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RÖVID INDOKOLÁS

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály célja, hogy közös szabályokat állapítson meg a 
közvetítők kötelezettségeire és elszámoltathatóságára vonatkozóan. Ez része annak a 
törekvésnek, hogy az EU megfeleljen a digitális kor kihívásainak. 
E javaslatnak három célja van:

– A polgárok és alapvető jogaik hatékonyabb online védelme;
– Az online platformok jogbiztonságának biztosítása egyértelmű elszámoltathatósági 

keret meghatározásával;
– Az innováció és a versenyképesség előmozdítása az egységes piacon.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, amely szükséges lépés a polgárok alapvető jogainak 
védelme, valamint a nyitott és biztonságos online környezet megteremtése érdekében. 
Mindazonáltal az előadó azonosított bizonyos javítási lehetőségeket. A jelentéstervezet négy 
fő célkitűzést követ:

1. A fogyasztóvédelem megerősítése, beleértve a magánélet védelmét, az adatvédelmet 
és az alapvető jogokat; 

2. A felügyeleti keret javítása, különösen a hatóságok közötti megfelelő koordináció és 
információcsere biztosítása révén;

3. Az arányosság elvének alkalmazása az online óriásplatformokra vonatkozó további 
követelmények bevezetésével;

4. A piaci verseny fokozása és a növekedés előmozdítása az online óriásplatformok 
interoperabilitásának biztosítása révén.

A jelentéstervezet a következő kulcsfontosságú területekre összpontosít:

Az alapvető jogok védelme

Az előadó több módosítást javasol, amelyek célja az automatizált tartalommoderálási 
eszközök használatának szabályozása (7. cikk). A rendeletnek egyértelművé kell tennie, hogy 
a közvetítő szolgáltatók nem kötelesek ilyen eszközök használatára. Amennyiben a 
szolgáltató ezeket az eszközöket használja, biztosítania kell az információtartalom 
eltávolítására vagy bármilyen módon történő módosítására vonatkozó döntések ember általi 
felügyeletét. Tekintettel a nehéz munkakörülményekre és feladatuk érzékenységére, az előadó 
alapvető fontosságúnak tartja, hogy a tartalommoderátorok megfelelő képzésben 
részesüljenek és pszichológiai támogatást kapjanak munkáltatóiktól (13. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja, 17. cikk (5) bekezdése).

Más uniós jogszabályokkal, különösen az általános adatvédelmi rendelettel összhangban az 
előadó úgy véli, hogy a személyes adatokat fokozottabb védelemben kell részesíteni. E 
tekintetben a szöveg kiegészül a 2a. cikkel. Az előadó javasolja továbbá, hogy az online 
platformok egyértelműen jelezzék, hogyan és milyen célból gyűjtenek adatokat a szolgáltatás 
felhasználóitól, és hogyan, kinek és milyen célból továbbítják a gyűjtött adatokat (23. cikk). 

Fogyasztóvédelem
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A fogyasztóvédelem további erősítése érdekében az előadó javasolja a közvetítő szolgáltatók 
által meghatározandó szerződési feltételekkel kapcsolatos követelmények kidolgozását (12. 
cikk). Különösen az online óriásplatformokra vonatkozó szerződési feltételeket kell 
jóváhagyás céljából továbbítani a digitális szolgáltatási koordinátornak (12. cikk (2) bekezdés 
e) pont).
Az online platformok elszámoltathatósági keretének kialakítása többek között azzal a 
kockázattal jár, hogy a platformokat túlzott óvatosságra és az információs tartalom túlzott 
mértékű eltávolítására ösztönzik. E mellékhatás ellensúlyozása és a fogyasztói jogok 
megfelelő védelmének biztosítása érdekében az előadó pénzügyi ellentételezésre vonatkozó 
jogosultság megállapítását javasolja azon fogyasztók számára, akiknek alapvető jogait a 
platform megsértette, különösen abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe vevő személyt 
megakadályozták abban, hogy élvezze a platform használatából származó előnyöket (17. cikk 
(3) bekezdése). 

Bár néhány online üzleti modell nagymértékben támaszkodik a célzott reklám- és 
ajánlórendszerekre, az előadó úgy véli, hogy további biztosítékokat kell meghatározni a 
fogyasztók számára. A jelentéstervezet például önkéntes részvételi rendszert javasol az 
ajánlórendszerek és azok alternatív lehetőségeinek használatára (29. cikk (2) bekezdésének a) 
pontja). 

A verseny és a piachoz való szabad hozzáférés előmozdítása

Az előadó e téren tett egyik fontos javaslata az online óriásplatformokra vonatkozó 
interoperabilitási követelmények bevezetése. Az új 33a. cikk kötelezővé tenné az online 
óriásplatformok számára annak biztosítását, hogy alapvető funkcióik más platformokkal 
interoperábilisak legyenek. A Bizottság feladata lenne e kötelezettség további pontosítása. 

A közvetítő szolgáltatók egyértelmű felelőssége

Az előadó a 6. cikk elhagyását javasolja, mivel nincs észszerű indok arra, hogy a közvetítő 
szolgáltatók számára nagyobb mentességet biztosítsanak „önkéntes intézkedéseik” 
tekintetében. Emellett ez a cikk úgy is értelmezhető, hogy ösztönzi a tartalmak proaktív 
eltávolítását, ami sértheti a véleménynyilvánítás szabadságát.

Az online óriásplatformokra vonatkozó kiegészítő követelmények

A szigorú átláthatósági követelmények mellett az előadó javasolja az online óriásplatformokra 
vonatkozó ellenőrzési követelmények szigorítását (28. cikk) azon minimális témák listájának 
meghatározásával, amelyeken az ellenőrzést el kell végezni. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

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 
információk és tevékenységek 
közvetítésében és terjesztésében is nőtt a 
szerepük.

(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 
közvetítésben is nőtt a szerepük, valamint 
nőtt az alapvető jogok tiszteletben 
tartásával kapcsolatos felelősségük.

__________________ __________________
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 2

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

(5a) Tekintettel az érintett 
szolgáltatások határokon átnyúló 
jellegére, a közvetítő szolgáltatásokra 
vonatkozó akadálymentességi 
követelményeknek a belső piac egészében 
történő harmonizálására irányuló uniós 
fellépés alapvető fontosságú a piac 
széttöredezettségének elkerülése, valamint 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók és a szolgáltatások más 
igénybevevői – köztük a fogyatékossággal 
élő személyek – egyenlő hozzáférési és 
választási jogot élvezzenek e 
szolgáltatások tekintetében az Unió 
egészében. A digitális szolgáltatásokra és 
platformokra vonatkozó harmonizált 
akadálymentességi követelmények hiánya 
akadályozná az akadálymentességre 
vonatkozó hatályos uniós jogszabályok 
végrehajtását is, mivel az említett 
jogszabályok hatálya alá tartozó számos 
szolgáltatás a végfelhasználók elérése 
érdekében közvetítő szolgáltatásokra 
támaszkodik. Ezért a közvetítő 
szolgáltatásokra, többek között azok 
online interfészeire vonatkozó 
akadálymentességi követelményeknek 
összhangban kell lenniük az 
akadálymentességre vonatkozó hatályos 
uniós jogszabályokkal, például az európai 
akadálymentesítési irányelvvel és a web-
akadálymentesítési irányelvvel, hogy senki 
se maradjon le a digitális innováció 
következményeként. Ez a cél összhangban 
van az „Egyenlőségközpontú Unió: 
Stratégia a fogyatékossággal élő 
személyek jogainak érvényre juttatásáért 
(2021–2030)” elnevezésű stratégiával, 
valamint az Uniónak az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljai iránti 
elkötelezettségével.

Or. en
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Módosítás 3

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 
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 úgy kell meghatározni, 
hogy az magában foglalja a jogellenes 
tartalmakkal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat, a származási 
tagállam elvének megfelelően. 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 4

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az „információk nyilvános 
terjesztése” ebben a rendeletben használt 
fogalmának magában kell foglalnia az 
információk elérhetővé tételét 
potenciálisan korlátlan körben, vagyis 
általában véve könnyen hozzáférhetővé 
kell tenni az információkat a felhasználók 
számára az információt nyújtó szolgáltatás 
igénybe vevője általi további cselekvés 
nélkül, függetlenül attól, hogy az említett 
személyek ténylegesen hozzáférnek-e a 
szóban forgó információhoz. Egy adott 
szolgáltatás tekintetében a felhasználói 
csoportok létrehozásának puszta 
lehetősége önmagában nem jelenti azt, 
hogy az ilyen módon megosztott 
információ nem nyilvánosan terjesztett 
információ. Ugyanakkor ez a fogalom 
kizárja az információk előre 
meghatározott személyek véges számából 
álló záró csoportokban történő 
terjesztését. Az (EU) 2018/1972 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben39 
meghatározott személyközi hírközlési 
szolgáltatások, például az e-mailek vagy a 
személyes üzenetküldő szolgáltatások nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá. E rendelet 
értelmében az információ terjesztése csak 
akkor minősül nyilvánosnak, ha azt az 
információt nyújtó szolgáltatás igénybe 
vevője közvetlenül kéri.

(14) Az „információk nyilvános 
terjesztése” ebben a rendeletben használt 
fogalmának magában kell foglalnia az 
információk elérhetővé tételét 
potenciálisan korlátlan körben, vagyis 
általában véve könnyen hozzáférhetővé 
kell tenni az információkat a felhasználók 
számára az információt nyújtó szolgáltatás 
igénybe vevője általi további cselekvés 
nélkül, függetlenül attól, hogy az említett 
személyek ténylegesen hozzáférnek-e a 
szóban forgó információhoz. Ennek 
megfelelően, ha az információhoz való 
hozzáférés regisztrációt vagy felhasználói 
csoporthoz való csatlakozás 
engedélyezését teszi szükségessé, az 
információ terjesztése csak akkor minősül 
nyilvánosnak, ha az információhoz 
hozzáférni kívánó felhasználókat 
automatikusan regisztrálják vagy 
csatlakozásukat automatikusan 
engedélyezik anélkül, hogy emberi döntést 
hoznának vagy emberek választanák ki, 
hogy kinek a számára biztosítsanak 
hozzáférést. Az (EU) 2018/1972 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben39 
meghatározott személyközi hírközlési 
szolgáltatások, például az e-mailek vagy a 
személyes üzenetküldő szolgáltatások nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá, mivel 
ezekben az esetekben az információ 
terjesztése nem minősül nyilvánosnak. E 
rendelet értelmében az információ 
terjesztése csak akkor minősül 
nyilvánosnak, ha azt az információt nyújtó 
szolgáltatás igénybe vevője közvetlenül 
kéri.

__________________ __________________
39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1972 irányelve (2018. december 11.) 
az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex 
létrehozásáról (átdolgozás), HL L 321., 
2018.12.17., 36. o.

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1972 irányelve (2018. december 11.) 
az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex 
létrehozásáról (átdolgozás), HL L 321., 
2018.12.17., 36. o.

Or. en
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Módosítás 5

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 
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.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Az adatok hatékony, végponttól 
végpontig terjedő titkosítása alapvető 
fontosságú az internetbe vetett bizalom és 
az internet biztonsága érdekében, mivel 
hatékonyan megakadályozza harmadik 
felek jogosulatlan hozzáférését, és 
biztosítja a közlések titkosságát.

Or. en

Módosítás 7

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 
ismeri az információt, vagy ellenőrzést 
gyakorol felette. 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

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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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

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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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 
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.

(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, a 
felhőalapú infrastruktúra-
szolgáltatásokat, 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
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Módosítás 10

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 a tartalommoderáláshoz sem 
használhatnak automatizált eszközöket. 
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

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A megfelelő szintű átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében a 
közvetítő szolgáltatóknak – e rendelet 
harmonizált követelményeinek 
megfelelően – évente jelentést kell 
készíteniük az általuk végzett 
tartalommoderálásról, beleértve a 
szerződési feltételek alkalmazásának és 
érvényesítésének eredményeként hozott 
intézkedéseket. Ugyanakkor az aránytalan 

(39) A megfelelő szintű átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében a 
közvetítő szolgáltatóknak – e rendelet 
harmonizált követelményeinek 
megfelelően – egységesített és géppel 
olvasható formátumban évente jelentést 
kell készíteniük az általuk végzett 
tartalommoderálásról, beleértve a 
szerződési feltételek alkalmazásának és 
érvényesítésének eredményeként hozott 
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terhek elkerülése érdekében az ilyen 
átláthatósági jelentési kötelezettségek nem 
vonatkoznak azokra a szolgáltatókra, 
amelyek a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás40 értelmében vett mikro- vagy 
kisvállalkozások.

intézkedéseket. Ugyanakkor az aránytalan 
terhek elkerülése érdekében az ilyen 
átláthatósági jelentési kötelezettségek nem 
vonatkoznak azokra a szolgáltatókra, 
amelyek a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás40 értelmében vett mikro- vagy 
kisvállalkozások.

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

40 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 12

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 

(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 és 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 
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lehetőségeknek mindig magukban kell 
foglalniuk a bírósági jogorvoslatot.

foglalniuk a bírósági jogorvoslatot.

Or. en

Módosítás 13

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 

(47) Az online platformok 
szolgáltatásaival az e rendelet értelmében 
létrehozott mechanizmusok és rendszerek 
keretében gyakran tett, nyilvánvalóan 
megalapozatlan bejelentések vagy 
panaszok révén történő visszaélések 
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. Az online platformok által 
ebben a tekintetben hozott döntések 
esetében a jogorvoslatnak mindig 
elérhetőnek kell lennie, és ezek a döntések 
a digitális szolgáltatásokkal foglalkozó 
illetékes 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 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 
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lehetőséget. Az online platformok által 
ebben a tekintetben hozott döntések 
esetében a jogorvoslatnak mindig 
elérhetőnek kell lennie, és ezek a döntések 
a digitális szolgáltatásokkal foglalkozó 
illetékes 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.

tekintetében.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) Annak érdekében, hogy a 
fogyasztók számára átlátható online 
környezet jöjjön létre, amely támogatja a 
zöld átállást, az online 
óriásplatformoknak, amelyek lehetővé 
teszik a fogyasztók számára, hogy 
távollevők között kötött szerződést 
kössenek a kereskedőkkel, valós időben 
világos és egyértelmű tájékoztatást kell 
nyújtaniuk a fogyasztók számára 
termékeik és szolgáltatásaik környezeti 
hatásairól, például a fenntartható és 
hatékony kézbesítési módszerek 
használatáról, a fenntartható és ökológiai 
csomagolásról, valamint az áruk elállás 
esetén történő visszaküldésének környezeti 
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költségeiről.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
50 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50a) Az adattakarékosság biztosítása 
érdekében a természetes személy alkalmi 
kereskedőkre nem vonatkozhatnak 
aránytalan azonosítási követelmények a 
piacteret kínáló platformokon. A 
platformok nem kérhetnek a természetes 
személyektől olyan adatokat, amelyek 
túlmennek a platform felhasználóinak 
alapregisztrációján.

Or. en

Módosítás 16

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 

(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 
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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.

bánásmódra és esélyegyenlőségre. A 
hirdetésvezérelt modell mélyreható 
változásokat idézett elő az információk 
megjelenítési módjában, és olyan új 
adatgyűjtési mintákat és üzleti modelleket 
hozott létre, amelyek nem mindig 
pozitívak. A 2000/31/EK irányelv 6. 
cikkéből származó követelményeken túl az 
online platformoknak ezért biztosítaniuk 
kell, hogy az adatgyűjtés a lehető 
legalacsonyabb szinten maradjon, a 
reklámbevételek maximalizálása ne 
korlátozza a szolgáltatás minőségét, 
valamint hogy a szolgáltatások igénybe 
vevői rendelkezzenek az annak 
megértéséhez szükséges kiterjedt 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 17

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 
eredményre vezetnének.

(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 az alapvető jogokat 
érintő kihívások kezeléséhez, mivel 
nincsenek olyan alternatív, kevésbé 
korlátozó intézkedések, amelyek 
hatékonyan ugyanerre az eredményre 
vezetnének.

Or. en

Módosítás 18

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 
információkat az online interfészükön 
annak érdekében, hogy elősegítsék és 
optimalizálják az információkhoz való 

(62) Az online platformok 
üzletvitelének alapvető részét képezi, 
hogyan priorizálják és jelenítik meg az 
információkat az online interfészükön 
annak érdekében, hogy elősegítsék és 
optimalizálják az információkhoz való 
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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.

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 platformoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevői megfelelő tájékoztatást 
kapjanak az ajánlórendszerek 
használatáról, valamint hogy 
befolyásolhassák 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 az online 
óriásplatformoknak 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 19

Rendeletre irányuló javaslat
65 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65a) Nagy szükség van az online 
óriásplatformokra vonatkozó 
interoperabilitási követelményekre, mivel 
új lehetőségeket teremthetnek az innovatív 
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szolgáltatások fejlesztésére, leküzdhetik a 
zárt platformok bezáródási hatását, 
valamint biztosíthatják a versenyt és 
választási lehetőségeket a felhasználók 
számára. Ezeknek a követelményeknek 
lehetővé kell tenniük, hogy a 
szolgáltatások igénybe vevői 
hozzáférjenek a platformok közötti 
interakciókhoz. Az online 
óriásplatformoknak olyan 
alkalmazásprogramozási felületet kell 
biztosítaniuk, amelyen keresztül a 
harmadik felek platformjai és azok 
szolgáltatásainak igénybe vevői 
együttműködhetnek a platform fő 
funkcióival és az általa kínált alapvető 
szolgáltatások igénybe vevőivel. A fő 
funkciók közé tartozhat a bizonyos 
felhasználói fiókokból származó 
információk fogadásának képessége, a 
szolgáltatott tartalmak megosztása és az 
azokra való reagálás. Az interoperabilitási 
követelmények nem akadályozzák meg a 
platformokat abban, hogy nem alapvető 
kiegészítő funkciókat is kínáljanak 
szolgáltatásaik igénybe vevői számára.

Or. en

Módosítás 20

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 

törölve
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képezhetik. A Bizottság különösen az 
utóbbi vonatkozásában iránymutatást fog 
kiadni a félretájékoztatás kezeléséről szóló 
magatartási kódex megerősítéséről az 
európai demokráciáról szóló cselekvési 
tervnek megfelelően.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
71 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az online óriásplatformok rendszerszintű 
szerepe ne veszélyeztesse a belső piacot 
azáltal, hogy igazságtalanul kizárják az 
innovatív új belépőket, köztük a kkv-kat, a 
vállalkozókat és az induló innovatív 
vállalkozásokat, további szabályokra van 
szükség annak érdekében, hogy a 
szolgáltatások igénybe vevői válthassanak 
vagy kapcsolódhassanak és 
együttműködhessenek egymással az 
online platformok vagy az internetes 
ökoszisztémák között. Ezért az 
interoperabilitási kötelezettségeknek az 
online óriásplatformoktól meg kell 
követelniük a megfelelő eszközök, adatok, 
szakértelem és erőforrások megosztását. 
Ezen intézkedések részeként a 
Bizottságnak fel kell tárnia a különböző 
technológiákat és nyílt szabványokat és 
protokollokat, beleértve a technikai 
interfészek (alkalmazásprogramozási 
interfész) lehetőségét is, amelyek lehetővé 
tennék a szolgáltatások igénybe vevői vagy 
más piaci szereplők számára, hogy 
kihasználják az online óriásplatformok 
alapvető funkcióit az információcsere 
terén.

Or. en
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a belső piac megfelelő 
működéséhez való hozzájárulás a közvetítő 
szolgáltatások tekintetében;

a) a belső piac megfelelő 
működéséhez való hozzájárulás a közvetítő 
szolgáltatások tekintetében és a verseny 
ösztönzése;

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) magas szintű fogyasztóvédelem 
megvalósítása a digitális egységes piacon;

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez a rendelet nem alkalmazandó 
az (EU) 2016/679 rendelet és a 
2002/58/EK irányelv hatálya alá tartozó, 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekre.

Or. en
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „jogellenes tartalom”: bármely 
olyan információ, amely önmagában vagy 
egy tevékenységre való hivatkozással, 
beleértve a termékek értékesítését vagy a 
szolgálatások nyújtását, nem felel meg az 
uniós jognak vagy valamely tagállam 
jogának, függetlenül az adott jog pontos 
tárgyától vagy jellegétől;

g) „jogellenes tartalom”: bármely 
olyan információ, amely önmagában vagy 
egy tevékenységre való hivatkozással, 
beleértve a termékek értékesítését vagy a 
szolgálatások nyújtását, nem felel meg az 
uniós jognak vagy a származási tagállam 
jogának, függetlenül az adott jog pontos 
tárgyától vagy jellegétől;

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
A fogyasztói jogok védelme az adatalapú 

gazdaságban
(1) Amennyiben technikailag 
lehetséges, és összhangban van az uniós 
joggal, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatónak lehetővé kell tennie a 
szolgáltatás igénybevételét és a 
szolgáltatásért való fizetést a szolgáltatás 
igénybe vevője személyes adatainak 
gyűjtése nélkül.
(2) Az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
a szolgáltatás igénybe vevő általi 
használatára vonatkozó személyes 
adatokat csak olyan mértékben kezelheti, 
amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a 
szolgáltatást igénybe vevő igénybe vehesse 
a szolgáltatást, vagy ahhoz, hogy a 
szolgáltatás igénybevételéért díjat 



PA\1234517HU.docx 25/72 PE693.929v01-00

HU

számíthasson fel a szolgáltatás igénybe 
vevőjének. Az online platform 
üzemeltetője számára csak abban az 
esetben kell lehetővé tenni, hogy a 
szolgáltatás igénybe vevő általi 
használatára vonatkozó személyes 
adatokat kizárólag az (EU) 2016/679 
rendelet 4. cikkének 11. pontjában 
meghatározottak szerint az ajánlórendszer 
működtetése céljából kezelje, ha ahhoz az 
igénybe vevő kifejezett hozzájárulását 
adta. A tagállamok nem írhatják elő az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók számára, 
hogy megőrizzék a szolgáltatás 
valamennyi igénybe vevő általi 
használatára vonatkozó személyes 
adatokat.
(3) Az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatónak joga van végponttól 
végpontig terjedő titkosítási szolgáltatások 
nyújtására és támogatására.
(4) Az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók által végzett felhasználói 
profilalkotás kizárólag a felhasználó 
egyértelmű hozzájárulásával szolgáltatott 
adatok alapján végezhető. Profilalkotás 
kizárólag a szolgáltatás ehhez hozzájáruló 
felhasználóinak esetében végezhető. Az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak 
kifejezetten tilos profilalkotást végezniük 
olyan harmadik személyekkel 
kapcsolatban, akik nem veszik igénybe a 
szolgáltatást.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
Önkéntes, saját kezdeményezésű 

vizsgálatok és jogi megfelelés
A közvetítő szolgáltatóktól nem tagadható 
meg a 3. és 5. cikkben említett, felelősség 
alóli mentesség kizárólag azon az alapon, 
hogy önkéntes, saját kezdeményezésű 
vizsgálatokat vagy egyéb, a jogellenes 
tartalom észlelésére, azonosítására és 
eltávolítására, illetve a hozzáférés 
megszüntetésére irányuló tevékenységet 
folytatnak vagy az uniós jog 
követelményeinek – beleértve az ebben a 
rendeletben foglaltakat – való 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket 
hoznak.

Or. en

Indokolás

Erre a cikkre nincs szükség, mivel a bíróságok eddig sosem gondolták úgy, hogy például a 
YouTube tartalomazonosítójának használata ahhoz vezetett, hogy a YouTube aktív szerepet 
játszott a felhasználói tartalomszolgáltatásában. A vállalatokat ösztönözni kell a 
tartalommoderálási gyakorlataik megújítására, azonban ki kell zárni, hogy a 
magánvállalkozások még nagyobb büntetlenséget élvezzenek az online tartalmak 
jogszerűségéről való döntés során.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános nyomonkövetési vagy aktív 
tényfeltáró kötelezettségek hiánya

Az általános nyomonkövetési vagy aktív 
tényfeltáró vagy automatizált 
tartalommoderálási kötelezettségek hiánya

Or. en
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen szolgáltatókra nem vonatkozik 
olyan általános kötelezettség, amelynek 
értelmében nyomon kellene követniük a 
közvetítő szolgáltatók által továbbított 
vagy tárolt információkat, vagy jogellenes 
tevékenységre utaló tények vagy 
körülmények aktív feltárására kellene 
törekedniük.

Az ilyen szolgáltatókra nem vonatkozik 
olyan általános kötelezettség, amelynek 
értelmében nyomon kellene követniük a 
közvetítő szolgáltatók által továbbított 
vagy tárolt információkat, vagy jogellenes 
tevékenységre utaló tények vagy 
körülmények aktív feltárására kellene 
törekedniük. A közvetítő szolgáltatók 
semmilyen körülmények között nem 
kötelezhetők arra, hogy automatizált 
tartalommoderálást alkalmazzanak. 
Automatizált tartalommoderálási eszközök 
használata esetén a közvetítő 
szolgáltatóknak mindig biztosítaniuk kell 
az információtartalom eltávolítására, az 
ahhoz való hozzáférés megszüntetésére, 
korlátozására vagy bármilyen módon 
történő módosítására vonatkozó döntés 
emberi felügyeletét. 

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetítő szolgáltatók az egy 
adott jogellenes tartalom elleni fellépésre 
vonatkozó, a releváns nemzeti igazságügyi 
vagy közigazgatási hatóságok által a 
vonatkozó uniós vagy nemzeti jog alapján 
kibocsátott határozat kézhezvételekor, az 
uniós jognak megfelelően indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatják a 
határozatot kibocsátó hatóságot a határozat 
foganatosításáról, meghatározva a 
végrehajtott intézkedéseket és azok 

(1) A közvetítő szolgáltatók az egy 
adott jogellenes tartalom elleni fellépésre 
vonatkozó, a releváns nemzeti igazságügyi 
vagy közigazgatási hatóságok által a 
vonatkozó uniós vagy nemzeti jog alapján 
kibocsátott határozat kézhezvételekor az 
uniós jognak megfelelően haladéktalanul 
végrehajtják a határozatot és indokolatlan 
késedelem nélkül, de legkésőbb az 
intézkedést elrendelő határozat 
kézhezvételétől számított 10 munkanapon 
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időpontját. belül tájékoztatják a határozatot kibocsátó 
hatóságot a határozat foganatosításáról, 
meghatározva a végrehajtott intézkedéseket 
és azok időpontját.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a szolgáltató és a szolgáltatás 
tartalmat megosztó igénybe vevője 
számára elérhető jogorvoslattal 
kapcsolatos információk;

— a szolgáltató és a szolgáltatás 
tartalmat megosztó igénybe vevője 
számára elérhető jogorvoslati 
mechanizmusokkal kapcsolatos 
információk;

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e rendelet szerinti, a közvetítő 
szolgáltatókhoz intézett kérelmeket a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
digitális szolgáltatási koordinátorán 
keresztül kell továbbítani, aki felelős az 
összes releváns forrásból érkező kérelmek 
és információk összegyűjtéséért.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közvetítő szolgáltatók kellő 
gondossággal, objektíven és arányosan 
járnak el az (1) bekezdésben említett 
korlátozások alkalmazása és érvényesítése 
során, kellően figyelembe véve valamennyi 
érdekelt fél jogait és jogos érdekeit, 
beleértve a szolgáltatás igénybe vevőit a 
Chartában foglaltak szerint megillető 
alapvető jogokat.

(2) A közvetítő szolgáltatók átlátható 
módon, megkülönböztetésmentesen, 
következetesen, kiszámíthatóan, kellő 
gondossággal, nem önkényesen és 
arányosan járnak el az (1) bekezdésben 
említett korlátozások alkalmazása és 
érvényesítése során, kellően figyelembe 
véve valamennyi érdekelt fél jogait és 
jogos érdekeit, beleértve a szolgáltatás 
igénybe vevőit a Chartában foglaltak 
szerint megillető alapvető jogokat.

Or. en
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közvetítő szolgáltatók szerződési 
feltételei tiszteletben tartják az alapvető 
jogok Chartában és nemzetközi jogban 
rögzített alapvető elveit.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az e cikknek meg nem felelő 
szerződési feltételek a 93/13/EK 
irányelvvel összhangban nem kötelezőek 
az igénybe vevőkre nézve.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A szerződési feltételek minden 
módosításának teljes mértékben 
összhangban kell lennie ezzel a cikkel. A 
közvetítő szolgáltatóknak legalább egy 
hónappal végrehajtásuk előtt 
tájékoztatniuk kell a felhasználókat a 
szerződési feltételek minden változásáról.

Or. en
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A belső piac és a nyújtott 
szolgáltatások átláthatóságának 
megőrzése és megerősítése érdekében a 
szolgáltatónak a belső piac egészében a 
lehető legnagyobb mértékben hasonló 
feltételeket kell alkalmaznia, az eltérések 
egyértelmű megjelölésével és 
indokolásával.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2e) Az online óriásplatformoknak 
szerződési feltételeiket egyeztetniük kell a 
digitális szolgáltatási koordinátorral, és 
ezek a feltételek csak a digitális 
szolgáltatási koordinátor jóváhagyását 
követően léphetnek hatályba.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetítő szolgáltatók – legalább 
évente egyszer – egyértelmű, könnyen 
érthető és részletes jelentést tesznek közzé 

(1) A közvetítő szolgáltatók – legalább 
évente egyszer – egységesített és géppel 
olvasható formátumban, egyértelmű, 
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az adott időszakban végzett 
tartalommoderálásról. Ezek a jelentések 
adott esetben különösen az alábbi 
információkat tartalmazzák:

könnyen érthető és részletes jelentést 
tesznek közzé az adott időszakban végzett 
tartalommoderálásról. Ezek a jelentések 
adott esetben különösen az alábbi 
információkat tartalmazzák:

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szolgáltató saját 
kezdeményezésére történt 
tartalommoderálás, beleértve az olyan 
intézkedések számát és típusát, amelyek 
érintik a szolgáltatás igénybe vevője által 
megadott információk elérhetőségét, 
láthatóságát és hozzáférhetőségét, illetve a 
szolgáltatás igénybe vevőjének az 
információk megadására vonatkozó 
képességét, az intézkedések okai és alapja 
szerinti bontásban;

c) a szolgáltató saját 
kezdeményezésére történt 
tartalommoderálás, beleértve az olyan 
intézkedések számát és típusát, amelyek 
érintik a szolgáltatás igénybe vevője által 
megadott információk elérhetőségét, 
láthatóságát és hozzáférhetőségét, illetve a 
szolgáltatás igénybe vevőjének az 
információk megadására vonatkozó 
képességét, az intézkedések okai és alapja 
szerinti bontásban, valamint azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a 
tartalommoderátorok minősítése és 
biztosítékok kialakítása a nem jogsértő 
tartalmak figyelmen kívül hagyásának 
biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik 
azokra a közvetítő szolgáltatókra, amelyek 
a 2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro- vagy kisvállalkozásnak 

(2) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontja 
nem vonatkozik azokra a közvetítő 
szolgáltatókra, amelyek a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás melléklete értelmében 
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minősülnek. mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amennyiben egy szellemitulajdon-
jog állítólagos megsértését bejelentik, 
bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az 
értesítést benyújtó szervezet az 
állítólagosan megsértett szellemitulajdon-
jog jogosultja, vagy jogosult arra, hogy a 
jogosult nevében eljárjon;

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett 
elemeket tartalmazó bejelentések alapján 
úgy tekintendő, hogy a szolgáltató 
ténylegesen tudomást szerzett az 5. cikk 
alkalmazásában az érintett konkrét 
információról.

törölve

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szerzői jog állítólagos 
megsértéséről szóló bejelentés 
kézhezvételét követően a szolgáltatónak a 
rendelkezésre álló elérhetőségi adatok 
felhasználásával értesítenie kell az 
adatszolgáltatót a (2) bekezdésben említett 
elemekről, és lehetőséget kell biztosítania 
számára, hogy legalább 5 munkanapon 
belül válaszolhasson, még a döntés 
meghozatala, és adott esetben az említett 
tartalomhoz való hozzáférés 
megszüntetése előtt.

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A szolgáltató biztosítja, hogy a 
bejelentésekkel kapcsolatos döntéseket 
szakképzett személyzet hozza meg, akik 
számára megfelelő képzést és megfelelő 
munkakörülményeket biztosítanak, 
ideértve a szakmai támogatást és a 
pszichológiai szaksegítséget is.

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szolgáltató emellett – 
indokolatlan késedelem nélkül – értesíti az 
adott személyt vagy szervezetet a 

(5) A szolgáltató emellett – 
indokolatlan késedelem nélkül – értesíti a 
benyújtó személyt vagy szervezetet, 
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bejelentés tárgyát képező információkkal 
kapcsolatos döntéséről, tájékoztatást 
nyújtva az adott döntéssel kapcsolatos 
jogorvoslati lehetőségekről.

valamint az információnyújtót a bejelentés 
tárgyát képező információkkal kapcsolatos 
döntéséről, tájékoztatást nyújtva az adott 
döntéssel kapcsolatos jogorvoslati 
lehetőségekről.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tárhelyszolgáltatók feldolgozzák 
az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket, és időben, kellő 
gondossággal és tárgyilagosan eljárva 
döntést hoznak a bejelentés tárgyát képező 
információkkal kapcsolatban. Ha ez a 
feldolgozás vagy döntéshozatal 
automatizált eszközökkel történik, erre 
vonatkozóan tájékoztatást nyújtanak a (4) 
bekezdésben említett értesítésben.

(6) A tárhelyszolgáltatók feldolgozzák 
az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket, és időben, kellő 
gondossággal és nem önkényesen eljárva 
döntést hoznak a bejelentés tárgyát képező 
információkkal kapcsolatban. Ha ez a 
feldolgozás automatizált eszközökkel 
történik, erre vonatkozóan tájékoztatást 
nyújtanak a (4) bekezdésben említett 
értesítésben.

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tárhelyszolgáltatók közzéteszik 
az (1) bekezdésben említett döntéseket és 
azok indokolását a Bizottság által kezelt, 
nyilvánosan elérhető adatbázisban. Ezek az 
információk nem tartalmaznak személyes 
adatokat.

(4) A tárhelyszolgáltatók közzéteszik 
az (1) bekezdésben említett döntéseket és 
azok indokolását a Bizottság által kezelt és 
közzétett, nyilvánosan elérhető, géppel 
olvasható és újrafelhasználható 
adatbázisban. Ezek az információk nem 
tartalmaznak személyes adatokat.

Or. en
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 2003/361/EK bizottsági ajánlás 
mellékletében meghatározott mikro- és 
kisvállalkozások mentesülnek az e 
cikkben meghatározott kötelezettségek 
alól.

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online platformok hozzáférést 
biztosítanak a szolgáltatás igénybe vevői 
számára – az ebben a bekezdésben említett 
döntést követően legalább hat hónapig – 
egy olyan hatékony belső panaszkezelési 
rendszerhez, amely lehetővé teszi a 
panaszok elektronikus úton és ingyenesen 
történő benyújtását az online platform által 
azon az alapon hozott alábbi döntésekkel 
kapcsolatban, hogy a szolgáltatás igénybe 
vevője által küldött információk jogellenes 
tartalomnak minősülnek vagy nem 
egyeztethetők össze a szerződési 
feltételekkel:

(1) Az online platformok hozzáférést 
biztosítanak a szolgáltatás igénybe vevői és 
az (EU) 2020/1828 irányelv 3. cikkének 4. 
pontjában meghatározott minősített 
szervezetek számára – az ebben a 
bekezdésben említett döntést követően 
legalább hat hónapig – egy olyan hatékony 
belső panaszkezelési rendszerhez, amely 
lehetővé teszi a panaszok elektronikus úton 
és ingyenesen történő benyújtását az online 
platform által azon az alapon hozott alábbi 
döntésekkel kapcsolatban, hogy a 
szolgáltatás igénybe vevője által küldött 
információk jogellenes tartalomnak 
minősülnek vagy nem egyeztethetők össze 
a szerződési feltételekkel:

Or. en
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az információk eltávolítására vagy 
a hozzáférés megszüntetésére vonatkozó 
döntések;

a) az információk eltávolítására, az 
azokhoz való hozzáférés megszüntetésére, 
korlátozására vagy bármely más módon 
történő módosítására vonatkozó döntések;

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platformok biztosítják, 
hogy a belső panaszkezelési rendszerük 
könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát 
legyen, illetve lehetővé tegye és elősegítse 
a kellően pontos és megfelelően indokolt 
panaszok benyújtását.

(2) Az online platformok biztosítják, 
hogy a belső panaszkezelési rendszerük 
könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát 
legyen, illetve lehetővé tegye és elősegítse 
a kellően pontos és megfelelően indokolt 
panaszok benyújtását. Az online 
platformok szerződési feltételeikben – 
többek között a fogyatékossággal élő 
személyek számára is – egyértelmű, 
felhasználóbarát és könnyen hozzáférhető 
módon határozzák meg belső 
panaszkezelési rendszerük eljárási 
szabályzatát.

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az online platformok időben, kellő (3) Az online platformok időben, kellő 
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gondossággal és objektíven eljárva kezelik 
a belső panaszkezelési rendszerükben 
benyújtott panaszokat. Ha a panasz kellő 
alapot szolgáltat arra, hogy az online 
platform úgy ítélje meg, hogy a panasz 
tárgyát képező információ nem jogellenes, 
illetve nem összeegyeztethetetlen a 
szerződési feltételeivel, vagy arra utaló 
információt tartalmaz, hogy a panaszos 
magatartása nem indokolja a szolgáltatás 
vagy fiók felfüggesztését vagy 
megszüntetését, akkor az online platform 
indokolatlan késedelem nélkül visszavonja 
az (1) bekezdésben említett döntését.

gondossággal és nem önkényesen eljárva 
kezelik a belső panaszkezelési 
rendszerükben benyújtott panaszokat. Ha a 
panasz kellő alapot szolgáltat arra, hogy az 
online platform úgy ítélje meg, hogy a 
panasz tárgyát képező információ nem 
jogellenes, illetve nem 
összeegyeztethetetlen a szerződési 
feltételeivel, vagy arra utaló információt 
tartalmaz, hogy a panaszos magatartása 
nem indokolja a szolgáltatás vagy fiók 
felfüggesztését vagy megszüntetését, akkor 
az online platform indokolatlan késedelem 
nélkül visszavonja az (1) bekezdésben 
említett döntését. Amennyiben a panaszos 
kéri, az online platform nyilvánosan is 
tájékoztatja a döntés visszavonásáról. 
Amennyiben az (1) bekezdésben említett 
döntés nyilvánvalóan téves és sérti a 
szolgáltatás igénybe vevőjének alapvető 
jogait, az online platform pénzügyi 
ellentételezést nyújt. A pénzügyi 
ellentételezés összegének 
meghatározásakor az online platformnak 
azt is figyelembe kell vennie, hogy az (1) 
bekezdésben említett döntés 
megakadályozta-e a szolgáltatás igénybe 
vevőjét abban, hogy igénybe vegye a 
platform használatát.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az online platformok biztosítják, 
hogy a (4) bekezdésben említett döntésekre 
ne kizárólagosan automatizált módon 
kerüljön sor.

(5) Az online platformok biztosítják, 
hogy a (4) bekezdésben említett döntéseket 
ne kizárólag automatizált eszközök alapján 
hozzák meg, hanem azokat képzett 
személyzet vizsgálja felül, akik számára 
megfelelő alap- és továbbképzést kell 
biztosítani az alkalmazandó 
jogszabályokról és a nemzetközi emberi 
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jogi normákról, valamint megfelelő 
munkakörülményeket, beleértve adott 
esetben a szakmai támogatást, a 
pszichológiai szaksegítséget és a jogi 
tanácsadást.

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szolgáltatás igénybe vevői, akik a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
döntések címzettjei, jogosultak élni a peren 
kívüli vita lehetőségével a (2) bekezdésnek 
megfelelően tanúsított testületnél az 
említett döntésekkel kapcsolatos viták 
rendezése érdekében, ideértve azokat a 
panaszokat, amelyeket nem lehetett 
megoldani az említett cikkben szereplő 
belső panaszkezelési rendszer segítségével. 
Az online platformok – jóhiszeműen – 
együttműködnek a választott testülettel a 
vita rendezése céljából, és köti őket a 
testület döntése.

(1) A szolgáltatás igénybe vevői, akik a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
döntések címzettjei és az (EU) 2020/1828 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. 
cikkének 4. pontjában meghatározott 
minősített szervezetek jogosultak élni 
peren kívüli vitarendezési testület 
igénybevételének lehetőségével a (2) 
bekezdésnek megfelelően tanúsított 
testületnél az említett döntésekkel 
kapcsolatos viták rendezése érdekében, 
ideértve azokat a panaszokat, amelyeket 
nem lehetett megoldani az említett cikkben 
szereplő belső panaszkezelési rendszer 
segítségével. Az online platformok – 
jóhiszeműen – együttműködnek a 
szolgáltatás igénybe vevője által választott 
testülettel a vita rendezése céljából, és köti 
őket a testület döntése.

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online platformok megteszik az (1) Az online platformok megteszik az 
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annak biztosításához szükséges műszaki és 
szervezeti intézkedéseket, hogy a 
megbízható bejelentők által a 14. cikkben 
említett mechanizmusok révén tett 
bejelentéseket kiemelten és késedelem 
nélkül kezeljék, illetve kiemelten és 
késedelem nélkül hozzák meg az ilyen 
bejelentésekre vonatkozó döntésüket.

annak biztosításához szükséges műszaki és 
szervezeti intézkedéseket, hogy a 
megbízható bejelentők által a 14. cikkben 
említett mechanizmusok révén tett 
bejelentéseket kiemelten és késedelem 
nélkül kezeljék, illetve kiemelten és 
késedelem nélkül hozzák meg az ilyen 
bejelentésekre vonatkozó döntésüket. Az 
automatizált bejelentések megbízható 
bejelentők általi, hatékony emberi 
felülvizsgálat nélküli használata nem 
fogadható el érvényes benyújtási módként.

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet értelmében vett 
megbízható bejelentő státuszt – a 
szervezetek kérelme alapján – annak a 
tagállamnak a digitális szolgáltatási 
koordinátora ítéli oda, amelyben a 
kérelmező székhellyel rendelkezik, ha a 
kérelmező bizonyítottan teljesíti az alábbi 
feltételek mindegyikét:

(2) Az e rendelet értelmében vett 
megbízható bejelentő státuszt – a 
szervezetek kérelme alapján – annak a 
tagállamnak a digitális szolgáltatási 
koordinátora ítéli oda, amelyben a 
kérelmező székhellyel rendelkezik, vagy a 
Bizottság, ha a kérelmező bizonyítottan 
teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) működési szempontból független a 
kormánytól és a hatóságoktól, és nem 
kereskedelmi és ipari érdekek vezérlik.

Or. en
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) évente legalább egyszer világos és 
könnyen érthető jelentést tesz közzé a 14. 
cikkel összhangban a jelentés által lefedett 
időszakban benyújtott értesítésekről. A 
jelentésnek tartalmaznia kell:
– a bejelentések összefoglalását a 
tárhelyszolgáltató kiléte szerint 
kategorizálva;
– a bejelentett tartalom típusát;
– a bejelentett tartalom által állítólagosan 
megsértett konkrét jogi rendelkezéseket;
– a szolgáltató által hozott intézkedéseket;
– az esetleges összeférhetetlenségeket és 
finanszírozási forrásokat, valamint
– a megbízható bejelentő függetlenségét 
biztosító eljárások magyarázatát.

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok tájékoztatják a Bizottságot 
és a Testületet az olyan szervezetek 
nevéről, címéről és e-mail-címéről, 
amelyeknek a (2) bekezdésnek 
megfelelően odaítélték a megbízható 
bejelentő státuszt.

(3) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok és a Bizottság tájékoztatja a 
Testületet az olyan szervezetek nevéről, 
címéről és e-mail-címéről, amelyeknek a 
(2) bekezdésnek megfelelően odaítélték a 
megbízható bejelentő státuszt.

Or. en
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Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság közzéteszi a (3) 
bekezdésben említett információkat egy 
nyilvánosan elérhető adatbázisban, amelyet 
naprakészen tart.

(4) A Bizottság könnyen hozzáférhető 
és géppel olvasható formátumban 
közzéteszi a (3) bekezdésben említett 
információkat egy nyilvánosan elérhető 
adatbázisban, amelyet naprakészen tart.

Or. en

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az online platform arra utaló 
információval rendelkezik, hogy egy 
megbízható bejelentő jelentős számú, nem 
kellően pontos vagy nem megfelelően 
megindokolt bejelentést tett a 14. cikkben 
említett mechanizmusok keretében, 
ideértve a panaszok belső panaszkezelési 
rendszer keretében történő, a 17. cikk (3) 
bekezdésének megfelelő kezelésével 
kapcsolatos információkat, tájékoztatja azt 
a digitális szolgáltatási koordinátort, amely 
odaítélte a megbízható bejelentő státuszt az 
adott szervezetnek, mellékelve a szükséges 
magyarázatokat és alátámasztó 
okmányokat.

(5) Ha az online platform arra utaló 
információval rendelkezik, hogy egy 
megbízható bejelentő jelentős számú, nem 
kellően pontos vagy nem megfelelően 
megindokolt bejelentést vagy a jogi 
tartalomra vonatkozó bejelentéseket tett a 
14. cikkben említett mechanizmusok 
keretében, ideértve a panaszok belső 
panaszkezelési rendszer keretében történő, 
a 17. cikk (3) bekezdésének megfelelő 
kezelésével kapcsolatos információkat, 
tájékoztatja azt a digitális szolgáltatási 
koordinátort, amely odaítélte a megbízható 
bejelentő státuszt az adott szervezetnek, 
mellékelve a szükséges magyarázatokat és 
alátámasztó okmányokat.

Or. en
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A digitális szolgáltatási 
koordinátor, amely odaítélte a megbízható 
bejelentő státuszt a szervezetnek, 
visszavonja ezt a státuszt – ha a saját 
kezdeményezésére vagy a harmadik féltől 
származó információk alapján, beleértve az 
online platform által az (5) bekezdés 
értelmében rendelkezésre bocsátott 
információkat – megállapítja, hogy az adott 
szervezet már nem felel meg a (2) 
bekezdésben meghatározott feltételeknek. 
A státusz visszavonását megelőzően a 
digitális szolgáltatási koordinátor 
lehetőséget nyújt az adott szervezetnek 
arra, hogy reagáljon a vizsgálat 
megállapításaira és a koordinátor azon 
szándékára, hogy visszavonja a szervezet 
megbízható bejelentő státuszát.

(6) A hatóság, amely odaítélte a 
megbízható bejelentő státuszt a 
szervezetnek, visszavonja ezt a státuszt – 
ha a saját kezdeményezésére vagy a 
harmadik féltől származó információk 
alapján, beleértve az online platform által 
az (5) bekezdés értelmében rendelkezésre 
bocsátott információkat – megállapítja, 
hogy az adott szervezet már nem felel meg 
a (2) bekezdésben meghatározott 
feltételeknek. A státusz visszavonását 
megelőzően a digitális szolgáltatási 
koordinátor lehetőséget nyújt az adott 
szervezetnek arra, hogy reagáljon a 
vizsgálat megállapításaira és a koordinátor 
azon szándékára, hogy visszavonja a 
szervezet megbízható bejelentő státuszát.

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottságnak joga van pénzügyi 
ellentételezést nyújtani azoknak a 
megbízható bejelentőknek, akik magas 
szintű etikai és átláthatósági normákkal 
rendelkeznek, és munkájuk jelentősen 
hozzájárul az alapvető jogok védelméhez. 
Ezt a kompenzációs mechanizmust a 
Testülettel konzultálva kell létrehozni.

Or. en
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Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online platformok – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggesztik a szolgáltatásuk nyújtását a 
szolgáltatás olyan igénybe vevője számára, 
amely gyakran bocsát rendelkezésre 
nyilvánvalóan jogellenes tartalmat.

(1) Az online platformok – csak 
észszerű rövid időre és előzetes 
figyelmeztetést, illetve átfogó 
magyarázatot követően – felfüggesztik a 
szolgáltatásuk nyújtását a szolgáltatás 
olyan igénybe vevője számára, amely 
gyakran bocsát rendelkezésre 
nyilvánvalóan jogellenes tartalmat.

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kereskedő neve, címe, 
telefonszáma és e-mail-címe;

a) a kereskedő neve, címe és e-mail-
címe;

Or. en

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kereskedő személyazonosító 
okmányának vagy egyéb, a 910/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet50 3. 
cikkében meghatározott elektronikus 
azonosító okmány másolata;

törölve

__________________
50 Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
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belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.

Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kereskedő bankszámlájának 
adatai, amennyiben a kereskedő 
természetes személy;

törölve

Or. en

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az online platform biztonságos 
módon tárolja az (1) és (2) bekezdés 
értelmében megszerzett információkat az 
érintett kereskedővel fennálló szerződéses 
jogviszonyának időtartama alatt. Ezt 
követően törli az információkat.

(4) Az online platform biztonságos 
módon tárolja az (1) és (2) bekezdés 
értelmében megszerzett információkat az 
érintett kereskedővel fennálló szerződéses 
jogviszonyának időtartama alatt, beleértve 
a jogorvoslat időtartamát is. Ezt követően 
törli az információkat.

Or. en

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
Átláthatóság a fenntartható fogyasztás 

érdekében
Amennyiben egy online óriásplatform 
lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy 
távollevők közötti szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, biztosítania kell, hogy a 
fogyasztók számára valós időben világos 
és egyértelmű tájékoztatást nyújtson 
termékei és szolgáltatásai környezeti 
hatásairól, például a fenntartható és 
hatékony kézbesítési módszerek 
használatáról, a fenntartható és ökológiai 
csomagolásról, valamint az áruk elállás 
esetén történő visszaküldésének környezeti 
költségeiről.

Or. en

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 17. cikkben említett belső 
panaszkezelési rendszerben beérkezett 
panaszok száma, a panaszok alapja, a 
panaszok vonatkozásában hozott 
döntések, a döntéshozatalhoz szükséges 
átlagos idő, és az olyan esetek száma, 
amelyben a döntések visszavonásra 
kerültek.

Or. en

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az online platformok 
egyértelműen közlik, hogy hogyan és 
milyen célból gyűjtenek adatokat a 
szolgáltatás felhasználóitól, és hogyan, 
kinek és milyen célból terjesztik az 
összegyűjtött adatokat.

Or. en

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) melyek a szolgáltatás hirdetéssel 
megcélzott igénybe vevőjének 
meghatározására szolgáló főbb 
paraméterekkel kapcsolatos érdemi 
információk.

c) melyek a szolgáltatás hirdetéssel 
megcélzott igénybe vevőjének 
meghatározására szolgáló paraméterekkel 
kapcsolatos, illetve e paraméterek 
megváltoztatásának módjára vonatkozó 
érdemi információk.

Or. en

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amennyiben az online platform 
online prezentációjának egy részét 
harmadik félnek adja tovább, a platform 
biztosítja, hogy az e cikkben 
meghatározott valamennyi átláthatósági 
követelmény teljesüljön.

Or. en
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Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapvető jogok gyakorlását 
érintő negatív hatások, tekintettel a magán- 
és a családi élet tiszteletben tartására, a 
véleménynyilvánítás szabadságára, az 
információszabadságra, a 
megkülönböztetés tilalmára és a 
gyermekek jogaira a Charta 7., 11., 21. és 
24. cikkének megfelelően;

b) az alapvető jogok gyakorlását 
érintő negatív hatások, különös tekintettel 
a magán- és a családi élet tiszteletben 
tartására, a véleménynyilvánítás 
szabadságára, az információszabadságra, a 
– többek között algoritmikus torzítás révén 
való – megkülönböztetés tilalmára és a 
gyermekek jogaira a Chartában 
rögzítetteknek megfelelően;

Or. en

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szolgáltatásaik szándékos 
manipulálása, többek között a szolgáltatás 
nem engedélyezett használatával vagy 
automatizált használatával, amely 
tényleges vagy várható negatív hatást 
gyakorol a közegészségügyre, a 
kiskorúakra, a társadalmi párbeszédre, 
valamint a választási folyamatokra és a 
közbiztonságra.

c) a szolgáltatásuk hibás működése 
vagy szándékos manipulálása, többek 
között a szolgáltatás automatizált 
használatával, amely tényleges vagy 
várható negatív hatást gyakorol az alapvető 
jogokra.

Or. en

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kockázatértékelés elvégzésekor 
az online óriásplatformok figyelembe 
veszik különösen azt, hogy a 
tartalommoderálási rendszereik, 
ajánlórendszereik, valamint a hirdetések 
kiválasztását és megjelenítését végző 
rendszereik hogyan befolyásolják az (1) 
bekezdésben említett rendszerszintű 
kockázatokat, beleértve a jogellenes 
tartalom, illetve a szerződési feltételeikkel 
összeegyeztethetetlen információk 
potenciálisan gyors és széles körű 
terjedését.

(2) A kockázatértékelés elvégzésekor 
az online óriásplatformok figyelembe 
veszik különösen a tartalommoderálási 
rendszereik, ajánlórendszereik, valamint a 
hirdetések kiválasztását és megjelenítését 
végző rendszereik hatásait.

Or. en

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nyilvános ellenőrzés és az 
átláthatóság magas szintjének biztosítása 
érdekében ezeket az éves 
kockázatértékeléseket nyílt hozzáférésű 
adatok révén a lehető legátláthatóbb 
módon kell elvégezni.

Or. en

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A kockázatértékelés eredményét és 
az igazoló dokumentumokat megküldik a 
Testületnek és a székhely szerinti digitális 
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szolgáltatási koordinátornak. A 
kockázatértékelés összefoglaló változatát 
könnyen hozzáférhető formátumban 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) megfelelő személyzet biztosítása a 
bejelentések és panaszok kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egyéb online platformokkal való 
együttműködés kezdeményezése vagy 
módosítása a 35. cikkben említett 
magatartási kódexeknek, illetve a 37. 
cikkben említett válságkezelési 
protokolloknak megfelelően.

törölve

Or. en

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a szolgáltatásnyújtáshoz és a 
műszaki infrastruktúrához kapcsolódó 
villamosenergia- és vízfogyasztás, 
hőtermelés és szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentését célzó célzott intézkedések.

Or. en

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a jelentéseket terjeszteni kell a 
nyilvánosság körében, és azoknak 
szabványos, nyílt adatokat kell 
tartalmazniuk, amelyek leírják a 
rendszerszintű kockázatokat, különösen 
az alapvető jogokat érintő kockázatokat.

Or. en

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – a digitális 
szolgáltatási koordinátorokkal 
együttműködve – általános iránymutatást 
adhat ki az (1) bekezdés alkalmazásáról 
konkrét kockázatok vonatkozásában, 
mindenekelőtt a bevált gyakorlatok 
ismertetése és lehetséges intézkedések 
ajánlása érdekében, kellően figyelembe 
véve az intézkedések lehetséges hatását 
valamennyi érintett félnek a Chartában 
foglalt alapvető jogaira. Az ilyen 

(3) A Bizottság – a digitális 
szolgáltatási koordinátorokkal 
együttműködve – általános ajánlásokat 
adhat ki az (1) bekezdés alkalmazásáról 
konkrét kockázatok vonatkozásában, 
mindenekelőtt a bevált gyakorlatok 
ismertetése és lehetséges intézkedések 
ajánlása érdekében, kellően figyelembe 
véve az intézkedések lehetséges hatását 
valamennyi érintett félnek a Chartában 
foglalt alapvető jogaira. Az ilyen ajánlások 
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iránymutatás kidolgozásakor a Bizottság 
nyilvános konzultációkat szervez.

kidolgozásakor a Bizottság nyilvános 
konzultációkat szervez.

Or. en

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online óriásplatformok – a saját 
költségükre és legalább évente egyszer – 
ellenőrzésen esnek át, amely felméri az 
alábbiaknak való megfelelésüket:

(1) Az online óriásplatformok – a saját 
költségükre és legalább évente egyszer – 
független ellenőrzésen esnek át, amely 
felméri az alábbiaknak való 
megfelelésüket:

Or. en

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ellenőrzéseket legalább a 
következők tekintetében kell elvégezni:
i. a szolgáltatási feltételek 
egyértelműsége, koherenciája és 
kiszámítható végrehajtása, különös 
tekintettel a Chartában rögzített, 
alkalmazandó alapvető jogokra;
ii. az 13., 23., 24. és 30. cikkben 
meghatározott átláthatósági jelentéstételi 
kötelezettségek teljessége, módszertana és 
következetessége, valamint az 
átláthatósági jelentéstételre vonatkozó 
lehető legmagasabb szintű normák 
tiszteletben tartása;
iii. a szolgáltató által a szolgáltatás 
igénybe vevői számára biztosított nyomon 
követés és az értesítési szolgáltatók 
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jogellenes tartalomra és a szolgáltatási 
feltételek megsértésére vonatkozó 
értesítéseinek pontossága, 
kiszámíthatósága és egyértelműsége, 
valamint az eltávolított információk 
osztályozásának pontossága (jogellenes 
vagy a feltételek megsértése);
iv. belső és harmadik felek 
panaszkezelési mechanizmusai;
v. a megbízható bejelentőkkel való 
kapcsolattartás, valamint a pontosság, a 
válaszadási idő, a hatékonyság és a 
visszaélésre utaló jelek független 
értékelése;
vi. a kereskedők nyomon 
követhetőségének ellenőrzésével 
kapcsolatos gondosság;
vii.  a magatartási kódexek 
hatékonysága és betartása;
viii. az adatok elégségessége, amelynek 
célja általában az adat-előállítás és – ahol 
lehetséges – különösen az adatforgalom 
csökkentése, ideértve a 27. cikkben 
említett adatközpontok kapcsolódó 
villamosenergia-fogyasztásának és 
erőforrásainak csökkentését is;
ix. készenlét a 37. cikkben említett 
válságkezelési protokollokban való 
részvételre. 
Az i–vii. pontban említett témakörökre 
vonatkozó ellenőrzések 
összekapcsolhatók, amennyiben az 
ellenőrzéseket végző szervezet az adott 
témakörökben szakértelemmel 
rendelkezik.

Or. en

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés értelmében 
elvégzett ellenőrzéseket olyan szervezet 
végzi, amely

(2) A fenti bekezdések értelmében 
elvégzett ellenőrzéseket olyan szervezet 
végzi, amely

Or. en

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ellenőrzéseket közvetlenül azok 
befejezését követően be kell nyújtani a 
digitális szolgáltatási koordinátoroknak, 
az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 
és a Bizottságnak. Az ellenőrzés érzékeny 
információkat nem tartalmazó 
megállapításait nyilvánosságra kell hozni. 
A digitális szolgáltatási koordinátorok, az 
Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és a 
Bizottság nyilvános észrevételeket tehet az 
ellenőrzésekről.

Or. en

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlórendszereket használó 
online óriásplatformok a szerződési 
feltételeikben – egyértelműen, 
hozzáférhetően és könnyen érthetően – 
meghatározzák az ajánlórendszerükben 
használt fő paramétereket, valamint a 
szolgáltatás igénybe vevője számára az 
ilyen főbb paraméterek módosítására vagy 

(1) Az ajánlórendszereket használó 
online platformok a szerződési 
feltételeikben – egyértelmű, hozzáférhető 
és könnyen érthető módon – 
meghatározzák az ajánlórendszerükben 
használt fő paramétereket, valamint a 
szolgáltatás igénybe vevője számára az 
ilyen főbb paraméterek módosítására vagy 
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befolyásolására esetlegesen rendelkezésre 
álló alternatívákat, köztük legalább egy 
olyan alternatívát, amely nem az (EU) 
2016/679 rendelet 4. cikke (4) 
bekezdésének értelmében vett 
profilalkotáson alapul.

befolyásolására esetlegesen rendelkezésre 
álló alternatívákat. Az óriásplatform 
tartalmaz legalább egy olyan alternatívát, 
amely nem az (EU) 2016/679 rendelet 4. 
cikke (4) bekezdésének értelmében vett 
profilalkotáson alapul, valamint naplót kell 
vezetnie az ajánlórendszerben eszközölt 
valamennyi jelentős változtatásról.

Or. en

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ajánlórendszerekben csak olyan 
adatok használhatók fel, amelyek 
felhasználásához a felhasználó 
önkéntesen és egyértelműen hozzájárult.

Or. en

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azt, hogy vajon a hirdetés a 
szolgáltatás igénybe vevőinek kifejezetten 
egy vagy több adott csoportjának kívánták-
e megjeleníteni, és ha igen, az erre a célra 
használt főbb paraméterek;

d) azt, hogy vajon a hirdetés a 
szolgáltatás igénybe vevőinek kifejezetten 
egy vagy több adott csoportjának kívánták-
e megjeleníteni, és ha igen, az erre a célra 
használt főbb paraméterek, beleértve az 
egyes csoportok kizárására használt 
paraméterekre vonatkozó döntéseket;

Or. en
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Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a platform által az egyes hirdetések 
terjesztéséért kapott, euróban vagy a 
platform székhelye szerinti tagállam 
pénznemében kifejezett pénzügyi 
ellentételezés nagysága.

Or. en

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online óriásplatformok 
hozzáférést biztosítanak a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátor vagy a 
Bizottságnak – azok indokolt kérésére és a 
kérésben meghatározott észszerű határidőn 
belül – az e rendeletnek való megfelelés 
nyomon követéséhez és értékeléséhez 
szükséges adatokhoz. A digitális 
szolgáltatási koordinátor és Bizottság csak 
ebből a célból használja az adatokat.

(1) Az online óriásplatformok 
hozzáférést biztosítanak a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátor vagy a 
Bizottságnak – azok indokolt kérésére és a 
kérésben meghatározott észszerű határidőn 
belül – az e rendeletnek való megfelelés 
nyomon követéséhez és értékeléséhez 
szükséges adatokhoz.

Or. en

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor vagy a Bizottság 
indokolt kérésére az online óriásplatform – 

(2) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor vagy a Bizottság 
indokolt kérésére az online óriásplatform – 
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a kérésben meghatározott észszerű 
határidőn belül – biztosítja az olyan 
ellenőrzött kutatók adatokhoz való 
hozzáférését, akik megfelelnek az ezen 
cikk (4) bekezdésében szereplő 
követelményeknek, kizárólag olyan 
kutatások céljára, amelyek hozzájárulnak 
a rendszerszintű kockázatok 
azonosításához és megértéséhez a 26. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően.

a kérésben meghatározott észszerű 
határidőn belül – biztosítja az olyan 
ellenőrzött kutatók adatokhoz való 
hozzáférését, akik megfelelnek az ezen 
cikk (4) bekezdésében szereplő 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Indokolt kérésre az online 
óriásplatformok tudományos és akadémiai 
kutatás céljából hozzáférést biztosítanak 
az adatokhoz – különösen az összesített és 
anonimizált adatokhoz – az olyan 
ellenőrzött kutatók számára, akik 
megfelelnek az ezen cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. Az online 
óriásplatform megtagadhatja az 
adatokhoz való hozzáférést, ha az ilyen 
hozzáférés veszélyeztetné az üzleti titkokat 
vagy a szolgáltatás biztonságát. Az 
elutasítást megfelelően indokolni kell.

Or. en

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az online óriásplatformok 
hozzáférést biztosítanak az (1) és (2) 

(3) Az online óriásplatformok 
hozzáférést biztosítanak az (1) és (2) 
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bekezdés értelmében vett adatokhoz az 
online adatbázisokban vagy adott esetben a 
felhasználói program interfészeken.

bekezdés értelmében vett adatokhoz az 
online adatbázisokban vagy adott esetben a 
felhasználói program interfészeken. Ezek 
között személyes adatok csak akkor 
szerepelhetnek, ha a nyilvánosság 
számára jogszerűen hozzáférhetők.

Or. en

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ellenőrzött státusz 
megszerzéséhez a kutatók kapcsolatban 
állnak tudományos intézményekkel, nem 
vezetik őket kereskedelmi érdekek, igazolt 
szakértelemmel rendelkeznek a vizsgált 
kockázatok vagy a kapcsolódó kutatási 
módszertanok terén, továbbá elkötelezték 
magukat az egyes kérésekhez kapcsolódó 
adatvédelmi és titoktartási követelmények 
betartása mellett, és képesek arra.

(4) Az ellenőrzött státusz 
megszerzéséhez a kutatók kapcsolatban 
állnak tudományos intézményekkel, nem 
vezetik őket kereskedelmi érdekek, igazolt 
ismeretekkel rendelkeznek a vizsgálat 
tárgyát képező szakterületeken, továbbá 
elkötelezték magukat az egyes kérésekhez 
kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási 
követelmények betartása mellett.

Or. en

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
kérés kézhezvételét követő 15 napon belül 
az online óriásplatform kérheti a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási koordinátort 
vagy adott esetben a Bizottságot a kérés 
módosítására, ha úgy ítéli meg, hogy nem 
tud hozzáférést adni a kért adatokhoz az 
alábbi két ok egyikéből kifolyólag:

(6) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
kérés kézhezvételét követő 15 napon belül 
az online óriásplatform kérheti a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási koordinátort 
vagy adott esetben a Bizottságot vagy az 
ellenőrzött kutatókat a kérés módosítására, 
ha úgy ítéli meg, hogy nem tud hozzáférést 
adni a kért adatokhoz az alábbi két ok 
egyikéből kifolyólag:
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Or. en

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A székhely szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátor vagy a Bizottság 15 napon 
belül dönt a módosítási kérelemről, és 
tájékoztatja az online óriásplatformot a 
döntéséről, illetve adott esetben a 
módosított kérelemről és a kérelem 
teljesítésére vonatkozó új határidőről.

A székhely szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátor vagy a Bizottság vagy az 
ellenőrzött kutatók 15 napon belül 
döntenek a módosítási kérelemről, és 
tájékoztatják az online óriásplatformot a 
döntésükről, illetve adott esetben a 
módosított kérelemről és a kérelem 
teljesítésére vonatkozó új határidőről.

Or. en

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az e rendszer keretében végzett 
kutatásnak mindig a nyílt hozzáférés 
elvein kell alapulnia, és a szolgáltatott 
adatok megfelelő felhasználása 
tekintetében magas szintű átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
szabványosított adatkészleteket kell 
használnia.

Or. en

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 7 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Amikor az adatokhoz hozzáféréssel 
rendelkező, ellenőrzött kutatók a 
kutatásuk befejezését követően közzéteszik 
megállapításaikat, személyes adatokat 
nem hozhatnak nyilvánosságra.

Or. en

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online óriásplatformok az 
alkalmazás kezdőnapjától (25. cikk (4) 
bekezdés) számított hat hónapon belül, 
majd ezt követően hathavonta közzéteszik 
a 13. cikk szerinti jelentéseket.

(1) Az online óriásplatformok az 
alkalmazás kezdőnapjától (25. cikk (4) 
bekezdés) számított hat hónapon belül, 
majd ezt követően hathavonta közzéteszik 
a 13. cikk szerinti jelentéseket 
szabványosított, géppel olvasható és 
könnyen hozzáférhető formátumban.

Or. en

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. cikk
Interoperabilitás

(1) Az online óriásplatformoknak 
interoperábilissá kell tenniük 
szolgáltatásaik fő funkcióit más online 
platformokkal, lehetővé téve a platformok 
közötti kommunikációt. E kötelezettség 
nem korlátozhatja, akadályozhatja vagy 
késleltetheti a biztonsági kérdések 
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megoldásával kapcsolatos képességüket, 
és összhangban kell állnia minden egyéb 
kötelezettségükkel, különösen az alapvető 
jogok és a magánélet védelme 
tekintetében. 
(2) Az online óriásplatformok 
nyilvánosan dokumentálják az általuk 
rendelkezésre bocsátott valamennyi 
alkalmazásprogramozási interfészt, és 
folyamatosan frissítik azokat.
(3) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el, amelyekben 
meghatározza az (1) és (2) bekezdésben 
előírt kötelezettségek jellegét és hatályát, 
figyelembe véve nemcsak a különféle 
online óriásszolgáltatók olykor rendkívül 
egyedi sajátosságait, hanem a piac egészét 
is.

Or. en

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az online óriásplatformok alapvető 
funkcióinak interoperabilitása a 33a. 
cikknek megfelelően.

Or. en

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és a Testület 
előmozdítja és elősegíti az olyan uniós 
szintű magatartási kódexek kidolgozását, 

(1) A Bizottság és a Testület 
előmozdítja és elősegíti az olyan uniós 
szintű magatartási kódexek kidolgozását, 
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amelyek hozzájárulnak e rendelet 
megfelelő alkalmazásához, figyelembe 
véve különösen a jogellenes tartalom és a 
rendszerszintű kockázatok különböző 
típusainak kezelésével kapcsolatos sajátos 
kihívásokat, az uniós jognak megfelelően, 
különös tekintettel a versenyről és a 
személyes adatok védelméről szóló jogra.

amelyek hozzájárulnak e rendelet 
megfelelő alkalmazásához, figyelembe 
véve különösen a rendszerszintű 
kockázatok különböző típusainak 
kezelésével kapcsolatos sajátos 
kihívásokat, az uniós jognak megfelelően, 
különös tekintettel a versenyről és a 
személyes adatok védelméről szóló jogra.

Or. en

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a felhasználható adatok különböző 
típusai.

Or. en

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület ajánlhatja a 
Bizottságnak, hogy kezdeményezze – a (2), 
(3) és (4) bekezdésnek megfelelően – 
válságkezelési protokollok kidolgozását 
olyan válsághelyzetekben, amelyek 
szigorúan a közbiztonságot vagy 
közegészségügyet érintő rendkívüli 
körülményekre korlátozódnak.

(1) A Testület ajánlhatja a 
Bizottságnak, hogy kezdeményezze – a (2), 
(3) és (4) bekezdésnek megfelelően – 
válságkezelési protokollok kidolgozását 
olyan válsághelyzetekben, amelyek 
szigorúan a közbiztonságot vagy 
közegészségügyet érintő rendkívüli 
körülményekre korlátozódnak. A 
válságprotokollok kidolgozása, 
végrehajtása és ellenőrzése a Bizottság 
feladata, és e tárgyban évente jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek.

Or. en
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Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Valamennyi válságkezelési 
protokollt az Európai Parlament illetékes 
bizottságai ellenőrzik.

Or. en

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A már meglévő válságkezelési 
protokollokban való részvételre való 
készséget a 26. cikkben vázolt 
kockázatértékelés keretében kell értékelni.

Or. en

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megállapítják a 
rendelet joghatóságuk alatt álló közvetítő 
szolgáltatók általi megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést ezek 41. cikknek 
megfelelő végrehajtására.

(1) A Bizottság megállapítja a rendelet 
joghatóságuk alatt álló közvetítő 
szolgáltatók általi megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat.

Or. en
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Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szankciók hatékonyak, arányosak 
és visszatartó erejűek. A tagállamok e 
szabályokról és intézkedésekről 
tájékoztatják a Bizottságot, és 
haladéktalanul tájékoztatják az ezeket 
érintő minden későbbi módosításról.

(2) A szankciók hatékonyak, arányosak 
és visszatartó erejűek.

Or. en

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendeletben előírt kötelezettségeknek való 
meg nem felelés esetén kirótt szankciók 
maximális összege ne haladja meg az 
érintett közvetítő szolgáltató éves 
jövedelmének vagy árbevételének 6 %-át. 
A helytelen, hiányos vagy félrevezető 
tájékoztatás, a válaszadás elmulasztása 
vagy a helytelen, hiányos vagy félrevezető 
információk helyesbítésének elmulasztása, 
illetve a helyszíni vizsgálat elutasítása 
esetén kirótt szankció nem haladja meg az 
érintett szolgáltató éves jövedelmének 
vagy árbevételének 1 %-át.

(3) A Bizottság biztosítja, hogy az e 
rendeletben előírt kötelezettségeknek való 
meg nem felelés esetén kirótt szankciók 
maximális összege ne haladja meg az 
érintett közvetítő szolgáltató éves 
jövedelmének vagy árbevételének 6 %-át. 
A helytelen, hiányos vagy félrevezető 
tájékoztatás, a válaszadás elmulasztása 
vagy a helytelen, hiányos vagy félrevezető 
információk helyesbítésének elmulasztása, 
illetve a helyszíni vizsgálat elutasítása 
esetén kirótt szankció nem haladja meg az 
érintett szolgáltató éves jövedelmének 
vagy árbevételének 1 %-át.

Or. en
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Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kényszerítő bírság az érintett határozatban 
meghatározott nappal kezdődő maximális 
napi összege ne haladja meg az érintett 
közvetítő szolgáltató előző pénzügyi évi 
napi átlagos árbevételének 5 %-át.

(4) A Bizottság biztosítja, hogy a 
kényszerítő bírság az érintett határozatban 
meghatározott nappal kezdődő maximális 
napi összege ne haladja meg az érintett 
közvetítő szolgáltató előző pénzügyi évi 
napi átlagos árbevételének 5 %-át.

Or. en

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság a Testülettel folytatott 
konzultációt követően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el az e 
rendeletet megsértő közvetítő 
szolgáltatókkal szembeni szankciók 
kiszabására vonatkozó szabályokról és 
módszerekről... [e rendelet 
hatálybalépésétől számított 12 hónapon 
belül].

Or. en

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok éves jelentést készítenek az 
e rendelet értelmében végzett 

(1) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok éves jelentést készítenek az 
e rendelet értelmében végzett 
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tevékenységükről. A digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó 
koordinátorok közzéteszik és továbbítják az 
éves jelentéseket a Bizottságnak és a 
Testületnek.

tevékenységükről. A digitális szolgáltatási 
koordinátorok szabványosított és géppel 
olvasható formátumban közzéteszik az 
éves jelentéseket, és továbbítják azokat a 
Bizottságnak és a Testületnek.

Or. en

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a digitális szolgáltatási 
koordinátor okkal feltételezi, hogy egy 
közvetítő szolgáltató, amely nem áll az 
érintett tagállam joghatósága alatt, 
megsértette ezt a rendeletet, kéri a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátortól az ügy kivizsgálását, 
valamint az e rendeletnek való megfelelés 
biztosításához szükséges vizsgálati és 
érvényesítési intézkedések meghozatalát.

(1) Ha a digitális szolgáltatási 
koordinátor okkal feltételezi, hogy egy 
közvetítő szolgáltató, amely nem áll az 
érintett tagállam joghatósága alatt, 
megsértette ezt a rendeletet, kéri a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátortól az ügy kivizsgálását, 
valamint az e rendeletnek való megfelelés 
biztosításához szükséges vizsgálati és 
érvényesítési intézkedések meghozatalát. A 
székhely szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátor visszaigazolja a kérelem 
kézhezvételét, és a kérelem kézhezvételétől 
számított 5 munkanapon belül megerősíti, 
hogy értékelni fogja az ügyet, és meghozza 
a szükséges vizsgálati és végrehajtási 
intézkedéseket. Megerősítés hiányában a 
kérést benyújtó digitális szolgáltatási 
koordinátor előírhatja a szolgáltató 
számára, hogy ésszerű határidőn belül 
nyújtsa be az adott magatartásra 
vonatkozó információkat. Ezeket az 
információkat meg kell osztani a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátorral. 
Amennyiben a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor eljárást 
kezdeményez, megosztja a kérést benyújtó 
digitális szolgáltatási koordinátorral az 
üggyel kapcsolatos eljárások során 
gyűjtött valamennyi információt.
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Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor bármely, a 
szolgáltató működésének területén 
működő digitális szolgáltatási koordinátor 
rendelkezésére bocsátja az adott 
szolgáltató felügyelete céljából gyűjtött és 
a kérelmező digitális szolgáltatási 
koordinátor területére vonatkozó 
adatokat.

Or. en

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor teljes mértékben 
figyelembe veszi az (1) bekezdés 
értelmében vett kérést vagy ajánlást. Ha 
úgy ítéli meg, hogy nem áll rendelkezésére 
elegendő információ, hogy a kérésnek vagy 
ajánlásnak megfelelően eljárjon, és okkal 
tételezi fel, hogy a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, a kérést 
küldő koordinátor vagy a Testület további 
információkkal szolgálhat, további 
tájékoztatást kérhet tőlük. A (4) 
bekezdésben meghatározott határidő a 
további tájékoztatásig felfüggesztésre 
kerül.

(3) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor teljes mértékben 
figyelembe veszi az (1) bekezdés 
értelmében vett kérést vagy ajánlást. Ha 
úgy ítéli meg, hogy nem áll rendelkezésére 
elegendő információ, hogy a kérésnek vagy 
ajánlásnak megfelelően eljárjon, és okkal 
feltételezi, hogy a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, a kérést 
küldő koordinátor vagy a Testület további 
információkkal szolgálhat, további 
tájékoztatást kérhet tőlük.

Or. en
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Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor indokolatlan 
késedelem nélkül, és minden esetben a 
kérés vagy ajánlás kézhezvételét követő két 
hónapon belül megküldi a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, a kérést 
küldő koordinátornak vagy a Testületnek a 
feltételezett jogsértésről alkotott 
értékelését, vagy adott esetben a nemzeti 
jog értelmében bármely egyéb illetékes 
hatóság értékelését, és az e rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében 
hozott vagy tervezett vizsgálati és 
végrehajtási intézkedések ismertetését.

(4) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor indokolatlan 
késedelem nélkül, és minden esetben a 
kérés vagy ajánlás kézhezvételét követő két 
hónapon belül megküldi a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, a kérést 
küldő koordinátornak vagy a Testületnek a 
feltételezett jogsértésről alkotott 
értékelését, vagy adott esetben a nemzeti 
jog értelmében bármely egyéb illetékes 
hatóság értékelését, és az e rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében 
hozott vagy tervezett vizsgálati és 
végrehajtási intézkedések ismertetését, 
vagy adott esetben azokat az okokat, 
amelyek miatt úgy véli, hogy az ügyet nem 
kell kivizsgálni.

Or. en

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha – a (6) bekezdésnek 
megfelelően – a Bizottság megállapítja, 
hogy a (4) bekezdésnek megfelelő 
értékelés vagy a hozott vagy tervezett 
vizsgálati vagy végrehajtási intézkedések 
nem egyeztethetők össze ezzel a 
rendelettel, kéri a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, székhely 
szerinti koordinátort, hogy folytasson 
további vizsgálatokat az ügyben, és hozza 
meg a rendeletnek való megfelelés 

(7) Ha – a (6) bekezdésnek 
megfelelően – a Bizottság megállapítja, 
hogy a (4) bekezdésnek megfelelő 
értékelés vagy a hozott vagy tervezett 
vizsgálati vagy végrehajtási intézkedések 
nem egyeztethetők össze ezzel a 
rendelettel, további vizsgálatokat folytat az 
ügyben, és meghozza a rendeletnek való 
megfelelés biztosításához szükséges 
vizsgálati vagy végrehajtási 
intézkedéseket, valamint tájékoztatja 
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biztosításához szükséges vizsgálati vagy 
végrehajtási intézkedéseket, valamint a 
kérést követő két hónapon belül 
tájékoztassa ezekről az intézkedésekről.

Testületet és a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátort ezekről az 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
45 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45a. cikk
Sürgős esetben hozott ideiglenes 

intézkedések
Amennyiben e rendelet nyilvánvaló 
megsértése súlyos kárt okoz vagy okozhat 
a szolgáltatás igénybevevőjének, bármely 
digitális szolgáltatási koordinátor 
meghozhatja a szükséges ideiglenes 
intézkedéseket a szolgáltatóval szemben. A 
digitális szolgáltatási koordinátor 
haladéktalanul tájékoztatja a Testületet, a 
Bizottságot és azon tagállamok digitális 
szolgáltatási koordinátorait, amelyekben a 
szolgáltató működik.

Or. en

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létrejön a Digitális Szolgáltatások 
Európai Testülete (a továbbiakban: 
Testület), amely a digitális szolgáltatási 
koordinátorok független, a közvetítő 
szolgáltatók felügyeletével foglalkozó 
tanácsadó csoportja.

(1) Létrejön a Digitális Szolgáltatások 
Európai Testülete (a továbbiakban: 
Testület), amely a digitális szolgáltatási 
koordinátorok független, a közvetítő 
szolgáltatók felügyeletével foglalkozó 
tanácsadó és koordinációs csoportja.
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Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a több digitális szolgáltatási 
koordinátor közötti kommunikáció 
megkönnyítése és a nyílt információcsere 
biztonságos terének megteremtése.

Or. en

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság kérésre továbbítja a 
megszerzett információkat a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak és a Testületnek.

Or. en

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat 
határozott időre szól, és amennyiben 
szükséges és helyénvaló, 
meghosszabbítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat 
határozott időre szól, és amennyiben 
szükséges és helyénvaló, 
meghosszabbítható. Ilyen határozat 
elfogadásakor a Bizottság haladéktalanul 
tájékoztatja a Testületet és a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási 
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koordinátort.

Or. en

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés értelmében vett 
határozat elfogadását megelőzően a 
Bizottság közli az előzetes megállapításait 
az érintett online óriásplatformmal. A 
Bizottság az előzetes megállapításaiban 
ismerteti a mérlegelt intézkedéseket, illetve 
azt, hogy szerinte az érintett online 
óriásplatformnak milyen intézkedéseket 
kellene tennie az előzetes megállapítások 
hatékony figyelembevétele érdekében.

(2) Az (1) bekezdés értelmében vett 
határozat elfogadását megelőzően a 
Bizottság közli az előzetes megállapításait 
az érintett online óriásplatformmal, a 
Testülettel és a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátorral. A Bizottság 
az előzetes megállapításaiban ismerteti a 
mérlegelt intézkedéseket, illetve azt, hogy 
szerinte az érintett online óriásplatformnak 
milyen intézkedéseket kellene tennie az 
előzetes megállapítások hatékony 
figyelembevétele érdekében.

Or. en

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a Bizottság megállapítja, hogy 
az (1) bekezdésben szereplő feltételek nem 
teljesültek, határozati úton lezárja a 
vizsgálatot.

(5) Ha a Bizottság megállapítja, hogy 
az (1) bekezdésben szereplő feltételek nem 
teljesültek, határozati úton lezárja a 
vizsgálatot, és tájékoztatja a Testületet és a 
székhely szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátort.

Or. en
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Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A demokratikus felügyelet 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament illetékes bizottságai számára 
hozzáférést kell biztosítani ehhez az 
információmegosztási rendszerhez.

Or. en


