csatlakozással.

Or. en

Módosítás 269
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) A Bizottságnak és a Testületnek elő 
kell mozdítania a magatartási kódexek 
kidolgozását, hogy hozzájáruljanak e 
rendelet alkalmazásához. A magatartási 
kódexek alkalmazásának mérhetőnek kell 
lennie, és nyilvános felügyelet tárgyát kell 
képeznie, de ez nem érinti az ilyen 
kódexek önkéntes jellegét, és azt, hogy az 
érdekelt felek szabadon eldönthessék, 
akarnak-e csatlakozni. Bizonyos 
körülmények között fontos, hogy az online 
óriásplatformok együttműködjenek egyes 
magatartási kódexek kidolgozásában és 
betartásában. E rendelet egyik 
rendelkezése sem akadályoz meg más 
szolgáltatókat abban, hogy betartsák 
ugyanazokat a kellő gondosságra 
vonatkozó előírásokat, alkalmazzák a 
bevált gyakorlatokat, illetve kövessék a 
Bizottság és a Testület útmutatását 
ugyanazon magatartási kódexhez való 
csatlakozással.

(67) A Bizottságnak és a Testületnek elő 
kell mozdítania a magatartási kódexek 
kidolgozását, hogy hozzájáruljanak e 
rendelet alkalmazásához. A magatartási 
kódexek alkalmazásának mérhetőnek kell 
lennie, és nyilvános felügyelet tárgyát kell 
képeznie, de ez nem érinti az ilyen 
kódexek önkéntes jellegét, és azt, hogy az 
érdekelt felek szabadon eldönthessék, 
akarnak-e csatlakozni. E rendelet egyik 
rendelkezése sem akadályoz meg más 
szolgáltatókat abban, hogy betartsák 
ugyanazokat a kellő gondosságra 
vonatkozó előírásokat, alkalmazzák a 
bevált gyakorlatokat, illetve kövessék a 
Bizottság és a Testület útmutatását 
ugyanazon magatartási kódexhez való 
csatlakozással.

Or. en
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Módosítás 270
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Ennek a rendeletnek célszerű 
azonosítania egyes olyan területeket, 
amelyeket figyelembe kell venni az ilyen 
magatartási kódexek tekintetében. A 
jogellenes tartalom konkrét típusait illető 
kockázatcsökkentési intézkedéseket 
különösen meg kell vizsgálni ön- és 
társszabályozási megállapodások révén. 
Figyelembe kell venni továbbá a 
rendszerszintű kockázatok által a 
társadalomra és a demokráciára gyakorolt 
lehetséges negatív hatásokat, például a 
félretájékoztatást vagy a manipulatív és 
visszaélésen alapuló tevékenységeket. 
Idetartoznak az információk, beleértve a 
félretájékoztatást, fokozott terjesztésére 
irányuló összehangolt tevékenységek – 
például botok vagy hamis fiókok 
használata hamis vagy félrevezető 
információk előállítására, néha gazdasági 
előnyszerzés céljából –, amelyek 
különösen károsak a szolgáltatások 
veszélyeztetett igénybe vevői, például a 
gyermekek esetében. Az ilyen területek 
vonatkozásában megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedésnek 
minősülhet, ha az online óriásplatformok 
adott magatartási kódexet követnek. Adott 
esetben, annak meghatározásakor, hogy 
az online platform megsértette-e az ebben 
a rendeletben előírt kötelezettségeket, 
figyelembe lehet venni, hogy az online 
platform megfelelő magyarázat nélkül 
elutasította a Bizottság arra irányuló 
kérését, hogy csatlakozzon egy ilyen 
magatartási kódexhez.

törölve

Or. en
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Módosítás 271
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Ennek a rendeletnek célszerű 
azonosítania egyes olyan területeket, 
amelyeket figyelembe kell venni az ilyen 
magatartási kódexek tekintetében. A 
jogellenes tartalom konkrét típusait illető 
kockázatcsökkentési intézkedéseket 
különösen meg kell vizsgálni ön- és 
társszabályozási megállapodások révén. 
Figyelembe kell venni továbbá a 
rendszerszintű kockázatok által a 
társadalomra és a demokráciára gyakorolt 
lehetséges negatív hatásokat, például a 
félretájékoztatást vagy a manipulatív és 
visszaélésen alapuló tevékenységeket. 
Idetartoznak az információk, beleértve a 
félretájékoztatást, fokozott terjesztésére 
irányuló összehangolt tevékenységek – 
például botok vagy hamis fiókok 
használata hamis vagy félrevezető 
információk előállítására, néha gazdasági 
előnyszerzés céljából –, amelyek 
különösen károsak a szolgáltatások 
veszélyeztetett igénybe vevői, például a 
gyermekek esetében. Az ilyen területek 
vonatkozásában megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedésnek 
minősülhet, ha az online óriásplatformok 
adott magatartási kódexet követnek. Adott 
esetben, annak meghatározásakor, hogy 
az online platform megsértette-e az ebben 
a rendeletben előírt kötelezettségeket, 
figyelembe lehet venni, hogy az online 
platform megfelelő magyarázat nélkül 
elutasította a Bizottság arra irányuló 
kérését, hogy csatlakozzon egy ilyen 
magatartási kódexhez.

törölve

Or. en
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Módosítás 272
Alfred Sant, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Ennek a rendeletnek célszerű 
azonosítania egyes olyan területeket, 
amelyeket figyelembe kell venni az ilyen 
magatartási kódexek tekintetében. A 
jogellenes tartalom konkrét típusait illető 
kockázatcsökkentési intézkedéseket 
különösen meg kell vizsgálni ön- és 
társszabályozási megállapodások révén. 
Figyelembe kell venni továbbá a 
rendszerszintű kockázatok által a 
társadalomra és a demokráciára gyakorolt 
lehetséges negatív hatásokat, például a 
félretájékoztatást vagy a manipulatív és 
visszaélésen alapuló tevékenységeket. 
Idetartoznak az információk, beleértve a 
félretájékoztatást, fokozott terjesztésére 
irányuló összehangolt tevékenységek – 
például botok vagy hamis fiókok 
használata hamis vagy félrevezető 
információk előállítására, néha gazdasági 
előnyszerzés céljából –, amelyek 
különösen károsak a szolgáltatások 
veszélyeztetett igénybe vevői, például a 
gyermekek esetében. Az ilyen területek 
vonatkozásában megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedésnek 
minősülhet, ha az online óriásplatformok 
adott magatartási kódexet követnek. Adott 
esetben, annak meghatározásakor, hogy az 
online platform megsértette-e az ebben a 
rendeletben előírt kötelezettségeket, 
figyelembe lehet venni, hogy az online 
platform megfelelő magyarázat nélkül 
elutasította a Bizottság arra irányuló 
kérését, hogy csatlakozzon egy ilyen 
magatartási kódexhez.

(68) Ennek a rendeletnek célszerű 
azonosítania egyes olyan területeket, 
amelyeket figyelembe kell venni az ilyen 
magatartási kódexek tekintetében. A 
jogellenes tartalom konkrét típusait illető 
kockázatcsökkentési intézkedéseket 
különösen meg kell vizsgálni ön- és 
társszabályozási megállapodások révén. 
Figyelembe kell venni továbbá a 
rendszerszintű kockázatok által a 
társadalomra, a gazdaságra és a 
demokráciára gyakorolt lehetséges negatív 
hatásokat, például a félretájékoztatást vagy 
a manipulatív és visszaélésen alapuló 
tevékenységeket. Idetartoznak az 
információk, beleértve a félretájékoztatást, 
fokozott terjesztésére irányuló 
összehangolt tevékenységek – például 
botok vagy hamis fiókok használata hamis 
vagy félrevezető információk előállítására, 
néha gazdasági előnyszerzés céljából –, 
amelyek makrogazdasági szempontból 
különösen károsak a szolgáltatások 
veszélyeztetett igénybe vevői, például a 
gyermekek esetében, de amelyek 
akadályozhatják a piac versengő 
aspektusát is. Az ilyen területek 
vonatkozásában megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedésnek 
minősülhet, ha az online óriásplatformok 
adott magatartási kódexet követnek. Adott 
esetben, annak meghatározásakor, hogy az 
online platform megsértette-e az ebben a 
rendeletben előírt kötelezettségeket, 
figyelembe lehet venni, hogy az online 
platform megfelelő magyarázat nélkül 
elutasította a Bizottság arra irányuló 
kérését, hogy csatlakozzon egy ilyen 
magatartási kódexhez.

Or. en
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Módosítás 273
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Ennek a rendeletnek célszerű 
azonosítania egyes olyan területeket, 
amelyeket figyelembe kell venni az ilyen 
magatartási kódexek tekintetében. A 
jogellenes tartalom konkrét típusait illető 
kockázatcsökkentési intézkedéseket 
különösen meg kell vizsgálni ön- és 
társszabályozási megállapodások révén. 
Figyelembe kell venni továbbá a 
rendszerszintű kockázatok által a 
társadalomra és a demokráciára gyakorolt 
lehetséges negatív hatásokat, például a 
félretájékoztatást vagy a manipulatív és 
visszaélésen alapuló tevékenységeket. 
Idetartoznak az információk, beleértve a 
félretájékoztatást, fokozott terjesztésére 
irányuló összehangolt tevékenységek – 
például botok vagy hamis fiókok 
használata hamis vagy félrevezető 
információk előállítására, néha gazdasági 
előnyszerzés céljából –, amelyek 
különösen károsak a szolgáltatások 
veszélyeztetett igénybe vevői, például a 
gyermekek esetében. Az ilyen területek 
vonatkozásában megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedésnek 
minősülhet, ha az online óriásplatformok 
adott magatartási kódexet követnek. Adott 
esetben, annak meghatározásakor, hogy az 
online platform megsértette-e az ebben a 
rendeletben előírt kötelezettségeket, 
figyelembe lehet venni, hogy az online 
platform megfelelő magyarázat nélkül 
elutasította a Bizottság arra irányuló 
kérését, hogy csatlakozzon egy ilyen 
magatartási kódexhez.

(68) Ennek a rendeletnek célszerű 
azonosítania egyes olyan területeket, 
amelyeket figyelembe kell venni az ilyen 
magatartási kódexek tekintetében. A 
jogellenes tartalom konkrét típusait – pl. a 
gyermek szexuális bántalmazását vagy 
terrorista tartalmat megjelenítő képek 
megosztását – illető kockázatcsökkentési 
intézkedéseket különösen meg kell 
vizsgálni ön- és társszabályozási 
megállapodások révén. Figyelembe kell 
venni továbbá a rendszerszintű kockázatok 
által a társadalomra és a demokráciára 
gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, 
például a félretájékoztatást vagy a 
manipulatív és visszaélésen alapuló 
tevékenységeket. Idetartoznak az 
információk, beleértve a félretájékoztatást, 
fokozott terjesztésére irányuló 
összehangolt tevékenységek – például 
botok vagy hamis fiókok használata hamis 
vagy félrevezető információk előállítására, 
néha gazdasági előnyszerzés céljából –, 
amelyek különösen károsak a 
szolgáltatások veszélyeztetett igénybe 
vevői, például a gyermekek esetében. Az 
ilyen területek vonatkozásában megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedésnek 
minősülhet, ha az online óriásplatformok 
adott magatartási kódexet követnek. Adott 
esetben, annak meghatározásakor, hogy az 
online platform megsértette-e az ebben a 
rendeletben előírt kötelezettségeket, 
figyelembe lehet venni, hogy az online 
platform megfelelő magyarázat nélkül 
elutasította a Bizottság arra irányuló 
kérését, hogy csatlakozzon egy ilyen 
magatartási kódexhez.
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Or. en

Módosítás 274
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) A magatartási kódexekre 
vonatkozó, e rendelet értelmében vett 
szabályok az uniós szinten már létrehozott 
önszabályozási erőfeszítések – ideértve a 
termékbiztonsági vállalást, a hamisított 
áruk internetes értékesítésének 
megakadályozásáról szóló egyetértési 
megállapodást, a jogsértő gyűlöletbeszéd 
felszámolására vonatkozó magatartási 
kódexet és a félretájékoztatás kezeléséről 
szóló magatartási kódexet – alapját 
képezhetik. A Bizottság különösen az 
utóbbi vonatkozásában iránymutatást fog 
kiadni a félretájékoztatás kezeléséről szóló 
magatartási kódex megerősítéséről az 
európai demokráciáról szóló cselekvési 
tervnek megfelelően.

törölve

Or. en

Módosítás 275
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) A magatartási kódexekre 
vonatkozó, e rendelet értelmében vett 
szabályok az uniós szinten már létrehozott 
önszabályozási erőfeszítések – ideértve a 
termékbiztonsági vállalást, a hamisított 
áruk internetes értékesítésének 
megakadályozásáról szóló egyetértési 

(69) A magatartási kódexekre 
vonatkozó, e rendelet értelmében vett 
szabályok az uniós szinten már létrehozott 
önszabályozási erőfeszítések – ideértve a 
termékbiztonsági vállalást, a hamisított 
áruk internetes értékesítésének 
megakadályozásáról szóló egyetértési 
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megállapodást, a jogsértő gyűlöletbeszéd 
felszámolására vonatkozó magatartási 
kódexet és a félretájékoztatás kezeléséről 
szóló magatartási kódexet – alapját 
képezhetik. A Bizottság különösen az 
utóbbi vonatkozásában iránymutatást fog 
kiadni a félretájékoztatás kezeléséről szóló 
magatartási kódex megerősítéséről az 
európai demokráciáról szóló cselekvési 
tervnek megfelelően.

megállapodást, a jogsértő gyűlöletbeszéd 
felszámolására vonatkozó magatartási 
kódexet és a félretájékoztatás kezeléséről 
szóló magatartási kódexet – alapját 
képezhetik.

Or. en

Módosítás 276
Alfred Sant, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A közbiztonságot vagy a 
közegészségügyet érintő rendkívüli 
körülmények esetén a Bizottság 
válságkezelési protokollok kidolgozását 
kezdeményezheti az online környezetben 
való gyors, kollektív és határokon átnyúló 
reagálás érdekében. A rendkívüli 
körülmények közé tartozhat bármely előre 
nem látott esemény, például földrengés, 
hurrikán, világjárvány és egyéb, a 
közegészségügyet fenyegető, határokon 
átnyúló súlyos fenyegetés, háború vagy 
terrorista cselekmény, ha például az online 
platformokat azokkal visszaélve jogellenes 
tartalom vagy dezinformáció gyors 
terjesztésére használhatják, vagy ha 
gyorsan kell megbízható információkat 
terjeszteni. Tekintettel arra, hogy az online 
óriásplatformok milyen fontos szerepet 
játszanak az információk terjesztésében a 
társadalomban és a határokon túl, az ilyen 
platformokat arra kell ösztönözni, hogy 
konkrét válságkezelési protokollokat 
dolgozzanak ki és alkalmazzanak. Az ilyen 
válságkezelési protokollok csak korlátozott 
időre aktiválhatók, és az elfogadott 

(71) A közbiztonságot, egy vagy több 
tagállam gazdaságát vagy a 
közegészségügyet érintő rendkívüli 
körülmények esetén a Bizottság 
válságkezelési protokollok kidolgozását 
kezdeményezheti az online környezetben 
való gyors, kollektív és határokon átnyúló 
reagálás érdekében. A rendkívüli 
körülmények közé tartozhat bármely előre 
nem látott esemény, például földrengés, 
hurrikán, világjárvány és egyéb, a 
közegészségügyet fenyegető, határokon 
átnyúló súlyos fenyegetés, háború vagy 
terrorista cselekmény, ha például az online 
platformokat azokkal visszaélve jogellenes 
tartalom vagy dezinformáció gyors 
terjesztésére használhatják, vagy ha 
gyorsan kell megbízható információkat 
terjeszteni. Tekintettel arra, hogy az online 
óriásplatformok milyen fontos szerepet 
játszanak az információk terjesztésében a 
társadalomban és a határokon túl, az ilyen 
platformokat arra kell ösztönözni, hogy 
konkrét válságkezelési protokollokat 
dolgozzanak ki és alkalmazzanak. Az ilyen 
válságkezelési protokollok csak korlátozott 
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intézkedéseknek is a rendkívüli 
körülmények kezeléséhez feltétlenül 
szükséges intézkedésekre kell 
korlátozódniuk. Ezeknek az 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
ezzel a rendelettel, és nem írhatnak elő 
olyan, a csatlakozó online 
óriásplatformokra vonatkozó általános 
kötelezettséget, amely szerint nyomon 
kellene követni a továbbított vagy tárolt 
információkat vagy fel kellene tárni a 
jogellenes tartalomra utaló tényeket vagy 
körülményeket.

időre aktiválhatók, és az elfogadott 
intézkedéseknek is a rendkívüli 
körülmények kezeléséhez feltétlenül 
szükséges intézkedésekre kell 
korlátozódniuk. Ezeknek az 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
ezzel a rendelettel, és nem írhatnak elő 
olyan, a csatlakozó online 
óriásplatformokra vonatkozó általános 
kötelezettséget, amely szerint nyomon 
kellene követni a továbbított vagy tárolt 
információkat vagy fel kellene tárni a 
jogellenes tartalomra utaló tényeket vagy 
körülményeket.

Or. en

Módosítás 277
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A közbiztonságot vagy a 
közegészségügyet érintő rendkívüli 
körülmények esetén a Bizottság 
válságkezelési protokollok kidolgozását 
kezdeményezheti az online környezetben 
való gyors, kollektív és határokon átnyúló 
reagálás érdekében. A rendkívüli 
körülmények közé tartozhat bármely előre 
nem látott esemény, például földrengés, 
hurrikán, világjárvány és egyéb, a 
közegészségügyet fenyegető, határokon 
átnyúló súlyos fenyegetés, háború vagy 
terrorista cselekmény, ha például az online 
platformokat azokkal visszaélve jogellenes 
tartalom vagy dezinformáció gyors 
terjesztésére használhatják, vagy ha 
gyorsan kell megbízható információkat 
terjeszteni. Tekintettel arra, hogy az online 
óriásplatformok milyen fontos szerepet 
játszanak az információk terjesztésében a 
társadalomban és a határokon túl, az ilyen 
platformokat arra kell ösztönözni, hogy 

(71) A közbiztonságot vagy a 
közegészségügyet érintő rendkívüli 
körülmények esetén a szolgáltatók 
válságkezelési protokollok kidolgozását 
kezdeményezhetik az online környezetben 
való gyors, kollektív és határokon átnyúló 
reagálás érdekében. A rendkívüli 
körülmények közé tartozhat bármely előre 
nem látott esemény, például földrengés, 
világjárvány és egyéb, a közegészségügyet 
fenyegető, határokon átnyúló súlyos 
fenyegetés, háború vagy terrorista 
cselekmény, ha például az online 
platformokat azokkal visszaélve jogellenes 
tartalom vagy dezinformáció gyors 
terjesztésére használhatják, vagy ha 
gyorsan kell megbízható információkat 
terjeszteni. Tekintettel arra, hogy az online 
óriásplatformok milyen fontos szerepet 
játszanak az információk terjesztésében a 
társadalomban és a határokon túl, az ilyen 
platformokat arra kell ösztönözni, hogy 
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konkrét válságkezelési protokollokat 
dolgozzanak ki és alkalmazzanak. Az ilyen 
válságkezelési protokollok csak korlátozott 
időre aktiválhatók, és az elfogadott 
intézkedéseknek is a rendkívüli 
körülmények kezeléséhez feltétlenül 
szükséges intézkedésekre kell 
korlátozódniuk. Ezeknek az 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
ezzel a rendelettel, és nem írhatnak elő 
olyan, a csatlakozó online 
óriásplatformokra vonatkozó általános 
kötelezettséget, amely szerint nyomon 
kellene követni a továbbított vagy tárolt 
információkat vagy fel kellene tárni a 
jogellenes tartalomra utaló tényeket vagy 
körülményeket.

konkrét válságkezelési protokollokat 
dolgozzanak ki és alkalmazzanak. Az ilyen 
válságkezelési protokollok csak korlátozott 
időre aktiválhatók, és az elfogadott 
intézkedéseknek is a rendkívüli 
körülmények kezeléséhez feltétlenül 
szükséges intézkedésekre kell 
korlátozódniuk. Ezeknek az 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
ezzel a rendelettel, és nem írhatnak elő 
olyan, a csatlakozó online 
óriásplatformokra vonatkozó általános 
kötelezettséget, amely szerint nyomon 
kellene követni a továbbított vagy tárolt 
információkat vagy fel kellene tárni a 
jogellenes tartalomra utaló tényeket vagy 
körülményeket.

Or. en

Módosítás 278
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
71 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71a) A „puha” jogi eszközök, például a 
magatartási kódexek és a válságkezelési 
protokollok kockázatot jelenthetnek az 
alapvető jogokra nézve, mivel – a 
jogszabályokkal ellentétben – nem 
tartoznak demokratikus ellenőrzés alá, és 
az alapvető jogok ezek általi tiszteletben 
tartása nem képezi bírósági felülvizsgálat 
tárgyát. Az elszámoltathatóság, a részvétel 
és az átláthatóság fokozása érdekében 
eljárási biztosítékokra van szükség a 
magatartási kódexek és válságkezelési 
protokollok kidolgozásához.

Or. en

Módosítás 279
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Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) Az ebben a rendeletben előírt 
kötelezettségek megfelelő felügyeletének 
és érvényesítésének feladatát főszabály 
szerint a tagállamoknak kell ellátniuk. 
Ebből a célból ki kell nevezniük legalább 
egy hatóságot, amelynek az a feladata, 
hogy alkalmazza és érvényesítse ezt a 
rendeletet. A tagállamok számára azonban 
biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 
egynél több illetékes hatóságot bízzanak 
meg konkrét felügyeleti vagy végrehajtási 
feladatokkal és kompetenciákkal e rendelet 
alkalmazásával kapcsolatban, például adott 
ágazatok vonatkozásában, például 
elektronikus hírközlési szabályozókat, 
médiaszabályozókat vagy 
fogyasztóvédelmi hatóságokat, tükrözve 
nemzeti alkotmányos, szervezeti és 
igazgatási felépítésüket.

(72) Az ebben a rendeletben előírt 
kötelezettségek megfelelő felügyeletének 
és érvényesítésének feladatát főszabály 
szerint a tagállamoknak kell ellátniuk, 
ugyanakkor lehetőséget kell biztosítani a 
rendelet harmonizált végrehajtásának 
európai szintű felügyeletére is. Ebből a 
célból ki kell nevezniük legalább egy 
hatóságot, amelynek az a feladata, hogy 
alkalmazza és érvényesítse ezt a rendeletet. 
A tagállamok számára azonban biztosítani 
kell annak lehetőségét, hogy egynél több 
illetékes hatóságot bízzanak meg konkrét 
felügyeleti vagy végrehajtási feladatokkal 
és kompetenciákkal e rendelet 
alkalmazásával kapcsolatban, például adott 
ágazatok vonatkozásában, például 
elektronikus hírközlési szabályozókat, 
médiaszabályozókat vagy 
fogyasztóvédelmi hatóságokat, tükrözve 
nemzeti alkotmányos, szervezeti és 
igazgatási felépítésüket.

Or. ro

Módosítás 280
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
73 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73a) Tekintettel a szóban forgó 
szolgáltatások határokon átnyúló jellegére 
és az e rendelet által bevezetett 
kötelezettségek horizontális skálájára, a 
származási ország elvét ki kell igazítani a 
terhek megosztása és annak elkerülése 
érdekében, hogy egyes hatóságok 
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képtelenek legyenek elvégzik feladataikat. 
Egy ilyen együttműködés lehetővé tenné a 
tartalom szabályozásával kapcsolatos 
nemzeti sajátosságok megfelelő 
figyelembevételét, szem előtt tartva az 
uniós jogszabályok tiszteletben tartását, 
nevezetesen az alapvető jogok és a 
jogállamiság tekintetében. A beavatkozási 
előjogok a rendeltetési ország illetékes 
hatóságai javára.

Or. en

Módosítás 281
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
74 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74a) Mivel a digitális szolgáltatások 
helytelenül – a cenzúra, a megfigyelés, az 
eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférés, 
a lehallgatás, valamint az adatok és 
személyek nyomon követése és 
helymeghatározása révén – az emberi 
jogok megsértésének eszközeként is 
használhatók, a Bizottság kulcsszerepet 
játszhat az olyan tanulmányok 
készítésében, amelyek az Alapjogi 
Chartában foglaltaknak megfelelően és az 
Unió értékeivel összhangban nyomon 
követik, azonosítják és elemzik az online 
szolgáltatások alapvető emberi jogokra 
gyakorolt hatását.

Or. ro

Módosítás 282
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) A tagállamoknak megfelelő 
hatáskörrel és eszközökkel kell 
felruházniuk a digitális szolgáltatási 
koordinátort vagy bármely egyéb, e 
rendelet értelmében kijelölt illetékes 
hatóságot a hatékony vizsgálat és 
végrehajtás biztosítása érdekében. A 
digitális szolgáltatási koordinátorok 
számára különösen lehetővé kell tenni a 
területükön található információk 
felkutatását és megszerzését, többek között 
a közös vizsgálatok összefüggésében, kellő 
figyelmet fordítva arra, hogy az egy másik 
tagállam joghatósága alatt álló szolgáltatót 
érintő felügyeleti és végrehajtási 
intézkedéseket az érintett másik tagállam 
digitális szolgáltatási koordinátorának kell 
elfogadnia, adott esetben a határokon 
átnyúló együttműködésre vonatkozó 
eljárásoknak megfelelően.

(77) A tagállamoknak megfelelő 
hatáskörrel, valamint elegendő emberi 
erőforrással és pénzügyi eszközzel kell 
felruházniuk a digitális szolgáltatási 
koordinátort vagy bármely egyéb, e 
rendelet értelmében kijelölt illetékes 
hatóságot a hatékony vizsgálat és 
végrehajtás biztosítása érdekében. A 
digitális szolgáltatási koordinátorok 
számára különösen lehetővé kell tenni a 
területükön található információk 
felkutatását és megszerzését, többek között 
a közös vizsgálatok összefüggésében, kellő 
figyelmet fordítva arra, hogy az egy másik 
tagállam joghatósága alatt álló szolgáltatót 
érintő felügyeleti és végrehajtási 
intézkedéseket az érintett másik tagállam 
digitális szolgáltatási koordinátorának kell 
elfogadnia, adott esetben a határokon 
átnyúló együttműködésre vonatkozó 
eljárásoknak megfelelően. Ezenkívül az 
egyes tagállamok digitális szolgáltatási 
koordinátorának strukturált 
munkakapcsolatot kell kialakítania a 
nemzeti versenyhatóságokkal és a 
területükön működő pénzügyi szabályozó 
hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 283
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk a nemzeti jogukban – az uniós 
jognak, illetve különösen ennek a 
rendeletnek és a Chartának megfelelően – a 
digitális szolgáltatási koordinátorok és 
adott esetben más illetékes hatóságok által 
e rendelet értelmében gyakorolt vizsgálati 

(78) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk a nemzeti jogukban – az uniós 
jognak, illetve különösen ennek a 
rendeletnek és a Chartának megfelelően – a 
digitális szolgáltatási koordinátorok és 
adott esetben más illetékes hatóságok által 
e rendelet értelmében gyakorolt vizsgálati 
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és végrehajtási hatáskörre vonatkozó 
részletes feltételeket és korlátozásokat.

és végrehajtási hatáskörre vonatkozó 
részletes feltételeket és korlátozásokat, és 
az ilyen hatáskörök megsértésével járó 
következményeket.

Or. ro

Módosítás 284
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(87) az online óriásplatformok 
megfelelésének értékelése és biztosítása 
kapcsán esetlegesen felmerülő – például a 
feltételezett jogsértések mértékével és 
összetettségével vagy bizonyos 
szakértelem vagy kapacitások uniós szintű 
szükségességével kapcsolatos – konkrét 
kihívások tekintetében a digitális 
szolgáltatási koordinátorok számára 
biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 
önkéntes alapon kérjék a Bizottság 
beavatkozását és az e rendelet értelmében 
vett vizsgálati és végrehajtási hatáskörének 
gyakorlását.

(87) az online óriásplatformok 
megfelelésének értékelése és biztosítása 
kapcsán esetlegesen felmerülő – például a 
feltételezett jogsértések mértékével és 
összetettségével vagy bizonyos 
szakértelem vagy kapacitások uniós szintű 
szükségességével kapcsolatos – konkrét 
kihívások tekintetében a digitális 
szolgáltatási koordinátorok számára 
biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 
önkéntes alapon segítséget kérjenek a 
Bizottságtól, vagy más módon kérjék a 
Bizottság vagy a Testület beavatkozását és 
az e rendelet értelmében vett vizsgálati és 
végrehajtási hatáskörének gyakorlását.

Or. en

Módosítás 285
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) E rendelet következetes 
alkalmazása érdekében létre kell hozni 
egy uniós szintű független tanácsadó 
csoportot, amely támogatást nyújt a 

törölve
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Bizottságnak, és segít összehangolni a 
digitális szolgáltatási koordinátorok 
tevékenységét. A Digitális Szolgáltatások 
Európai Testülete a digitális szolgáltatási 
koordinátorokból áll, és nem érinti annak 
lehetőségét, hogy a digitális szolgáltatási 
koordinátorok az e rendelet értelmében 
konkrét feladatokkal megbízott más 
illetékes hatóságok képviselőit meghívják 
az üléseikre vagy ad hoc küldötteket 
nevezzenek ki közülük, amennyiben ez 
szükséges a feladatok és kompetenciák 
nemzeti elosztásához. Amennyiben egy 
tagállamból több résztvevő képviselteti 
magát, a szavazati jog tagállamonként 
továbbra is egy képviselőt illet meg.

Or. en

Módosítás 286
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
89 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(89) A Testületnek hozzá kell járulnia a 
rendelet következetes alkalmazására 
vonatkozó közös uniós álláspont 
kialakításához, valamint az illetékes 
hatóságok közötti együttműködéshez, 
többek között azzal, hogy tanácsokat ad a 
Bizottságnak és a digitális szolgáltatási 
koordinátoroknak a megfelelő vizsgálati 
és végrehajtási intézkedésekkel 
kapcsolatban, különös tekintettel az 
online óriásplatformokra. A Testületnek 
emellett hozzá kell járulnia a releváns 
mintadokumentumok és magatartási 
kódexek megszövegezéséhez, és elemeznie 
kell a digitális szolgáltatások fejlődése 
terén az Unióban megfigyelhető általános 
tendenciákat.

törölve

Or. en
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Módosítás 287
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(90) Ebből a célból biztosítani kell a 
Testület számára, hogy a digitális 
szolgáltatási koordinátorokhoz vagy egyéb 
illetékes nemzeti hatóságokhoz címzett 
véleményeket, kéréseket és ajánlásokat 
fogadhasson el. Noha jogilag nem 
kötelező érvényűek, az ezektől való 
eltérésre vonatkozó határozatokat 
megfelelően meg kell indokolni, és a 
Bizottság figyelembe veheti őket annak 
értékelésekor, hogy az érintett tagállam 
megfelel-e ennek a rendeletnek.

törölve

Or. en

Módosítás 288
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
91 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91) A Testület a digitális szolgáltatási 
koordinátorok és egyéb lehetséges 
illetékes hatóságok képviselőit tömöríti a 
Bizottság elnökletével, hogy biztosítsa a 
hozzá benyújtott kérdések teljes körű 
európai vizsgálatát. Tekintettel a más 
keretszabályozások szempontjából uniós 
szinten esetlegesen releváns lehetséges 
horizontális elemekre, lehetővé kell tenni 
a Testület számára, hogy a feladatai 
ellátásához szükséges mértékben 
együttműködjön más olyan uniós 
szervekkel, hivatalokkal, ügynökségekkel 
és tanácsadó csoportokkal, amelyek 

törölve
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felelőséggel rendelkeznek olyan 
kérdésekben, mint az egyenlőség, 
beleértve a férfiak és nők közötti 
egyenlőséget, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
adatvédelem, az elektronikus hírközlés, az 
audiovizuális szolgáltatások, az uniós 
költségvetés elleni csalások feltárása és 
kivizsgálása a vámilletékek 
vonatkozásában vagy a fogyasztóvédelem.

Or. en

Módosítás 289
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
91 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91) A Testület a digitális szolgáltatási 
koordinátorok és egyéb lehetséges illetékes 
hatóságok képviselőit tömöríti a Bizottság 
elnökletével, hogy biztosítsa a hozzá 
benyújtott kérdések teljes körű európai 
vizsgálatát. Tekintettel a más 
keretszabályozások szempontjából uniós 
szinten esetlegesen releváns lehetséges 
horizontális elemekre, lehetővé kell tenni a 
Testület számára, hogy a feladatai 
ellátásához szükséges mértékben 
együttműködjön más olyan uniós 
szervekkel, hivatalokkal, ügynökségekkel 
és tanácsadó csoportokkal, amelyek 
felelőséggel rendelkeznek olyan 
kérdésekben, mint az egyenlőség, beleértve 
a férfiak és nők közötti egyenlőséget, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
adatvédelem, az elektronikus hírközlés, az 
audiovizuális szolgáltatások, az uniós 
költségvetés elleni csalások feltárása és 
kivizsgálása a vámilletékek 
vonatkozásában vagy a fogyasztóvédelem.

(91) A Testület a digitális szolgáltatási 
koordinátorok és egyéb lehetséges illetékes 
hatóságok képviselőit tömöríti a Bizottság 
elnökletével, hogy biztosítsa a hozzá 
benyújtott kérdések teljes körű európai 
vizsgálatát. Tekintettel a más 
keretszabályozások szempontjából uniós 
szinten esetlegesen releváns lehetséges 
horizontális elemekre, a Testületnek a 
feladatai ellátásához szükséges mértékben 
együtt kell működnie más olyan uniós 
szervekkel, hivatalokkal, ügynökségekkel 
és tanácsadó csoportokkal, amelyek 
felelőséggel rendelkeznek olyan 
kérdésekben, mint az egyenlőség, beleértve 
a férfiak és nők közötti egyenlőséget, a 
megkülönböztetésmentesség, a személyes 
adatok védelme, az elektronikus hírközlés, 
az audiovizuális szolgáltatások, a szellemi 
tulajdon, a magánélet védelme, az uniós 
költségvetés elleni csalások feltárása és 
kivizsgálása a vámilletékek 
vonatkozásában vagy a fogyasztóvédelem.

Or. ro
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Módosítás 290
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
91 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91) A Testület a digitális szolgáltatási 
koordinátorok és egyéb lehetséges illetékes 
hatóságok képviselőit tömöríti a Bizottság 
elnökletével, hogy biztosítsa a hozzá 
benyújtott kérdések teljes körű európai 
vizsgálatát. Tekintettel a más 
keretszabályozások szempontjából uniós 
szinten esetlegesen releváns lehetséges 
horizontális elemekre, lehetővé kell tenni a 
Testület számára, hogy a feladatai 
ellátásához szükséges mértékben 
együttműködjön más olyan uniós 
szervekkel, hivatalokkal, ügynökségekkel 
és tanácsadó csoportokkal, amelyek 
felelőséggel rendelkeznek olyan 
kérdésekben, mint az egyenlőség, beleértve 
a férfiak és nők közötti egyenlőséget, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
adatvédelem, az elektronikus hírközlés, az 
audiovizuális szolgáltatások, az uniós 
költségvetés elleni csalások feltárása és 
kivizsgálása a vámilletékek 
vonatkozásában vagy a fogyasztóvédelem.

(91) A Testület a digitális szolgáltatási 
koordinátorok és egyéb lehetséges illetékes 
hatóságok képviselőit tömöríti a Bizottság 
elnökletével, hogy biztosítsa a hozzá 
benyújtott kérdések gondos vizsgálatát. 
Tekintettel a más keretszabályozások 
szempontjából uniós szinten esetlegesen 
releváns lehetséges horizontális elemekre, 
lehetővé kell tenni a Testület számára, 
hogy a feladatai ellátásához szükséges 
mértékben együttműködjön más olyan 
uniós szervekkel, hivatalokkal, 
ügynökségekkel és tanácsadó csoportokkal, 
amelyek felelőséggel rendelkeznek olyan 
kérdésekben, mint az egyenlőség, beleértve 
a férfiak és nők közötti egyenlőséget, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
adatvédelem, az elektronikus hírközlés, az 
audiovizuális szolgáltatások, az uniós 
költségvetés elleni csalások feltárása és 
kivizsgálása a vámilletékek 
vonatkozásában vagy a fogyasztóvédelem.

Or. en

Módosítás 291
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
92 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(92) A Bizottság – az elnökön keresztül 
– részt vesz a Testület munkájában, de 
nem rendelkezik szavazati joggal. A 

törölve
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Bizottság az elnökön keresztül biztosítja, 
hogy az ülések menetrendjének 
meghatározására a testületi tagok 
kérésének megfelelően kerüljön sor az 
eljárási szabályzatnak, illetve az ebben a 
rendeletben a Testület vonatkozásában 
meghatározott feladatoknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 292
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
93 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(93) Tekintettel a Testület által 
folytatott tevékenységek támogatásának 
szükségességére, biztosítani kell a Testület 
számára a Bizottság és az illetékes nemzeti 
hatóságok szakértelmének és 
humánerőforrásainak igénybevételét. A 
Testület eljárási szabályzatában 
részletesebben meg kell határozni a 
Testület belső működésére vonatkozó 
konkrét operatív mechanizmusokat.

törölve

Or. en

Módosítás 293
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
93 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(93a) A digitális szolgáltatások ágazata 
azonban gyorsan fejlődő ágazat, amelyben 
Európa nem engedheti meg magának, 
hogy olyan szabályozást alkalmazzon, 
amely nem követi szorosan a technológiai 
és működési innovációt. Az irányítási 
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struktúráknak célszerűnek, rugalmasnak 
és átláthatónak kell maradniuk. Az 
elszámoltathatóság ágazati szereplők általi 
biztosítása mellett arról is gondoskodni 
kell, hogy ők maguk is elszámoltathatók 
maradjanak. Az olyan szabályozási 
struktúrák, amelyekben bármelyik 
intézményt olyan hatáskörökkel ruházzák 
fel, amelyek alapján ügyészi, esküdtszéki 
és bírói tevékenységet egyaránt végezhet 
vagy ez valószínűsíthető, könnyen 
problémát okozhatnak a fékek és 
ellensúlyok rendszerében, és ezáltal több 
jogvitát gerjeszthet; az ilyen struktúrák 
ráadásul rugalmatlanabbul kezelhetik az 
innovációt. Ezért a Testületnek e rendelet 
hatálybalépését követő első öt évben 
folyamatosan értékelnie kell az e 
rendelethez kapcsolódó irányítási 
struktúrákat, és adott esetben ajánlásokat 
kell tennie azok javítására és 
észszerűsítésére, valamint a fékek és 
ellensúlyok hatékony mechanizmusainak 
megszilárdítására.

Or. en

Módosítás 294
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
94 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(94) Tekintettel arra, hogy a felhasználói 
bázisuk és a hatásuk alapján milyen fontos 
szerepet töltenek be az online 
óriásplatformok, a rájuk vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelés 
elmulasztása a szolgáltatás jelentős számú 
igénybe vevőjét érintheti a különböző 
tagállamokban, és nagy társadalmi károkat 
okozhat, miközben elképzelhető, hogy az 
ilyen mulasztások azonosítása és kezelése 
emellett különösen összetett feladat.

(94) Tekintettel arra, hogy a felhasználói 
bázisuk és a hatásuk alapján milyen fontos 
szerepet töltenek be az online 
óriásplatformok, a rájuk vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelés 
elmulasztása a szolgáltatás jelentős számú 
igénybe vevőjét érintheti a különböző 
tagállamokban, és nagy társadalmi és 
gazdasági károkat okozhat, miközben 
elképzelhető, hogy az ilyen mulasztások 
azonosítása és kezelése emellett különösen 
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összetett feladat.

Or. en

Módosítás 295
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
95 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(95) Az ilyen közérdekű problémák 
kezelése érdekében ezért biztosítani kell a 
megerősített felügyelet és végrehajtás 
közös, uniós szintű rendszerét. Amint 
azonosításra kerül egy kizárólag az online 
óriásplatformokra vonatkozó rendelkezés 
megsértése, például egyéni vagy közös 
vizsgálat, ellenőrzés vagy panasz 
eredményeként, a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátor – saját 
kezdeményezésére vagy a Testület 
tanácsára – nyomon követi az érintett 
online óriásplatform által a cselekvési 
tervének megfelelően hozott 
intézkedéseket. A digitális szolgáltatási 
koordinátor számára biztosítani kell, hogy 
adott esetben további ellenőrzést 
kérhessen – önkéntes alapon – annak 
megállapítására, hogy ezek az 
intézkedések elégségesek-e a jogsértés 
megszüntetésére. A digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó 
koordinátornak az eljárás végén 
tájékoztatnia kell a Testületet, a 
Bizottságot és az érintett platformot az 
azzal kapcsolatos véleményéről, hogy a 
platform megszüntette-e a jogsértést, 
különösen feltüntetve véleményében a 
releváns magatartást és a meghozott 
intézkedések értékelését. A digitális 
szolgáltatási koordinátornak időben, a 
Testület véleményét és egyéb tanácsait 
maradéktalanul figyelembe véve kell 
ellátnia feladatát ebben a közös 

törölve
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rendszerben.

Or. en

Módosítás 296
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
97 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(97) Biztosítani kell a Bizottság 
számára, hogy szabadon eldönthesse, 
hogy be kíván-e avatkozni azokban a 
helyzetekben, amikor azt a rendelet 
lehetővé teszi számára. Miután a Bizottság 
megindította az eljárást, a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, székhely 
szerinti koordinátor nem gyakorolhatja 
vizsgálati és végrehajtási hatáskörét az 
érintett online óriásplatform adott 
magatartása tekintetében, hogy elkerüljék a 
duplikációt, a következetlenségeket és 
kockázatokat a non bis in idem elv 
szempontjából. A hatékonyság érdekében 
azonban a digitális szolgáltatási 
koordinátorok gyakorolhatják ilyen 
hatáskörüket, hogy a Bizottság kérésére 
segítsenek a Bizottságnak a felügyeleti 
feladatai ellátásában vagy egyéb 
magatartás tekintetében, beleértve 
ugyanazon online óriásplatform olyan 
magatartását, amely feltételezhetően új 
jogsértésnek minősül. A digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó érintett 
koordinátoroknak, valamint adott esetben a 
Testületnek és a digitális szolgáltatásokkal 
foglalkozó többi koordinátornak minden 
szükséges tájékoztatást és segítséget meg 
kell adniuk a Bizottság számára a feladatai 
hatékony elvégzéséhez, a Bizottságnak 
pedig adott esetben tájékoztatnia kell őket 
a hatásköre gyakorlásáról. Ebben a 
tekintetben a Bizottságnak adott esetben 
figyelembe kell vennie a Testület vagy a 
digitális szolgáltatásokkal foglalkozó 

(97) Miután a Bizottság megindította az 
eljárást, a digitális szolgáltatásokkal 
foglalkozó, székhely szerinti koordinátor 
nem gyakorolhatja vizsgálati és 
végrehajtási hatáskörét az érintett online 
óriásplatform adott magatartása 
tekintetében, hogy elkerüljék a duplikációt, 
a következetlenségeket és kockázatokat a 
non bis in idem elv szempontjából. A 
hatékonyság érdekében azonban a digitális 
szolgáltatási koordinátorok gyakorolhatják 
ilyen hatáskörüket, hogy a Bizottság 
kérésére segítsenek a Bizottságnak a 
felügyeleti feladatai ellátásában vagy 
egyéb magatartás tekintetében, beleértve 
ugyanazon online óriásplatform olyan 
magatartását, amely feltételezhetően új 
jogsértésnek minősül. A digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó érintett 
koordinátoroknak, valamint adott esetben a 
Testületnek és a digitális szolgáltatásokkal 
foglalkozó többi koordinátornak minden 
szükséges tájékoztatást és segítséget meg 
kell adniuk a Bizottság számára a feladatai 
hatékony elvégzéséhez, a Bizottságnak 
pedig adott esetben tájékoztatnia kell őket 
a hatásköre gyakorlásáról. Ebben a 
tekintetben a Bizottságnak adott esetben 
figyelembe kell vennie a Testület vagy a 
digitális szolgáltatásokkal foglalkozó 
érintett koordinátorok által elvégzett 
releváns értékeléseket, valamint az általuk 
összegyűjtött releváns bizonyítékokat és 
információkat, ami nem érinti a Bizottság 
arra vonatkozó hatáskörét és felelősségét, 
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érintett koordinátorok által elvégzett 
releváns értékeléseket, valamint az általuk 
összegyűjtött releváns bizonyítékokat és 
információkat, ami nem érinti a Bizottság 
arra vonatkozó hatáskörét és felelősségét, 
hogy szükség esetén további vizsgálatokat 
végezzen.

hogy szükség esetén további vizsgálatokat 
végezzen.

Or. en

Módosítás 297
Alfred Sant, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
97 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(97) Biztosítani kell a Bizottság 
számára, hogy szabadon eldönthesse, 
hogy be kíván-e avatkozni azokban a 
helyzetekben, amikor azt a rendelet 
lehetővé teszi számára. Miután a Bizottság 
megindította az eljárást, a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, székhely 
szerinti koordinátor nem gyakorolhatja 
vizsgálati és végrehajtási hatáskörét az 
érintett online óriásplatform adott 
magatartása tekintetében, hogy elkerüljék a 
duplikációt, a következetlenségeket és 
kockázatokat a non bis in idem elv 
szempontjából. A hatékonyság érdekében 
azonban a digitális szolgáltatási 
koordinátorok gyakorolhatják ilyen 
hatáskörüket, hogy a Bizottság kérésére 
segítsenek a Bizottságnak a felügyeleti 
feladatai ellátásában vagy egyéb 
magatartás tekintetében, beleértve 
ugyanazon online óriásplatform olyan 
magatartását, amely feltételezhetően új 
jogsértésnek minősül. A digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó érintett 
koordinátoroknak, valamint adott esetben a 
Testületnek és a digitális szolgáltatásokkal 
foglalkozó többi koordinátornak minden 
szükséges tájékoztatást és segítséget meg 
kell adniuk a Bizottság számára a feladatai 

(97) A Bizottságnak e rendelet és más 
vonatkozó uniós jogszabály alapján 
döntenie kell arról, hogy beavatkozik-e 
azokban a helyzetekben, amikor azt a 
rendelet lehetővé teszi számára. Miután a 
Bizottság megindította az eljárást, a 
digitális szolgáltatásokkal foglalkozó, 
székhely szerinti koordinátor nem 
gyakorolhatja vizsgálati és végrehajtási 
hatáskörét az érintett online óriásplatform 
adott magatartása tekintetében, hogy 
elkerüljék a duplikációt, a 
következetlenségeket és kockázatokat a 
non bis in idem elv szempontjából. A 
hatékonyság érdekében azonban a digitális 
szolgáltatási koordinátorok gyakorolhatják 
ilyen hatáskörüket, hogy a Bizottság 
kérésére segítsenek a Bizottságnak a 
felügyeleti feladatai ellátásában vagy 
egyéb magatartás tekintetében, beleértve 
ugyanazon online óriásplatform olyan 
magatartását, amely feltételezhetően új 
jogsértésnek minősül. A digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó érintett 
koordinátoroknak, valamint adott esetben a 
Testületnek és a digitális szolgáltatásokkal 
foglalkozó többi koordinátornak minden 
szükséges tájékoztatást és segítséget meg 
kell adniuk a Bizottság számára a feladatai 
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hatékony elvégzéséhez, a Bizottságnak 
pedig adott esetben tájékoztatnia kell őket 
a hatásköre gyakorlásáról. Ebben a 
tekintetben a Bizottságnak adott esetben 
figyelembe kell vennie a Testület vagy a 
digitális szolgáltatásokkal foglalkozó 
érintett koordinátorok által elvégzett 
releváns értékeléseket, valamint az általuk 
összegyűjtött releváns bizonyítékokat és 
információkat, ami nem érinti a Bizottság 
arra vonatkozó hatáskörét és felelősségét, 
hogy szükség esetén további vizsgálatokat 
végezzen.

hatékony elvégzéséhez, a Bizottságnak 
pedig adott esetben tájékoztatnia kell őket 
a hatásköre gyakorlásáról. Ebben a 
tekintetben a Bizottságnak adott esetben 
figyelembe kell vennie a Testület vagy a 
digitális szolgáltatásokkal foglalkozó 
érintett koordinátorok által elvégzett 
releváns értékeléseket, valamint az általuk 
összegyűjtött releváns bizonyítékokat és 
információkat, ami nem érinti a Bizottság 
arra vonatkozó hatáskörét és felelősségét, 
hogy szükség esetén további vizsgálatokat 
végezzen.

Or. en

Módosítás 298
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
98 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(98) Tekintettel az online 
óriásplatformok megfelelésre való 
törekvése során esetlegesen felmerülő 
konkrét kihívásokra, illetve arra, hogy 
milyen fontos ezt hatékonyan végezni, 
figyelembe véve a méretüket, a hatásukat 
és az esetlegesen okozott károkat, a 
Bizottság számára erős vizsgálati és 
végrehajtási hatáskört kell biztosítani az 
ebben a rendeletben meghatározott egyes 
szabályok kivizsgálása, végrehajtása és 
nyomon követése érdekében, teljes 
mértékben tiszteletben tartva az arányosság 
elvét, valamint az érintett felek jogait és 
érdekeit.

(98) Tekintettel az online 
óriásplatformok megfelelésre való 
törekvése során esetlegesen felmerülő 
konkrét kihívásokra, illetve arra, hogy 
milyen fontos ezt hatékonyan végezni, 
figyelembe véve a méretüket, a hatásukat 
és az esetlegesen okozott károkat, a 
Bizottság számára vizsgálati és 
végrehajtási hatáskört kell biztosítani az 
ebben a rendeletben meghatározott egyes 
szabályok kivizsgálása, végrehajtása és 
nyomon követése érdekében, teljes 
mértékben tiszteletben tartva az arányosság 
elvét, valamint az érintett felek jogait és 
érdekeit.

Or. en

Módosítás 299
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Rendeletre irányuló javaslat
99 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(99) A Bizottság számára különösen 
hozzáférést kell biztosítani a vizsgálatok 
indításához és lefolytatásához, valamint az 
ebben a rendeletben foglalt releváns 
kötelezettségeknek való megfelelés 
nyomon követéséhez szükséges 
valamennyi releváns dokumentumhoz, 
adathoz és információhoz, függetlenül 
attól, kinek a birtokában vannak a szóban 
forgó dokumentumok, adatok és 
információk, továbbá függetlenül a 
formájuktól, formátumuktól, az 
adathordozótól vagy a tárolásuk pontos 
helyétől. A Bizottság számára biztosítani 
kell, hogy közvetlenül előírhassa az érintett 
online óriásplatform vagy a releváns 
harmadik felek vagy egyének számára a 
releváns bizonyítékok, adatok és 
információk biztosítását. Emellett lehetővé 
kell tenni a Bizottság számára, hogy 
releváns információkat kérjen bármely 
hatóságtól, szervtől vagy ügynökségtől a 
tagállamon belül vagy bármely természetes 
vagy jogi személytől e rendelet 
alkalmazásában. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy hozzáférést kérjen az 
érintett személyek adatbázisaihoz és 
algoritmusaihoz, magyarázatot kérjen 
azokkal kapcsolatban, és bármely 
személyt, aki hasznos információ 
birtokában lehet, a beleegyezésével 
kikérdezzen, és rögzítse az elmondottakat. 
A Bizottságot továbbá arra is fel kell 
hatalmazni, hogy szükség esetén ilyen 
vizsgálatot végezzen e rendelet releváns 
rendelkezéseinek végrehajtása érdekében. 
Az ilyen vizsgálati hatáskör ki kívánja 
egészíteni annak lehetőségét, hogy a 
Bizottság kérheti a digitális szolgáltatási 
koordinátorok és más tagállami hatóságok 
segítségét, például tájékoztatás vagy az 
ilyen hatáskör gyakorlása révén.

(99) A Bizottság számára – a 
vizsgálatok indításához és lefolytatásához, 
valamint az ebben a rendeletben foglalt 
releváns kötelezettségeknek való 
megfelelés nyomon követéséhez – 
biztosítani kell, hogy közvetlenül 
előírhassa az érintett online óriásplatform 
vagy a releváns harmadik felek vagy 
egyének számára a releváns bizonyítékok, 
adatok és információk biztosítását. 
Emellett lehetővé kell tenni a Bizottság 
számára, hogy releváns információkat 
kérjen bármely hatóságtól, szervtől vagy 
ügynökségtől a tagállamon belül vagy 
bármely természetes vagy jogi személytől e 
rendelet alkalmazásában. A Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy hozzáférést 
kérjen az érintett személyek adatbázisaihoz 
és algoritmusaihoz, magyarázatot kérjen 
azokkal kapcsolatban, és bármely 
személyt, aki hasznos információ 
birtokában lehet, a beleegyezésével 
kikérdezzen, és rögzítse az elmondottakat. 
A Bizottságot továbbá arra is fel kell 
hatalmazni, hogy szükség esetén ilyen 
vizsgálatot végezzen e rendelet releváns 
rendelkezéseinek végrehajtása érdekében. 
Az ilyen vizsgálati hatáskör ki kívánja 
egészíteni annak lehetőségét, hogy a 
Bizottság kérheti a digitális szolgáltatási 
koordinátorok és más tagállami hatóságok 
segítségét, például tájékoztatás vagy az 
ilyen hatáskör gyakorlása révén.

Or. en
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Módosítás 300
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
99 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(99) A Bizottság számára különösen 
hozzáférést kell biztosítani a vizsgálatok 
indításához és lefolytatásához, valamint az 
ebben a rendeletben foglalt releváns 
kötelezettségeknek való megfelelés 
nyomon követéséhez szükséges 
valamennyi releváns dokumentumhoz, 
adathoz és információhoz, függetlenül 
attól, kinek a birtokában vannak a szóban 
forgó dokumentumok, adatok és 
információk, továbbá függetlenül a 
formájuktól, formátumuktól, az 
adathordozótól vagy a tárolásuk pontos 
helyétől. A Bizottság számára biztosítani 
kell, hogy közvetlenül előírhassa az érintett 
online óriásplatform vagy a releváns 
harmadik felek vagy egyének számára a 
releváns bizonyítékok, adatok és 
információk biztosítását. Emellett lehetővé 
kell tenni a Bizottság számára, hogy 
releváns információkat kérjen bármely 
hatóságtól, szervtől vagy ügynökségtől a 
tagállamon belül vagy bármely természetes 
vagy jogi személytől e rendelet 
alkalmazásában. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy hozzáférést kérjen az 
érintett személyek adatbázisaihoz és 
algoritmusaihoz, magyarázatot kérjen 
azokkal kapcsolatban, és bármely 
személyt, aki hasznos információ 
birtokában lehet, a beleegyezésével 
kikérdezzen, és rögzítse az elmondottakat. 
A Bizottságot továbbá arra is fel kell 
hatalmazni, hogy szükség esetén ilyen 
vizsgálatot végezzen e rendelet releváns 
rendelkezéseinek végrehajtása érdekében. 
Az ilyen vizsgálati hatáskör ki kívánja 
egészíteni annak lehetőségét, hogy a 
Bizottság kérheti a digitális szolgáltatási 

(99) A Bizottság számára – amennyiben 
alá tudja támasztani azt a feltételezését, 
hogy egy online óriásplatform nem felel 
meg e rendeletnek – különösen hozzáférést 
kell biztosítani a vizsgálatok indításához és 
lefolytatásához, valamint az ebben a 
rendeletben foglalt releváns 
kötelezettségeknek való megfelelés 
nyomon követéséhez szükséges 
valamennyi releváns dokumentumhoz, 
adathoz és információhoz, függetlenül 
attól, kinek a birtokában vannak a szóban 
forgó dokumentumok, adatok és 
információk, továbbá függetlenül a 
formájuktól, formátumuktól, az 
adathordozótól vagy a tárolásuk pontos 
helyétől. A Bizottság számára biztosítani 
kell, hogy közvetlenül előírhassa az érintett 
online óriásplatform vagy a releváns 
harmadik felek vagy egyének számára az 
ezen aggályokhoz kapcsolódó releváns 
bizonyítékok, adatok és információk 
biztosítását. Emellett lehetővé kell tenni a 
Bizottság számára, hogy releváns 
információkat kérjen bármely hatóságtól, 
szervtől vagy ügynökségtől a tagállamon 
belül vagy bármely természetes vagy jogi 
személytől e rendelet alkalmazásában. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
hozzáférést kérjen az érintett személyek 
adatbázisaihoz és algoritmusaihoz, 
magyarázatot kérjen azokkal kapcsolatban, 
és bármely személyt, aki hasznos 
információ birtokában lehet, a 
beleegyezésével kikérdezzen, és rögzítse az 
elmondottakat. A Bizottságot továbbá arra 
is fel kell hatalmazni, hogy szükség esetén 
ilyen vizsgálatot végezzen e rendelet 
releváns rendelkezéseinek végrehajtása 
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koordinátorok és más tagállami hatóságok 
segítségét, például tájékoztatás vagy az 
ilyen hatáskör gyakorlása révén.

érdekében. Az ilyen vizsgálati hatáskör ki 
kívánja egészíteni annak lehetőségét, hogy 
a Bizottság kérheti a digitális szolgáltatási 
koordinátorok és más tagállami hatóságok 
segítségét, például tájékoztatás vagy az 
ilyen hatáskör gyakorlása révén.

Or. en

Módosítás 301
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
100 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(100) Az e rendeletben előírt releváns 
kötelezettségeknek való megfelelés 
érvényesíthetőségét bírságokkal és 
kényszerítő bírságokkal kell biztosítani. 
Ennek érdekében a kötelezettségeknek való 
meg nem felelés vagy az eljárási szabályok 
megsértése esetén a bírságok és 
kényszerítő bírságok megfelelő mértékét is 
meg kell határozni megfelelő elévülési idő 
mellett.

(100) Az e rendeletben előírt releváns 
kötelezettségeknek való megfelelés 
érvényesíthetőségét bírságokkal és 
kényszerítő bírságokkal kell biztosítani. 
Ennek érdekében a vonatkozó 
kötelezettségeknek való rendszerszintű 
meg nem felelés vagy az eljárási szabályok 
megsértése esetén a bírságok és 
kényszerítő bírságok megfelelő mértékét is 
meg kell határozni megfelelő elévülési idő 
mellett. A rendszerszintű jogsértés az 
online károkozás olyan formája, amely – 
ha az egyes károk összeadódnak – három 
vagy több uniós tagállam aktív 
felhasználóit érintő összevont 
rendszerszintű kárt jelent.

Or. en

Módosítás 302
Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
105 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(105a) E rendelet horizontális kerettel 
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szolgál a digitális egységes piac és a belső 
piac további megerősítésének és 
elmélyítésének biztosításához, ezért célja 
olyan szabályok és kötelezettségek 
megállapítása, amelyek – ellenkező 
rendelkezés hiányában – egyéni 
tevékenységi modelljeitől függetlenül 
minden szolgáltatóra alkalmazandók.

Or. en


