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Módosítás 1
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
1 a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. mivel az alapvető jogok és a 
polgári szabadságjogok tiszteletben 
tartásának és védelmének az egységes 
digitális piac felülvizsgált és új 
szabályainak sarokkövét kell képezniük, 
melyek elfogadására a digitális 
szolgáltatásokról szóló 
jogszabálycsomagon keresztül kerül sor;

Or. en

Módosítás 2
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
1 b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. mivel az illegális és káros online 
tartalmak elleni küzdelem ürügyként 
szolgálhat a kormányok számára, hogy 
korlátozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságát és üldözzék a törvényesen 
eltérő nézeteket és az ellenzéket;

Or. en

Módosítás 3
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
1 c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. mivel a tárhelyszolgáltató 
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platformok által végzett 
tartalommoderálás a véleménynyilvánítás 
szabadságának jogtalan korlátozást 
eredményezheti akár szándékosan, akár 
az automatizált tartalommoderáló 
mechanizmusokon keresztül;

Or. en

Módosítás 4
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
1 d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. mivel a tartalmak számtalan okból 
illegálisnak minősülhetnek, így például 
azért, mert sértik egy egyén alapvető 
jogait, gyűlöletbeszédnek minősülnek, 
bűnözői tevékenységhez kapcsolódnak, 
sértik egy személy jogos érdekeit vagy az 
általános érdekeket stb., és ebből 
kifolyólag nem minden állítólagosan 
illegális tartalom egyformán veszélyes és 
potenciálisan káros;

Or. en

Módosítás 5
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy a belső piac széttöredezettségének 
elkerülése érdekében harmonizált 
megközelítést vezessen be a közvetítőkre 
rótt kötelezettségekre vonatkozóan; 

1. üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése érdekében 
harmonizált megközelítést vezessen be a 
digitális szolgáltatásokra vonatkozóan; a 
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hangsúlyozza, hogy az alapvető jogokkal 
kapcsolatos valamennyi intézkedésnek 
gondosan kiegyensúlyozottnak kell lennie, 
és figyelembe kell vennie a belső piac 
működésére gyakorolt lehetséges hatást, 
valamint felhívja a Bizottságot, hogy 
kerülje el a nemzeti szabályozások 
„exportját”, és ehelyett a belső piac egésze 
számára javasolja a leghatékonyabb és 
legeredményesebb megoldásokat;

digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabálynak biztosítania kell, hogy a 
belső piaci szabadságok teljes mértékben 
megvalósuljanak, teljes mértékben 
megfelelve az EU Alapjogi Chartájában 
meghatározott alapvető jogoknak és 
elveknek, valamint felhívja a Bizottságot, 
hogy a belső piac egésze számára javasolja 
a leghatékonyabb és legeredményesebb 
fenntartható megoldásokat;

Or. en

Módosítás 6
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy a belső piac széttöredezettségének 
elkerülése érdekében harmonizált 
megközelítést vezessen be a közvetítőkre 
rótt kötelezettségekre vonatkozóan; 
hangsúlyozza, hogy az alapvető jogokkal 
kapcsolatos valamennyi intézkedésnek 
gondosan kiegyensúlyozottnak kell lennie, 
és figyelembe kell vennie a belső piac 
működésére gyakorolt lehetséges hatást, 
valamint felhívja a Bizottságot, hogy 
kerülje el a nemzeti szabályozások 
„exportját”, és ehelyett a belső piac egésze 
számára javasolja a leghatékonyabb és 
legeredményesebb megoldásokat;

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy a belső piac széttöredezettségének 
elkerülése és a felhasználók alapvető jogai 
és szabadságai Unió-szerte egységes 
módon történő tiszteletben tartásának 
biztosítása érdekében harmonizált 
megközelítést vezessen be a közvetítőkre 
érvényes kötelezettségekre vonatkozóan; 
hangsúlyozza, hogy az alapvető jogokkal 
kapcsolatos valamennyi intézkedésnek 
gondosan kiegyensúlyozottnak kell lennie 
és méltányos digitális ökoszisztémát kell 
biztosítania; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy javasolja a felelősségi mentességekre 
és a tartalommoderálásra vonatkozó 
szabályok lehető legszélesebb körű 
harmonizálását a leghatékonyabb és 
legeredményesebb megoldások elérése 
érdekében a belső piac egésze számára;

Or. en

Módosítás 7
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Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy a belső piac széttöredezettségének 
elkerülése érdekében harmonizált 
megközelítést vezessen be a közvetítőkre 
rótt kötelezettségekre vonatkozóan; 
hangsúlyozza, hogy az alapvető jogokkal 
kapcsolatos valamennyi intézkedésnek 
gondosan kiegyensúlyozottnak kell lennie, 
és figyelembe kell vennie a belső piac 
működésére gyakorolt lehetséges hatást, 
valamint felhívja a Bizottságot, hogy 
kerülje el a nemzeti szabályozások 
„exportját”, és ehelyett a belső piac egésze 
számára javasolja a leghatékonyabb és 
legeredményesebb megoldásokat;

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy a belső piac széttöredezettségének 
elkerülése érdekében harmonizált 
megközelítést vezessen be az online 
közvetítőkre érvényes kötelezettségekre 
vonatkozóan, biztosítva eközben a 
felhasználók alapvető jogait; 
hangsúlyozza, hogy az alapvető jogokkal 
kapcsolatos valamennyi intézkedésnek 
figyelembe kell vennie a belső piac 
működésére gyakorolt lehetséges hatást, 
valamint felhívja a Bizottságot, hogy a 
belső piac egésze számára javasolja a 
leghatékonyabb és legeredményesebb 
megoldásokat anélkül, hogy új 
adminisztratív terheket hoznak létre, és 
megőrizve az egységes digitális piac 
nyitottságát és versenyképességét;

Or. en

Módosítás 8
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy a belső piac széttöredezettségének 
elkerülése érdekében harmonizált 
megközelítést vezessen be a közvetítőkre 
rótt kötelezettségekre vonatkozóan; 
hangsúlyozza, hogy az alapvető jogokkal 
kapcsolatos valamennyi intézkedésnek 
gondosan kiegyensúlyozottnak kell lennie, 
és figyelembe kell vennie a belső piac 

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy a belső piac széttöredezettségének 
elkerülése érdekében harmonizált 
megközelítést vezessen be a közvetítőkre 
rótt kötelezettségekre vonatkozóan; 
hangsúlyozza, hogy az alapvető jogokkal 
kapcsolatos valamennyi intézkedésnek 
biztosítania kell valamennyi uniós 
állampolgár védelmét és maga szintű 
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működésére gyakorolt lehetséges hatást, 
valamint felhívja a Bizottságot, hogy 
kerülje el a nemzeti szabályozások 
„exportját”, és ehelyett a belső piac egésze 
számára javasolja a leghatékonyabb és 
legeredményesebb megoldásokat;

védelmet kell nyújtania a belső piacon, 
valamint felhívja a Bizottságot, hogy 
kerülje el a nemzeti szabályozások 
„exportját”, és ehelyett a belső piac egésze 
számára javasolja a leghatékonyabb és 
legeredményesebb megoldásokat;

Or. en

Módosítás 9
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy a belső piac széttöredezettségének 
elkerülése érdekében harmonizált 
megközelítést vezessen be a közvetítőkre 
rótt kötelezettségekre vonatkozóan; 
hangsúlyozza, hogy az alapvető jogokkal 
kapcsolatos valamennyi intézkedésnek 
gondosan kiegyensúlyozottnak kell lennie, 
és figyelembe kell vennie a belső piac 
működésére gyakorolt lehetséges hatást, 
valamint felhívja a Bizottságot, hogy 
kerülje el a nemzeti szabályozások 
„exportját”, és ehelyett a belső piac egésze 
számára javasolja a leghatékonyabb és 
legeredményesebb megoldásokat;

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy a belső piac széttöredezettségének 
elkerülése érdekében harmonizált 
megközelítést vezessen be a közvetítőkre 
rótt kötelezettségekre vonatkozóan; 
hangsúlyozza, hogy az alapvető jogokkal 
kapcsolatos valamennyi intézkedésnek 
gondosan kiegyensúlyozottnak kell lennie, 
és figyelembe kell vennie a belső piac 
működésére és a fogyasztók védelmének 
biztosítására gyakorolt lehetséges hatást, 
valamint felhívja a Bizottságot, hogy 
kerülje el a nemzeti szabályozások 
„exportját”, és ehelyett a belső piac egésze 
számára javasolja a leghatékonyabb és 
legeredményesebb megoldásokat;

Or. en

Módosítás 10
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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1a. hangsúlyozza, hogy külön 
figyelmet kell fordítani arra, hogy egy 
elfogadott intézkedés se legyen hatással a 
véleménynyilvánítás szabadságának 
védelmére, vagy gyengítse azt;

Or. en

Módosítás 11
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. javasolja, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomag 
ismerje el az alapvető jogok védelmét az 
egységes digitális piacon az új és 
felülvizsgált szabályok kulcsfontosságú 
céljaként, valamint úgy véli, hogy a 
intézkedéscsomag részeként előterjesztett 
bármilyen jogalkotási javaslatnak 
kifejezetten foglalkoznia kell az 
esetlegesen felmerülő alapvető jogi 
kérdésekkel, valamint hivatkoznia kell 
azokra, különösen, amikor egy ilyen 
javaslat az alapvető jogokra vagy polgári 
szabadságjogokra vonatkozó valamilyen 
korlátozást határoz meg;

Or. en

Módosítás 12
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy véli, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
tiszteletben kell tartania a felhasználók és 
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a fogyasztók alapvető uniós jogainak 
széles keretét, így például a magánélet 
védelmét, a megkülönböztetésmentességet, 
a méltóságot és a szólásszabadságot;

Or. en

Módosítás 13
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kijelenti, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban fenn 
kell tartani és meg kell erősíteni az 
elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelvben1 foglalt, a korlátozott 
felelősségre vonatkozó rendelkezéseket, 
különösen a véleménynyilvánítás és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának védelme 
érdekében; hangsúlyozza e védelem 
fontosságát az európai kkv-k növekedése 
szempontjából;

2. kijelenti, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban ki 
kell igazítani az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelvben1 foglalt, 
a korlátozott felelősségre vonatkozó 
rendelkezéseket, annak biztosítása 
érdekében, hogy a tartalmakat aktívan 
tároló vagy moderáló platformok a 
lehetőségeikhez képest arányosan több 
felelősséget viseljenek az illegális és káros 
tartalmakért; azzal érvel, hogy a 
tartalmak mellett a platformoknak 
algoritmusaik hatásaiért és tetteikért is 
felelősséggel kell tartozniuk a 
fogyasztókkal szemben, ideértve a 
tartalmak moderálását vagy válogatását; 
kiemeli, hogy ezeknek a kiigazításoknak 
különös figyelmet kell fordítaniuk a 
véleménynyilvánítás és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának 
védelmére; hangsúlyozza, hogy ezt 
bármilyen általános nyomon követési 
követelmény bevezetése nélkül kell elérni; 
hangsúlyozza e védelem fontosságát az 
európai kkv-k növekedése szempontjából;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
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vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

Or. en

Módosítás 14
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kijelenti, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban fenn 
kell tartani és meg kell erősíteni az 
elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelvben1 foglalt, a korlátozott 
felelősségre vonatkozó rendelkezéseket, 
különösen a véleménynyilvánítás és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának védelme 
érdekében; hangsúlyozza e védelem 
fontosságát az európai kkv-k növekedése 
szempontjából;

2. kijelenti, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban fenn 
kell tartani és meg kell erősíteni az 
elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelvben1 foglalt, a korlátozott 
felelősségre vonatkozó rendelkezéseket, 
ideértve az általános nyomon követési 
kötelezettségek tilalmának régen 
lefektetett alapelvét, különösen a 
véleménynyilvánítás és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának védelme 
érdekében; hangsúlyozza e védelem 
fontosságát az európai kkv-k növekedése 
szempontjából, valamint a felhasználók 
alapvető jogainak megfelelőbb védelme 
tekintetében a digitális környezetben, 
továbbá az illegális tartalmak terjedésének 
kezelése érdekében, melynek célja egy 
nyílt és versenyképes online ökoszisztéma 
létrehozásának támogatása;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

Or. en
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Módosítás 15
Martin Schirdewan

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kijelenti, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban fenn 
kell tartani és meg kell erősíteni az 
elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelvben1 foglalt, a korlátozott 
felelősségre vonatkozó rendelkezéseket, 
különösen a véleménynyilvánítás és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának védelme 
érdekében; hangsúlyozza e védelem 
fontosságát az európai kkv-k növekedése 
szempontjából;

2. kijelenti, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban 
általában fenn kell tartani az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelvben1 foglalt, 
a korlátozott felelősségre vonatkozó 
rendelkezéseket, különösen a 
véleménynyilvánítás és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának védelme 
érdekében; hangsúlyozza e védelem 
fontosságát az európai kkv-k növekedése 
szempontjából; úgy véli ugyanakkor, hogy 
a fogyasztók védelmének és a termékek 
biztonságának garantálása érdekében az 
online piaci kereskedelmi 
tevékenységekhez szükség van egy 
hozzájuk igazított felelősségi rendszerre és 
megfelelő érvényesítési 
mechanizmusokra; úgy véli továbbá, hogy 
szükség van a „kapuőrökre” vonatozó 
előzetes szabályokra a digitális gazdaság 
egyenlő versenyfeltételeinek helyreállítása 
érdekében;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

Or. en

Módosítás 16
Salvatore De Meo
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kijelenti, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban fenn 
kell tartani és meg kell erősíteni az 
elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelvben1 foglalt, a korlátozott 
felelősségre vonatkozó rendelkezéseket, 
különösen a véleménynyilvánítás és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának 
védelme érdekében; hangsúlyozza e 
védelem fontosságát az európai kkv-k 
növekedése szempontjából;

2. kijelenti, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban fenn 
kell tartani az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelvben1 foglalt, 
a korlátozott felelősségre vonatkozó 
rendelkezéseket, de további intézkedésekre 
is szükség van, különösen az uniós 
fogyasztók védelme érdekében, és 
összhangban a véleménynyilvánítás és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságával; 
hangsúlyozza e védelem fontosságát a 
fogyasztók bizalmának online erősítése és 
az európai kkv-k növekedésének 
támogatása szempontjából;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

Or. en

Módosítás 17
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kijelenti, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban fenn 
kell tartani és meg kell erősíteni az 
elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelvben1 foglalt, a korlátozott 

2. kijelenti, hogy a felhasználók és 
fogyasztók jobb védelme érdekében a 
digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabályban fenn kell tartani és 
szükséges esetén aktualizálni kell az 
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felelősségre vonatkozó rendelkezéseket, 
különösen a véleménynyilvánítás és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának védelme 
érdekében; hangsúlyozza e védelem 
fontosságát az európai kkv-k növekedése 
szempontjából;

elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelvben1 foglalt, a korlátozott 
felelősségre vonatkozó rendelkezéseket, 
különösen a véleménynyilvánítás és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának védelme 
érdekében; hangsúlyozza e védelem 
fontosságát különösen az európai 
vállalatok, kkv-k és mikrovállalkozások 
növekedése szempontjából;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

Or. en

Módosítás 18
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kijelenti, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban fenn 
kell tartani és meg kell erősíteni az 
elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelvben1 foglalt, a korlátozott 
felelősségre vonatkozó rendelkezéseket, 
különösen a véleménynyilvánítás és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának védelme 
érdekében; hangsúlyozza e védelem 
fontosságát az európai kkv-k növekedése 
szempontjából;

2. kijelenti, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban meg 
kell őrizni az elektronikus kereskedelemről 
szóló irányelvben1 foglalt, a korlátozott 
felelősségre vonatkozó rendelkezéseket, 
különösen az alapvető jogok és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának védelme 
érdekében; hangsúlyozza e védelem 
fontosságát az európai kkv-k növekedése, a 
fogyasztók védelme és a felhasználók 
biztonsága szempontjából;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
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belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

Or. en

Módosítás 19
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kijelenti, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban fenn 
kell tartani és meg kell erősíteni az 
elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelvben1 foglalt, a korlátozott 
felelősségre vonatkozó rendelkezéseket, 
különösen a véleménynyilvánítás és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának védelme 
érdekében; hangsúlyozza e védelem 
fontosságát az európai kkv-k növekedése 
szempontjából;

2. kijelenti, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban fenn 
kell tartani az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelvben1 foglalt, 
a passzív tárhelyszolgáltatók korlátozott 
felelősségére vonatkozó rendelkezéseket, 
különösen a véleménynyilvánítás és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának védelme 
érdekében; hangsúlyozza e védelem 
fontosságát az európai kkv-k növekedése 
szempontjából;

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól (Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 
178., 2000.7.17., 1. o.).

Or. en

Módosítás 20
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Marion Walsmann, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Pascal Arimont, Dan-Ștefan Motreanu, Maria da Graça Carvalho
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy 
vezessen be olyan rendelkezéseket, 
amelyek megvédik a fogyasztókat a káros 
mikroszegmentálással szemben; e 
tekintetben úgy véli, hogy a különleges 
korlátozások, mint például a fizikai vagy 
pszichológiai sebezhetőséget feltáró 
jellemzőkön alapuló mikroszegmentálás, a 
platformok által használt algoritmusokra 
vonatkozó átláthatósági kötelezettségek és 
az olyan megfelelő eszközök, amelyek 
lehetővé teszik a felhasználók számára, 
hogy érvényre juttassák alapvető jogaikat 
online, szükségesek a fogyasztók jogainak 
hatékony védelméhez;

Or. en

Módosítás 21
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a szabályos 
eljárás biztosításán kívül használt 
tartalomeltávolító mechanizmusok 
ellentétesek az emberi jogok európai 
egyezményének 10. cikkével;

Or. en

Módosítás 22
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini

Véleménytervezet
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2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kijelenti, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak fenn 
kell tartania az elektronikus 
kereskedelemről szóló jelenlegi irányelv 
15. cikke szerinti általános nyomon 
követési kötelezettségre vonatkozó 
tilalmat;

Or. en

Módosítás 23
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
figyelembe kell vennie az általános 
adatvédelmi rendeletet;

Or. en

Módosítás 24
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek; 
figyelmeztet arra, hogy a vállalkozások 
aránytalan új kötelezettségekkel való 
túlterhelése tovább hátráltathatja a kkv-k 
növekedését, és automatikus 

3. elismeri, hogy a 
mikrovállalkozások és a nagy piaci 
szereplők a tartalom moderálását illetően 
eltérő képességekkel rendelkeznek; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy 
győződjön meg arról, hogy a jogalkotási 
javaslat megőrzi az egységes digitális piac 
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szűrőeszközök igénybevételét teheti 
szükségessé, ami gyakran a jogszerű 
tartalom eltávolításához vezethet;

nyitottságát és versenyképességét, 
valamint, hogy fordítson különös 
figyelmet a mikrovállalkozások különleges 
igényeire;

Or. en

Módosítás 25
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek; 
figyelmeztet arra, hogy a vállalkozások 
aránytalan új kötelezettségekkel való 
túlterhelése tovább hátráltathatja a kkv-k 
növekedését, és automatikus 
szűrőeszközök igénybevételét teheti 
szükségessé, ami gyakran a jogszerű 
tartalom eltávolításához vezethet;

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek, 
amit figyelembe kell venni annak 
érdekében, hogy elkerülhető legyen a kkv-
k növekedésének hátráltatása;

Or. en

Módosítás 26
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, 
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek; 
figyelmeztet arra, hogy a vállalkozások 
aránytalan új kötelezettségekkel való 
túlterhelése tovább hátráltathatja a kkv-k 
növekedését, és automatikus 

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek; 
figyelmezteti a Bizottságot, hogy ezek az 
aránytalan új kötelezettségek 
hátráltathatják a kkv-k növekedését;
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szűrőeszközök igénybevételét teheti 
szükségessé, ami gyakran a jogszerű 
tartalom eltávolításához vezethet;

Or. en

Módosítás 27
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel 
rendelkeznek; figyelmeztet arra, hogy a 
vállalkozások aránytalan új 
kötelezettségekkel való túlterhelése tovább 
hátráltathatja a kkv-k növekedését, és 
automatikus szűrőeszközök igénybevételét 
teheti szükségessé, ami gyakran a jogszerű 
tartalom eltávolításához vezethet;

3. elismeri, hogy a kkv-k nem 
rendelkeznek ugyanolyan lehetőségekkel, 
mint a nagy piaci szereplők a tartalom 
moderálását illetően, ezért kell a kkv-k 
számára nagyobb támogatást nyújtani a 
digitalizációs folyamatban; figyelmeztet 
arra, hogy a vállalkozások aránytalan új 
kötelezettségekkel való túlterhelése tovább 
hátráltathatja a kkv-k növekedését, és 
automatikus szűrőeszközök igénybevételét 
teheti szükségessé, ami gyakran a jogszerű 
tartalom eltávolításához vezethet;

Or. en

Módosítás 28
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek; 
figyelmeztet arra, hogy a vállalkozások 
aránytalan új kötelezettségekkel való 
túlterhelése tovább hátráltathatja a kkv-k 
növekedését, és automatikus 
szűrőeszközök igénybevételét teheti 

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek; 
figyelmeztet arra, hogy a vállalkozások 
aránytalan új kötelezettségekkel való 
túlterhelése tovább hátráltathatja a kkv-k 
növekedését, és automatikus 
szűrőeszközök igénybevételét teheti 
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szükségessé, ami gyakran a jogszerű 
tartalom eltávolításához vezethet;

szükségessé, ami gyakran a jogszerű 
tartalom eltávolításához vezethet és 
megakadályozhatja őket a piacra 
jutásban, aláásva a szolgáltatásnyújtás 
szabadságát; hangsúlyozza e tekintetben, 
hogy ennek megfelelően fontos ösztönözni 
a kkv-k felemelkedését a piacra jutási 
akadályok csökkentésével és 
megszüntetésével;

Or. en

Módosítás 29
Martin Schirdewan

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek; 
figyelmeztet arra, hogy a vállalkozások 
aránytalan új kötelezettségekkel való 
túlterhelése tovább hátráltathatja a kkv-k 
növekedését, és automatikus 
szűrőeszközök igénybevételét teheti 
szükségessé, ami gyakran a jogszerű 
tartalom eltávolításához vezethet;

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek; 
figyelmeztet arra, hogy a vállalkozások 
aránytalan új kötelezettségekkel való 
túlterhelése tovább hátráltathatja a kkv-k 
növekedését, és automatikus 
szűrőeszközök igénybevételét teheti 
szükségessé, ami gyakran a jogszerű 
tartalom eltávolításához vezethet; ezért 
kéri, hogy automatizált szűrőeszközök 
alkalmazása esetén vezessenek be az 
átláthatóságra és az elszámoltathatóságra 
vonatkozó erős biztosítékokat, magasan 
képzett, független és pártatan 
közfelügyelettel;

Or. en

Módosítás 30
Brando Benifei

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek; 
figyelmeztet arra, hogy a vállalkozások 
aránytalan új kötelezettségekkel való 
túlterhelése tovább hátráltathatja a kkv-k 
növekedését, és automatikus 
szűrőeszközök igénybevételét teheti 
szükségessé, ami gyakran a jogszerű 
tartalom eltávolításához vezethet;

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek; 
figyelmezteti a Bizottságot, hogy az 
aránytalan új kötelezettségek bevezetése 
hátráltathatja a kkv-k növekedését;

Or. en

Módosítás 31
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da 
Graça Carvalho, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, 
Kris Peeters

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek; 
figyelmeztet arra, hogy a vállalkozások 
aránytalan új kötelezettségekkel való 
túlterhelése tovább hátráltathatja a kkv-k 
növekedését, és automatikus 
szűrőeszközök igénybevételét teheti 
szükségessé, ami gyakran a jogszerű 
tartalom eltávolításához vezethet;

3. elismeri, hogy az online közvetítők, 
a mikrovállalkozásokat is beleértve, 
valamint a kkv-k és a nagy piaci szereplők 
a tartalom moderálását illetően eltérő 
képességekkel rendelkeznek; figyelmeztet 
arra, hogy a vállalkozások aránytalan új 
kötelezettségekkel való túlterhelése tovább 
hátráltathatja a kkv-k növekedését, és 
automatikus szűrőeszközök igénybevételét 
teheti szükségessé, ami gyakran a jogszerű 
tartalom eltávolításához vezethet;

Or. en

Módosítás 32
Salvatore De Meo

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek; 
figyelmeztet arra, hogy a vállalkozások 
aránytalan új kötelezettségekkel való 
túlterhelése tovább hátráltathatja a kkv-k 
növekedését, és automatikus 
szűrőeszközök igénybevételét teheti 
szükségessé, ami gyakran a jogszerű 
tartalom eltávolításához vezethet;

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek; 
a kkv-k növekedését hátráltató, a 
platformokra vonatkozó új 
kötelezettségekre szólít fel; az automatizált 
tartalomfelismerő technológiák 
igénybevételének arányosnak kell lennie;

Or. en

Módosítás 33
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek; 
figyelmeztet arra, hogy a vállalkozások 
aránytalan új kötelezettségekkel való 
túlterhelése tovább hátráltathatja a kkv-k 
növekedését, és automatikus 
szűrőeszközök igénybevételét teheti 
szükségessé, ami gyakran a jogszerű 
tartalom eltávolításához vezethet;

3. elismeri, hogy a kkv-k és a nagy 
piaci szereplők a tartalom moderálását 
illetően eltérő képességekkel rendelkeznek; 
figyelmeztet arra, hogy a vállalkozások 
aránytalan új kötelezettségekkel való 
túlterhelése tovább hátráltathatja a kkv-k 
növekedését; emlékeztet arra, hogy 
általános nyomon követés nem 
folytatható, és hogy az igazságos 
tárgyaláshoz és hatékony jogorvoslathoz 
való jogot biztosítani kell;

Or. en

Módosítás 34
Jordi Cañas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy az előzetes 
versenyszabályok kiegészíthetik az 
utólagos versenyszabályok érvényesítését 
a visszaélő magatartások és egyéb piaci 
torzulások kezelése érdekében, amelyek 
akadályozzák a tisztességes versenyt és az 
egyenlő versenyfeltételeket az egységes 
digitális piacon, azzal a végső céllal, hogy 
megvédjék a fogyasztók szabadságait és 
alapvető jogait;

Or. en

Módosítás 35
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy a belső piaci 
online szolgáltatásokhoz az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv szolgáltat 
jogi keretet, ami szabályozza a 
tartalomkezelést; hangsúlyozza, hogy 
ennek a keretnek az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv 
felülvizsgálatából eredő széttagolását el 
kell kerülni;

Or. en

Módosítás 36
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Anna-Michelle Asimakopoulou, Pascal 
Arimont, Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy a digitális 4. megállapítja, hogy a digitális 
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szolgáltatások között jelentős különbségek 
állnak fenn, és felszólít az univerzális 
megközelítés elkerülésére;

szolgáltatások között gyakran jelentős 
különbségek állnak fenn; ezért felszólít az 
univerzális megközelítés elkerülésére, 
amennyiben az eszközök között 
különbséget kell tenni;

Or. en

Módosítás 37
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy a digitális 
szolgáltatások között jelentős különbségek 
állnak fenn, és felszólít az univerzális 
megközelítés elkerülésére;

4. megállapítja, hogy a digitális 
szolgáltatások között jelentős különbségek 
állnak fenn, és felszólít az univerzális 
megközelítés elkerülésére és ennek 
következtében azt javasolja, hogy a 
közvetítők gondossági kötelezettsége 
között az üzleti modelljük alapján 
tegyenek különbséget; azokat a 
közvetítőket, amelyek közbenjárása 
hatással lehet a felhasználók alapvető 
szabadságaira, maximálisan védeni kell a 
felelősséggel szemben, míg a kereskedelmi 
tranzakciókat lehetővé tevő közvetítőkre, 
ideértve a hirdetéseket is, szigorúbb 
kötelezettségeket kell róni, hogy 
ténylegesen ügyeljenek a fogyasztók 
védelmére és biztonságot és bizalmat 
biztosítsanak;

Or. en

Módosítás 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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4a. úgy véli, hogy az internethez való 
hozzáférés már alapvető jog; megjegyzi, 
hogy az európai állampolgárok már arra 
számítanak, hogy bárhonnan felvehetik a 
kapcsolatot a segélyszolgálatokkal, 
amerre járnak, noha nem ismerik 
szükségszerűen a hálózati lefedettséget 
európai útjaik során; úgy véli, hogy a 
telefon- és internethálózatokhoz való 
hozzáférésre már a belső piachoz való 
hozzáférés és a biztonság érdekében is 
szükség van; megállapítja, hogy a 
technológia lehetővé teszi az országos 
hálózatok 100%-os lefedettségét, és hogy a 
működési engedélyeknek magukban 
kellene foglalniuk ezt a szolgáltatási 
kötelezettséget az üzemeltetők számára;

Or. fr

Módosítás 39
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Arba Kokalari, Kris Peeters

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a 
félretájékoztatáson alapuló és káros 
tartalom nem mindig illegális; ezért 
felszólít egy pontosan meghatározott 
értesítési-eltávolítási eljárás létrehozására; 
támogatja a hatóságok és az érdekelt felek 
közötti intenzív párbeszédet, amelynek 
célja a „puha” jogi eszközökön alapuló 
megközelítés elmélyítése a bevált 
gyakorlatok, például a dezinformációval 
kapcsolatos uniós szintű gyakorlati kódex 
alapján, a félretájékoztatás további 
kezelése érdekében;

5. emlékeztet arra, hogy a 
félretájékoztatás és káros tartalom nem 
mindig illegális az összes tagállamban; 
ezért felszólít egy pontosan meghatározott 
értesítési-cselekvési mechanizmus 
létrehozására; úgy véli, hogy egy ilyen 
eljárásnak, amely intézkedési 
követelményeket ír elő a platformok 
számára az általuk tárolt tartalmakra 
vonatkozóan, figyelembe kell vennie a 
digitális szolgáltatások közötti jelentős 
eltéréseket és arányosnak kell lennie a 
működési és szervezeti kapacitásaik 
mértékével a platformokra rótt 
szükségtelen szabályozói terhek, valamint 
az alapvető jogok, mint például a 
véleménynyilvánítás szabadsága ebből 
eredő bármilyen korlátozásának 
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elkerülése érdekében; támogatja a 
tagállamok, illetékes hatóságok és 
platformok közötti nagyobb 
együttműködést, amelynek célja a „puha” 
jogi eszközökön alapuló megközelítések 
létrehozása és fejlesztése a 
félretájékoztatás további kezelése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 40
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a 
félretájékoztatáson alapuló és káros 
tartalom nem mindig illegális; ezért 
felszólít egy pontosan meghatározott 
értesítési-eltávolítási eljárás létrehozására; 
támogatja a hatóságok és az érdekelt felek 
közötti intenzív párbeszédet, amelynek 
célja a „puha” jogi eszközökön alapuló 
megközelítés elmélyítése a bevált 
gyakorlatok, például a dezinformációval 
kapcsolatos uniós szintű gyakorlati kódex 
alapján, a félretájékoztatás további 
kezelése érdekében;

5. emlékeztet arra, hogy a 
félretájékoztatás és káros tartalom, noha 
hátrányos következményekkel jár a 
társadalomra, nem mindig illegális az 
összes tagállamban; ezért felszólít egy 
pontosan meghatározott értesítési-
cselekvési eljárás létrehozására, valamint a 
vállalkozókra vonatkozó kötelezettségek 
bevezetésére, miszerint hozzanak a 
működési és szervezeti kapacitásaik 
mértékével arányos proaktív 
intézkedéseket az illegális és káros 
tartalmak szolgáltatásuk keretében való 
megjelenésének kezelése érdekében, 
ideértve a félretájékoztatást is; támogatja a 
hatóságok és az érdekelt felek közötti 
intenzív párbeszédet a félretájékoztatás 
további kezelése érdekében;

Or. en

Módosítás 41
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a 
félretájékoztatáson alapuló és káros 
tartalom nem mindig illegális; ezért 
felszólít egy pontosan meghatározott 
értesítési-eltávolítási eljárás létrehozására; 
támogatja a hatóságok és az érdekelt felek 
közötti intenzív párbeszédet, amelynek 
célja a „puha” jogi eszközökön alapuló 
megközelítés elmélyítése a bevált 
gyakorlatok, például a dezinformációval 
kapcsolatos uniós szintű gyakorlati kódex 
alapján, a félretájékoztatás további 
kezelése érdekében;

5. emlékeztet arra, hogy a 
félretájékoztatás és a potenciálisan káros 
tartalom nem mindig illegális; ezért 
felszólít egy, az illegális tartalmakra 
irányuló, pontosan meghatározott, 
harmonizált, átlátható és elérhető 
értesítési-cselekvési eljárás létrehozására; 
támogatja a hatóságok és az érdekelt felek 
közötti intenzív párbeszédet, amelynek 
célja az olyan „puha” jogi eszközökön 
alapuló megközelítés hatékonyságának 
értékelése, mint amilyen például a 
dezinformációval kapcsolatos uniós szintű 
gyakorlati kódex, a félretájékoztatás és az 
egyéb potenciálisan káros 
tartalomkategóriák további kezelése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 42
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a 
félretájékoztatáson alapuló és káros 
tartalom nem mindig illegális; ezért 
felszólít egy pontosan meghatározott 
értesítési-eltávolítási eljárás létrehozására; 
támogatja a hatóságok és az érdekelt felek 
közötti intenzív párbeszédet, amelynek 
célja a „puha” jogi eszközökön alapuló 
megközelítés elmélyítése a bevált 
gyakorlatok, például a dezinformációval 
kapcsolatos uniós szintű gyakorlati kódex 
alapján, a félretájékoztatás további 
kezelése érdekében;

5. emlékeztet arra, hogy a 
félretájékoztatáson alapuló és káros 
tartalom nem mindig illegális, és hogy az 
illegális tartalmak nem minden típusa 
uniós szinten harmonizált; ezért felszólít 
egy pontosan meghatározott értesítési-
eltávolítási eljárás létrehozására; támogatja 
a hatóságok és az érdekelt felek közötti 
intenzív párbeszédet, amelynek célja a 
„puha” jogi eszközökön alapuló 
megközelítés elmélyítése a bevált 
gyakorlatok, például a dezinformációval 
kapcsolatos uniós szintű gyakorlati kódex 
alapján, a félretájékoztatás további 
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kezelése érdekében;

Or. en

Módosítás 43
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a 
félretájékoztatáson alapuló és káros 
tartalom nem mindig illegális; ezért 
felszólít egy pontosan meghatározott 
értesítési-eltávolítási eljárás létrehozására; 
támogatja a hatóságok és az érdekelt felek 
közötti intenzív párbeszédet, amelynek 
célja a „puha” jogi eszközökön alapuló 
megközelítés elmélyítése a bevált 
gyakorlatok, például a dezinformációval 
kapcsolatos uniós szintű gyakorlati kódex 
alapján, a félretájékoztatás további 
kezelése érdekében;

5. emlékeztet arra, hogy a 
félretájékoztatáson alapuló és káros 
tartalom nem mindig illegális; ezért 
felszólít egy harmonizált, átlátható és jogi 
úton érvényesíthető értesítési-cselekvési 
mechanizmus létrehozására; támogatja a 
hatóságok és az érdekelt felek közötti 
intenzív párbeszédet, amelynek célja a 
„puha” jogi eszközökön alapuló 
megközelítés elmélyítése a bevált 
gyakorlatok, például a dezinformációval 
kapcsolatos uniós szintű gyakorlati kódex 
alapján, a félretájékoztatás további 
kezelése érdekében;

Or. en

Módosítás 44
Salvatore De Meo

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a 
félretájékoztatáson alapuló és káros 
tartalom nem mindig illegális; ezért 
felszólít egy pontosan meghatározott 
értesítési-eltávolítási eljárás létrehozására; 
támogatja a hatóságok és az érdekelt felek 

5. emlékeztet arra, hogy a félrevezető 
és káros tartalom nem mindig illegális; 
ezért felszólít egy, az ilyen tartalmakra 
vonatkozó pontosan meghatározott 
értesítési-eltávolítási eljárás létrehozására; 
támogatja a hatóságok és az érdekelt felek 
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közötti intenzív párbeszédet, amelynek 
célja a „puha” jogi eszközökön alapuló 
megközelítés elmélyítése a bevált 
gyakorlatok, például a dezinformációval 
kapcsolatos uniós szintű gyakorlati kódex 
alapján, a félretájékoztatás további 
kezelése érdekében;

közötti intenzív párbeszédet, amelynek 
célja a „puha” jogi eszközökön alapuló 
megközelítés elmélyítése a bevált 
gyakorlatok, például a dezinformációval 
kapcsolatos uniós szintű gyakorlati kódex 
alapján, a félretájékoztatás további 
kezelése érdekében;

Or. en

Módosítás 45
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megállapítja, hogy az uralkodó 
médiára, melynek gazdasági modellje 
deficites és állami támogatásokra 
támaszkodik, időnként jellemző az 
információtorzítás; úgy véli, hogy a 
Bizottság túl könnyen engedélyezi az ilyen 
jellegű állami finanszírozást, anélkül, 
hogy megbizonyosodna róla, hogy ezek a 
támogatott médiák ellenőrzik-e az általuk 
előállított információt; kéri az állami 
támogatások odaítélésére szolgáló 
felügyeleti mechanizmus kiterjesztését az 
ilyen médiaszervekre és az állami 
médiára;

Or. fr

Módosítás 46
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy különbséget 
kell tenni az „illegális”, „káros” és egyéb 
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tartalmak között; megjegyzi, hogy a 
vallási meggyőződéshez vagy politikai 
állásponthoz kapcsolódó bizonyos 
tartalmak akkor is lehetnek károsak 
tekinthetők, ha nem illegálisak; úgy véli, 
hogy a káros jogi tartalmakat a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály 
keretében nem kell szabályozni vagy 
meghatározni;

Or. en

Módosítás 47
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy fontos a digitális 
hirdetésre vonatkozó további szabályokat 
hozni, valamint biztosítani a GDPR 
rendelkezéseinek való teljes megfelelést a 
tolakodó üzleti modellek, a 
viselkedésmanipuláció és a 
megkülönböztető gyakorlatok elkerülése 
érdekében, amelyek jelentős hatást 
gyakorolnak az egységes piacra és a 
felhasználók alapvető jogaira, 
magánéletére és adatbiztonságára;

Or. en

Módosítás 48
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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5a. megállapítja, hogy nagy mértékben 
terjednek az álhírek és a hamis vagy 
félrevezető tartalmakkal való 
félretájékoztatás, valamint a fogyasztók 
nem biztonságos vagy hamisított 
termékekkel való átverése; felhívja a 
Bizottságot, hogy folytassa munkáját és 
találjon új módszereket az álhírek elleni 
küzdelemre, megőrizve eközben az 
alapvető jogokat;

Or. en

Módosítás 49
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. ismételten hangsúlyozza, hogy 
ellenzi az állami támogatások bizonyos 
sajtóipari vállalatoknak való biztosítását, 
amelyek így előnyhöz jutnak azokkal 
szemben, amelyek nem részesülnek 
támogatásban; hangsúlyozza, hogy a 
belső piaci verseny torzítása különösen 
indokolatlan, figyelembe véve az olyan 
digitális információs médiumok számát, 
amelyek ki vannak zárva ezekből 
támogatásokból, annak ellenére, hogy 
hasonló tevékenységet folytatnak és 
hasonló közönséggel rendelkeznek – ha 
nem nagyobbal;

Or. fr

Módosítás 50
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. kiemeli, hogy a nyomon követő 
alkalmazásoknak a GDPR rendelkezései 
mellett tiszteletben kell tartaniuk a 
magánélettel kapcsolatos jogokat is;

Or. en

Módosítás 51
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít olyan ellenértesítési 
eszközök bevezetésére, amelyek lehetővé 
teszik a tartalomtulajdonosok számára, 
hogy az eltávolításról szóló értesítést 
követően megfelelően és kellő időben 
megvédjék jogaikat; hangsúlyozza azt a 
nézetét, hogy elfogadhatatlan a 
szólásszabadság határainak 
meghatározására irányuló felelősség 
magánvállalkozásokra való átruházása, és 
kockázatot jelent mind a polgárok, mind a 
vállalkozások számára, amelyek egyike 
sem alkalmas ilyen döntések 
meghozatalára.

6. felszólít olyan ellenértesítési 
eszközök bevezetésére, amelyek lehetővé 
teszik a tartalomtulajdonosok számára, 
hogy az eltávolításról szóló értesítést 
követően megfelelően és kellő időben 
megvédjék jogaikat; hangsúlyozza, hogy 
ha a jogorvoslati és az ellenbejelentési 
eljárás során megállapítják, hogy a 
bejelentett tevékenység vagy információ 
nem illegális, az online közvetítőnek – a 
platform szolgáltatási feltételeinek 
sérelme nélkül – indokolatlan késedelem 
nélkül helyre kell állítania az eltávolított 
tartalmat, vagy lehetővé kell tennie a 
felhasználó számára annak újbóli 
feltöltését; vázolja, hogy több 
átláthatósági jelentés és az érintett 
felhasználók panaszainak megoldását 
segítő peren kívüli vitarendezési 
mechanizmus bevezetésével 
hatékonyabban kell védeni az alapvető 
jogokat;

Or. en
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Módosítás 52
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít olyan ellenértesítési 
eszközök bevezetésére, amelyek lehetővé 
teszik a tartalomtulajdonosok számára, 
hogy az eltávolításról szóló értesítést 
követően megfelelően és kellő időben 
megvédjék jogaikat; hangsúlyozza azt a 
nézetét, hogy elfogadhatatlan a 
szólásszabadság határainak 
meghatározására irányuló felelősség 
magánvállalkozásokra való átruházása, és 
kockázatot jelent mind a polgárok, mind a 
vállalkozások számára, amelyek egyike 
sem alkalmas ilyen döntések 
meghozatalára.

6. felszólít megfelelő biztosítékok és 
szabályos eljárási követelmények 
bevezetésére, ideértve valamennyi panasz 
emberi felügyeletét és ellenőrzését, 
valamint ellenértesítési eszközök 
bevezetésére annak biztosítása érdekében, 
hogy az eltávolításra vonatkozó 
határozatok megfelelők és a 
tartalomtulajdonosok az eltávolításról szóló 
értesítést követően megfelelően és kellő 
időben meg tudják védeni jogaikat; 
hangsúlyozza azt a nézetét, hogy 
elfogadhatatlan a szólásszabadság 
határainak meghatározására irányuló 
felelősség kizárólag magánvállalkozásokra 
való átruházása, és kockázatot jelent mind 
a polgárok, mind a vállalkozások számára, 
ezért a tartalmak eltávolítását a bűnüldöző 
hatóságoknak nyomon kell követniük.

Or. en

Módosítás 53
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít olyan ellenértesítési 
eszközök bevezetésére, amelyek lehetővé 
teszik a tartalomtulajdonosok számára, 
hogy az eltávolításról szóló értesítést 
követően megfelelően és kellő időben 
megvédjék jogaikat; hangsúlyozza azt a 
nézetét, hogy elfogadhatatlan a 
szólásszabadság határainak 

6. felszólít olyan ellenértesítési 
eszközök bevezetésére, amelyek lehetővé 
teszik a feltöltők számára, hogy az 
állítólagosan illegális tartalom 
eltávolításáról szóló értesítést követően 
megfelelően és kellő időben megvédjék 
jogaikat; hangsúlyozza azt a nézetét, hogy 
elfogadhatatlan az online felhasználók 
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meghatározására irányuló felelősség 
magánvállalkozásokra való átruházása, és 
kockázatot jelent mind a polgárok, mind a 
vállalkozások számára, amelyek egyike 
sem alkalmas ilyen döntések 
meghozatalára.

véleménynyilvánítás szabadságához való 
jogának korlátozására irányuló felelősség 
magánvállalkozásokra való átruházása, és 
kockázatot jelent mind az egyének, mind a 
vállalkozások számára; kéri a hatékony 
jogorvoslat és a bírósági felülvizsgálat 
lehetőségének biztosítását annak 
érdekében, hogy az elérhető, megfizethető, 
független és hatékony eljárás minden fél 
számára biztosított legyen;

Or. en

Módosítás 54
Edina Tóth

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít olyan ellenértesítési 
eszközök bevezetésére, amelyek lehetővé 
teszik a tartalomtulajdonosok számára, 
hogy az eltávolításról szóló értesítést 
követően megfelelően és kellő időben 
megvédjék jogaikat; hangsúlyozza azt a 
nézetét, hogy elfogadhatatlan a 
szólásszabadság határainak 
meghatározására irányuló felelősség 
magánvállalkozásokra való átruházása, és 
kockázatot jelent mind a polgárok, mind a 
vállalkozások számára, amelyek egyike 
sem alkalmas ilyen döntések 
meghozatalára.

6. felszólít olyan megfelelő 
biztosítékok, szabályos eljárási 
kötelezettségségek és ellenértesítési 
eljárások bevezetésére, amelyek lehetővé 
teszik a feltöltők számára, hogy az 
eltávolításról szóló értesítést követően 
megfelelően és kellő időben megvédjék 
jogaikat; hangsúlyozza azt a nézetét, hogy 
elfogadhatatlan a szólásszabadság 
határainak meghatározására irányuló 
felelősség magánvállalkozásokra való 
átruházása; úgy véli, hogy a 
tartalomeltávolítást szükség szerint a 
bűnüldöző hatóságoknak nyomon kell 
követniük;

Or. en

Módosítás 55
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Arba Kokalari, Kris Peeters

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít olyan ellenértesítési 
eszközök bevezetésére, amelyek lehetővé 
teszik a tartalomtulajdonosok számára, 
hogy az eltávolításról szóló értesítést 
követően megfelelően és kellő időben 
megvédjék jogaikat; hangsúlyozza azt a 
nézetét, hogy elfogadhatatlan a 
szólásszabadság határainak 
meghatározására irányuló felelősség 
magánvállalkozásokra való átruházása, és 
kockázatot jelent mind a polgárok, mind a 
vállalkozások számára, amelyek egyike 
sem alkalmas ilyen döntések 
meghozatalára.

6. felszólít olyan megfelelő 
biztosítékok, szabályos eljárási 
kötelezettségségek és ellenértesítési 
eljárások bevezetésére, amelyek lehetővé 
teszik a tartalomtulajdonosok számára, 
hogy az eltávolításról szóló értesítést 
követően megfelelően és kellő időben 
megvédjék jogaikat; hangsúlyozza azt a 
nézetét, hogy elfogadhatatlan a 
szólásszabadság határainak 
meghatározására irányuló felelősség 
magánvállalkozásokra való átruházása; úgy 
véli, hogy a tartalomeltávolítást szükség 
szerint a bűnüldöző hatóságoknak 
nyomon kell követniük;

Or. en

Módosítás 56
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít olyan ellenértesítési 
eszközök bevezetésére, amelyek lehetővé 
teszik a tartalomtulajdonosok számára, 
hogy az eltávolításról szóló értesítést 
követően megfelelően és kellő időben 
megvédjék jogaikat; hangsúlyozza azt a 
nézetét, hogy elfogadhatatlan a 
szólásszabadság határainak 
meghatározására irányuló felelősség 
magánvállalkozásokra való átruházása, és 
kockázatot jelent mind a polgárok, mind a 
vállalkozások számára, amelyek egyike 
sem alkalmas ilyen döntések 
meghozatalára.

6. felszólít olyan ellenértesítési 
eszközök bevezetésére, amelyek lehetővé 
teszik a feltöltők számára, hogy az 
eltávolításról szóló értesítést követően 
megfelelően és kellő időben megvédjék 
jogaikat; hangsúlyozza azt a nézetét, hogy 
az online szolgáltatást nyújtókra az 
illegális tartalmak terjesztésének kezelése 
kapcsán háruló felelősséget egyértelmű 
jogi keretnek kellene szabályozni, bírósági 
felügyelet mellett.

Or. en
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Módosítás 57
Salvatore De Meo

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít olyan ellenértesítési 
eszközök bevezetésére, amelyek lehetővé 
teszik a tartalomtulajdonosok számára, 
hogy az eltávolításról szóló értesítést 
követően megfelelően és kellő időben 
megvédjék jogaikat; hangsúlyozza azt a 
nézetét, hogy elfogadhatatlan a 
szólásszabadság határainak 
meghatározására irányuló felelősség 
magánvállalkozásokra való átruházása, és 
kockázatot jelent mind a polgárok, mind a 
vállalkozások számára, amelyek egyike 
sem alkalmas ilyen döntések 
meghozatalára.

6. felszólít olyan ellenértesítési 
eszközök bevezetésére, amelyek lehetővé 
teszik a tartalomtulajdonosok számára, 
hogy az eltávolításról szóló értesítést 
követően megfelelően és kellő időben 
megvédjék jogaikat; hangsúlyozza azt a 
nézetét, hogy elfogadhatatlan a 
szólásszabadság határainak 
meghatározására irányuló felelősség 
pusztán magánvállalkozásokra való 
átruházása, és kockázatot jelent mind a 
polgárok, mind a vállalkozások számára.

Or. en

Módosítás 58
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy az új innovatív üzleti 
modellek működésének engedélyezése és 
az egységes digitális piac erősítése a 
digitális tartalmak szabad mozgása előtt 
álló akadályok megszüntetésével – amely 
akadályok széttagolt nemzeti piacokat 
hoznak létre és kialakítják az illegális 
tartalmak iránti keresletet – a múltban 
már igazoltan működött, különösen a 
szellemi tulajdonjogok megsértéséhez 
kapcsolódóan;

Or. en
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Módosítás 59
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a digitális 
szolgáltatások bevezetésével egyidejűleg 
olyan intézkedéseket kell létrehozni, 
amelyek célja az állampolgárok és 
kisvállalkozások digitalizációval 
kapcsolatos tudásának és készségeinek 
fejlesztése annak biztosítása érdekében, 
hogy valamennyi állampolgár 
hozzáférhessen ezekhez a 
szolgáltatásokhoz;

Or. en

Módosítás 60
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy az új digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
szintén foglalkoznia kell az algoritmusok 
által a megkülönböztetésmentesség, az 
átláthatóság és az igazolhatóság, valamint 
a felelősség biztosítása tekintetében 
jelentette kihívásokkal; rámutat, hogy 
figyelemmel kell kísérni az algoritmusokat 
és fel kell mérni a kapcsolódó 
kockázatokat, jó minőségű és torzítatlan 
adatkészleteket kell használni, valamint 
segíteni kell az egyéneket abban, hogy 
különböző tartalmakhoz, véleményekhez, 
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magas színvonalú termékekhez és 
szolgáltatásokhoz férjenek hozzá;

Or. en

Módosítás 61
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. elismeri, hogy amíg bizonyos 
típusú tartalmak illegális jellege könnyen 
megállapítható, más típusú tartalmak 
esetében nehezebb döntést hozni, mivel 
kontextusba helyezést igényelnek; 
figyelmeztet arra, hogy bizonyos 
automatizált eszközök nem elég 
kifinomultak ahhoz, hogy a kontextust is 
figyelembe vegyék, ami a 
véleménynyilvánítás szabadságának 
szükségtelen korlátozásához vezethet;

Or. fr

Módosítás 62
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólít a tartalommegjelölésre 
vonatkozó döntéshozatali eljárásokra 
irányuló átláthatósági és 
elszámoltathatósági követelmények 
bevezetésére a tárhelyszolgáltatók és az 
automatizált tartalomfelismerő eszközök 
szolgáltatói számára, ideértve legalább a 
tartalomfelismerő technológiák 
meglétének és működésének nyilvános 
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dokumentációját; a tárhelyszolgáltatókra 
vonatkozó átláthatósági 
követelményeknek magukban kell 
foglalniuk az összes beérkezett értesítés 
számát, a tartalom jogszerűsége 
megállapításának alapjait, vagy hogy az 
hogyan sérti a szolgáltatási feltételeket, a 
feltöltő értesítésének konkrét időkereteit, a 
kapott kérelmek számát és hogy azokat 
hogyan orvosolták, valamint a hibás 
eltávolítások számát;

Or. en

Módosítás 63
Martin Schirdewan

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy az olyan 
gyakorlatok, mint a profilalkotás, mélyen 
sértik az emberi jogokat és szabadságokat; 
elismeri, hogy az általános adatvédelmi 
rendelet által biztosított keret nem védi 
megfelelően a fogyasztókat a 
profilépítéssel és az indokolatlan 
automatizált döntésekkel szemben; ezért 
azon a véleményen van, hogy a fogyasztók 
megfelelő védelmének biztosítása 
érdekében személyes adatokat csak abban 
az esetben lenne szabad használni, ha ez a 
kért szolgáltatás biztosításához szükséges;

Or. en

Módosítás 64
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy a jelenlegi 
értesítési-eltávolítási mechanizmusok nem 
akadályozzák meg, hogy a korábban 
eltávolított illegális tartalmakat újra 
feltöltsék; hangsúlyozza, hogy mennyi 
szolgáltatás és tartalom érhető el 
manapság online; ezért egy megerősített 
keretre szólít fel, amely előír egy értesítési-
távoltartási mechanizmust annak 
biztosítása érdekében, hogy az online 
szolgáltatók olyan hatékony intézetéseket 
hozzanak, amelyek biztosítják, hogy 
miután egy értesítést követően jogszerűen 
eltávolították az illegális tartalmakat az 
általuk biztosított szolgáltatásból, azok ne 
kerüljenek vissza.

Or. en

Módosítás 65
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. javasolja, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomag 
vezessen be harmonizált szabványokat és 
eljárásokat az illegális online tartalmak 
kezeléséhez, amely a tárhelyszolgáltató 
platformok által – értesítési-cselekvési 
mechanizmus alapján – végzett 
tartalommoderálásra, valamint a nemzeti 
hatóságok által végzett 
tartalomfelülvizsgálatra is érvényes, ami 
megfelelő biztosítékot nyújt a 
visszaélésszerű korlátozó intézkedések 
ellen, ideértve a bíróság vagy más 
független bírósági szerv által végzett 
hatékony ellenőrzést; és úgy véli, hogy az 
ilyen szabványoknak különbséget kell 
tenniük és különböző megközelítéseket 
kell alkalmazniuk az állítólagosan 
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illegális tartalom által potenciálisan 
sértett védett érdekek függvényében.

Or. en

Módosítás 66
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. megjegyzi, hogy a digitális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya 
az állampolgárok egyes csoportjai 
számára az egyenlő piachoz és az 
információkhoz való hozzáféréshez való 
jogból való kizárást és annak megsértését 
eredményezné;

Or. en

Módosítás 67
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felszólít a tárhelyszolgáltatók 
ajánlást biztosító rendszereire vonatkozó 
átláthatósági kötelezettségekre, 
amelyeknek valós idejű, magas szintű, 
anonimizált adathozzáférés formájában, 
nyilvános API-kon keresztül kell 
megvalósulniuk, és magukban kell 
foglalniuk az ajánlások eredményei és 
közönsége, a tartalomspecifikus 
rangsorolási döntések és egyéb, a 
platform által végzett beavatkozások 
nyilvános dokumentációját, valamint az 
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ilyen rendszereket ellenőrző szervezeti 
struktúrákat;

Or. en

Módosítás 68
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy a digitális 
hálózat szolgáltatásaihoz való 
hozzáférésnek egyforma jegyzési feltételek 
mellett lehetővé kellene tennie a teljes 
hálózathoz való azonos és 
differenciálatlan hozzáférést; ezért sürgeti 
az olyan gyakorlatok betiltását, amelyek a 
publikációkat és profilokat a felhasználók 
tulajdonságai, véleménye és érdeklődési 
köre alapján osztják fel, valamint az 
elrejtés és az álcázott tilalom 
gyakorlatának betiltását is, amennyiben 
ezeket nem egyértelműen azonosított 
fogyasztók elítélendő magatartása 
eredményezi;

Or. fr

Módosítás 69
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. megjegyzi, hogy a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó beavatkozást törvénynek kell 
előírnia, és ezért hangsúlyozza, hogy a 
digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabálycsomag egy eleme sem 
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engedélyezheti a hatóságok számára a jogi 
tartalmak eltávolítását azon az alapon, 
hogy azok „károsak” vagy „hamisak”.

Or. en

Módosítás 70
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. úgy véli, hogy az illegális online 
tartalmak kezelésére vonatkozó 
szabványok és eljárások alkalmazásának 
felügyeletéért felelős uniós szerveknek 
nyomon kell követniük és ellenőrizniük 
kell mind a tárhelyszolgáltató platformok 
által végzett tartalommoderálást, mind a 
nemzeti hatóságok által megvalósított 
tartalomfelügyeletet.

Or. en

Módosítás 71
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza az oktatáshoz és a 
kulturális identitáshoz való jogot, 
valamint az online közzétett tartalmak 
valós megjelenítésének szükségességét, 
különösen a kitalált művek 
„szórakoztató” vagy „történelmi” jellegű 
termékként való besorolása tekintetében;

Or. fr
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Módosítás 72
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. felszólít egy, a tárhelyszolgáltatók 
által alkalmazott automatizált 
tartalommegjelölő eszközökre vonatkozó 
kockázatértékelési kötelezettségre, amely 
társszabályozó módon működne, és 
törvényben meghatározott rendszeres 
időközönként hajtanák végre;

Or. en

Módosítás 73
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. felszólít egy olyan uniós szerv 
létrehozására, amely a jövőbeni rendelet 
rendelkezéseinek való megfelelés nyomon 
követéséért és biztosításáért felelne, 
ideértve az átláthatósági jelentések 
átvilágítását, valamint a tartalmak 
megjelölése és az ajánlást biztosító 
rendszerek használata céljából a 
tárhelyszolgáltatók számára biztosított és 
általuk alkalmazott algoritmusok auditját;

Or. en

Módosítás 74
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. társadalmilag reprezentatív és 
változatos, nevezetesen nemi szempontból 
kiegyensúlyozott, társszabályozói 
közösségimédia-tanácsok létrehozására 
szólít fel egy több érdekelt részvételén 
alapuló mechanizmusként, ami nyílt, 
átlátható, elszámoltatható és részvételen 
alapuló fórumot biztosítana a 
tartalommoderálás elveinek kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 75
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6f. felhívja a tagállamokat, hogy 
hozzanak létre független vitarendezési 
szerveket, amelyek feladata a feltöltők, 
bejelentők és tárhelyszolgáltatók közötti 
viták rendezése lenne;

Or. en

Módosítás 76
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6g. felhívja a Bizottságot, hogy építse 
be a „beépített véleménynyilvánítás 



AM\1204141HU.docx 45/46 PE650.628v01-00

HU

szabadságának” elvét, amely alapján a 
tárhelyszolgáltatónak mind a szolgáltatás 
tervezési szakaszában, mind pedig a 
szolgáltatás biztosítása idején hatékony 
módon megfelelő technikai és szervezeti 
intézkedéseket kell végrehajtania, és a 
szolgáltatásbiztosításba integrálnia kell az 
ahhoz szükséges biztosítékokat, hogy 
megfeleljen bármilyen jövőbeni 
szabályozás követelményeinek és védje a 
fogyasztók jogait;

Or. en

Módosítás 77
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6h. felhívja a Bizottságot, hogy 
vezessen be a tárhelyszolgáltatóknak és a 
tartalommoderáló eszközök 
szolgáltatóinak a belső szabályaira, 
például feltételeire vagy közösségi 
iránymutatásaira vonatkozó 
minimumszabályokat, hogy biztosítékot 
nyújtson az alapvető jogok számára, 
különös tekintettel az átláthatóságra, a 
hozzáférhetőségre, a méltányosságra, az 
előreláthatóságra és a 
megkülönböztetésmentes végrehajtásra;

Or. en

Módosítás 78
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 i bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6i. emlékeztet arra, hogy a 
profilalkotás és a célzott hirdetések 
együttesen nem csak, hogy aláássák a 
demokratikus keretet, hanem 
tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatják a 
magánszektor hatalmas mennyiségű 
adatot gyűjtő, uralkodó szereplőit, ezért 
felhívja a Bizottságot, hogy korlátozza a 
célzott hirdetéseket, hogy egyenlő 
versenyfeltételeket teremtsen a kkv-k 
számára;

Or. en

Módosítás 79
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6j. emlékeztet arra, hogy az ajánlást 
biztosító rendszerek algoritmusos 
eszközeinek kiválasztása az 
elszámoltathatósággal és átláthatósággal 
kapcsolatos aggályokat vet fel; ezért 
hangsúlyozza, hogy garantálni kell a 
felhasználók azon jogát, hogy 
kimaradhassanak az ajánlott és személyre 
szabott szolgáltatásokból;

Or. en


