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Módosítás 72
Jessica Stegrud
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Módosítás 73
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok egyre nagyobb 
mértékben vezetnek be vagy terveznek 

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

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

Or. en

Indokolás

Módosítás 74
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

adatok védelméhez, a véleménynyilvánítás 
és az információ szabadságához, illetve a 
vállalkozások szabadságához és a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot.

Or. en

Indokolás

A digitális területhez szorosan kapcsolódó jogok meghatározása.

Módosítás 75
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo Calenda, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 76
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Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 77
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 az 
alapvető jogok közvetítése és 
fenntartásának felelőssége terén is nőtt a 
szerepük.

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

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

Or. en

Indokolás

A szöveg aktualizálása a status quo megfelelőbb tükrözése érdekében.

Módosítás 78
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo Calenda, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en
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Indokolás

A 2d. cikkhez fűzött módosításokkal összhangban.

Módosítás 79
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

_________________ _________________
28 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) 
a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról (Audiovizuális 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) 
a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról (Audiovizuális 
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médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 
(EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 95., 
2010.4.15., 1. o.).

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 
(EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 95., 
2010.4.15., 1. o.).

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

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

Or. en

Módosítás 80
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Tisztázni kell, hogy ez a rendelet 
nem sérti a szerzői jogról és a szomszédos 
jogokról szóló uniós jog szabályait, 
amelyeket nemzeti jogszabályokkal 
hajtanak végre e jogok legmagasabb 
szintű védelmét biztosítandó, mert ez a jog 
olyan konkrét szabályokat és eljárásokat 
határoz meg, amelyeket érintetlenül kell 
hagyni.

Or. en

Módosítás 81
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

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, 

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

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. A Bizottságnak és a tagállamoknak 
iránymutatást kell nyújtaniuk a jogellenes 
tartalom azonosításához.

Or. en

Módosítás 82
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

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

tevékenységekkel kapcsolatos 
információkat is magában foglalja, a 
származási hely szerinti tagállam elvét 
követve. 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

Indokolás

A származási hely szerinti ország elvének hangsúlyozása miatt szükséges.

Módosítás 83
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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, 

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

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

Or. en

Módosítás 84
Martin Hojsík, Valérie Hayer

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 

(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 
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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.

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, illegális állatkereskedelem, 
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

Indokolás

A szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló uniós stratégiáról szóló bizottsági közlemény 
elismeri, hogy „a környezeti bűnözés különös figyelmet érdemel, hiszen az Unión belül és a 
harmadik országokban káros hatással van a biológiai sokféleségre és a környezetre, az 
egészségre és a társadalmi kohézióra”, és hangsúlyozza a vadon élő állatok és a kedvtelésből 
tartott állatok illegális kereskedelmének pusztító következményeit. E hatások (pl. adóbevétel-
kiesés, az emberi egészségben, a biológiai sokféleségben okozott károk) és a probléma 
nagyságrendje miatt (az állatkereskedelmi hálózatok évente egy akár 4 milliárdot érő piacból 
húznak nyereséget) nem hagyhatók ki a hatály alól.

Módosítás 85
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) A biztonságos, kiszámítható és 
megbízható online környezet biztosítására 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében e 
rendelet alkalmazásában a „jogellenes 
tartalom” fogalmát tágan kell értelmezni, 
és a jogellenes tartalommal, termékekkel, 
szolgáltatásokkal és tevékenységekkel 
kapcsolatos információkat is magában 
foglalja. Ez a fogalom különösen olyan 
információkra utal, azok formájától 
függetlenül, amelyek a hatályos uniós vagy 
nemzeti jogszabályok értelmében 
jogellenesek, 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 86
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 87
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

egy másik szolgáltatás jelentéktelen és 
kizárólag kiegészítő eleme, amely – 
objektív technikai okokból – nem 
használható a másik, fő szolgáltatás nélkül, 
és az ilyen elem integrációja nem az e 
rendeletben az online platformokra 
vonatkozóan előírt szabályok 
alkalmazhatóságának elkerülésére szolgál. 
Például egy online újságban ilyen elem 
lehet a hozzászólási lehetőség, és 
egyértelmű, hogy ez csak kiegészítő 
jelleggel bír a fő szolgáltatás, a kiadó 
szerkesztőségi felelőssége melletti 
hírközlés mellett.

Or. en

Indokolás

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak ki kell terjednie minden olyan digitális 
szolgáltatásra, amely fontos szerepet játszik a jogellenes tartalom terjesztésében. Ez a 
módosítás egyértelművé teszi, hogy a tartalommegosztó platformok, a keresőmotorok, az 
online élő közvetítést biztosító platformok és az üzenetküldő szolgáltatások a 
tárhelyszolgáltatások és az online platformok körébe tartoznak.

Módosítás 88
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 89
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo Calenda, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az érintett szolgáltatások sajátos 
jellemzőit és ezzel kapcsolatban annak 
szükségességét tekintve, hogy az ilyen 
szolgáltatókra különös kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, a rendelet 
fogalommeghatározása szerinti, tárhelyet 
biztosító szolgáltatók tágabb kategóriáján 
belül meg kell különböztetni az online 
platformok alkategóriáját. Az online 
platformok, például a közösségi hálózatok 

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

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

Or. en

Indokolás

A keresőmotorok fontos szerepet játszanak az információk rangsorolásában, ami befolyásolja 
a tartalmakhoz való hozzáférést és azok terjesztését. Ezért a digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabálynak egyértelműen meg kell határoznia a keresőmotorokat, és az online platformok 
közé kell sorolnia.

Módosítás 90
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az „információk nyilvános 
terjesztése” ebben a rendeletben használt 

(14) Az „információk nyilvános 
terjesztése” ebben a rendeletben használt 
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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.

fogalmának magában kell foglalnia az 
információk elérhetővé tételét széles vagy 
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, amennyiben az 
információhoz való hozzáféréshez 
regisztráció vagy egy felhasználói 
csoportba való felvétel szükséges, az ilyen 
információt csak akkor kell nyilvánosan 
hozzáférhetőnek tekinteni, ha az ilyen 
információhoz hozzáférni kívánó 
felhasználókat automatikusan 
nyilvántartásba veszik vagy engedélyezik 
olyan emberi beavatkozás nélkül, amely 
döntést hoz vagy kiválasztja a 
hozzáférésre jogosult személyeket. Egy 
adott szolgáltatás – üzenetküldő 
szolgáltatásokat beleértve – 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 korlátozott számából álló záró 
csoportokban történő terjesztését, számba 
véve azt a csoportokban rejlő lehetőséget, 
hogy tartalmak széles körű nyilvános 
terjesztésének eszközévé váljanak. 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, amennyiben nem 
felelnek meg a „nyilvános terjesztés” fent 
meghatározott feltételeinek. E rendelet 
értelmében az információ terjesztése csak 
akkor minősül nyilvánosnak, ha azt az 
információt nyújtó szolgáltatás igénybe 
vevője közvetlenül kéri. A fájlmegosztó 
szolgáltatások és az egyéb felhőalapú 
szolgáltatások e rendelet hatálya alá 
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tartoznak, amennyiben ezeket a 
szolgáltatásokat a tartalomszolgáltató 
közvetlen kérésére arra használják, hogy 
a tárolt információk nyilvánosság 
számára hozzáférhető legyen.

_________________ _________________
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

Indokolás

A módosítás a terrorista tartalom online megjelenése elleni küzdelemről szóló rendelet 
fényében pontosítja a nyilvános terjesztés fogalmát. Jobban figyelembe veszi a felhőalapú 
szolgáltatások sajátosságait is, és célja, hogy kiemelje a csoportok és csatornák potenciális 
szerepét a jogellenes tartalmak terjesztésében.

Módosítás 91
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

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 

(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 csak 
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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.

akkor tekintendő nyilvános terjesztésnek, 
ha az információhoz hozzáférni kívánó 
felhasználókat automatikusan 
regisztrálják, vagy csatlakozásukat arra 
vonatkozó emberi döntés vagy válogatás 
nélkül engedélyezik, hogy kinek 
biztosítanak 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 nem számítanak 
nyilvános terjesztésnek. 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

Indokolás

A módosítás a hatály egyértelműsítése miatt szükséges.

Módosítás 92
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A személyes adatok általános 
gyűjtése a digitális szolgáltatások 
valamennyi használatával kapcsolatban 
aránytalanul sérti a magánélethez való 
jogot a digitális korban. Az 
adatminimalizálás elvével összhangban, 
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valamint a jogosulatlan közzététel, a 
személyazonosság-lopás és a személyes 
adatokkal való visszaélés egyéb formáinak 
megelőzése érdekében a szolgáltatások 
igénybe vevői számára lehetővé kell tenni, 
hogy hozzáférjenek az információs 
társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokhoz, és névtelenül 
fizessenek az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásokért, amennyiben 
ez technikailag lehetséges. Hasonlóan, a 
felhasználóknak joguk van ahhoz, hogy 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások használata során ne 
kövessék nyomon őket. E célból a 
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 
személyes adatok feldolgozását a 
szolgáltatás nyújtásához és a felhasználók 
számlázásához feltétlenül szükséges 
mértékre kell korlátozni.

Or. en

Indokolás

A módosítás a cikkekben bevezetett változtatások magyarázatához szükséges.

Módosítás 93
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Az adatok hatékony, végponttól 
végpontig terjedő titkosítása alapvető 
fontosságú az internetbe vetett bizalom és 
a biztonság szempontjából, mivel 
hatékonyan megakadályozza harmadik 
felek engedély nélküli hozzáférését, és 
segít biztosítani a kommunikáció bizalmas 
jellegét.

Or. en
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Indokolás

A módosítás szükséges, hogy a szöveg összhangban legyen a cikkekben javasolt 
változtatásokkal.

Módosítás 94
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, 
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A felelősség alóli, ebben a 
rendeletben megállapított mentesség nem 
alkalmazandó, ha – a szolgáltatás igénybe 
vevője által biztosított információk pusztán 
technikai és automatikus kezelésével 
megvalósuló semleges szolgáltatásnyújtás 
helyett – a közvetítő szolgáltató olyan aktív 
szerepet játszik, amely révén tudomást 
szerez az említett 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. 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 95
Massimiliano Salini
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A felelősség alóli, ebben a 
rendeletben megállapított mentesség nem 
alkalmazandó, ha – a szolgáltatás igénybe 
vevője által biztosított információk pusztán 
technikai és automatikus kezelésével 
megvalósuló semleges szolgáltatásnyújtás 
helyett – a közvetítő szolgáltató olyan aktív 
szerepet játszik, amely révén tudomást 
szerez az említett információkról vagy 
ellenőrzi azokat.

Or. en

Módosítás 96
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(18) A felelősség alóli, ebben a 
rendeletben megállapított mentesség nem 
alkalmazandó, ha a közvetítő szolgáltató 
ténylegesen ismeri az információt, vagy 
számottevő 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 
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közvetítő szolgáltató által biztosított 
információkhoz kapcsolódik, beleértve azt 
az esetet, amikor a tájékoztatásra a 
szolgáltató szerkesztőségi felelőssége 
mellett került sor.

mellett került sor.

Or. en

Indokolás

A módosítás a hatály egyértelműsítése érdekében szükséges.

Módosítás 97
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A felelősség alóli, ebben a 
rendeletben megállapított mentesség nem 
alkalmazandó, ha – a szolgáltatás igénybe 
vevője által biztosított információk pusztán 
technikai és automatikus és passzív 
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. Amikor közvetítő 
szolgáltató népszerűsíti a tartalmat, vagy 
arra hivatkozik, az e rendeletben 
megállapított felelősség alóli mentesség 
nem alkalmazandó rá.

Or. en
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Módosítás 98
Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, 
Andris Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo 
Calenda, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A felelősség alóli, ebben a 
rendeletben megállapított mentesség nem 
alkalmazandó, ha – a szolgáltatás igénybe 
vevője által biztosított információk pusztán 
technikai, automatikus és passzív 
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, vagy amikor a 
szolgáltató népszerűsíti és optimalizálja a 
tartalmat.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata figyelembe veszi, hogy ezeknek a rendelkezések 
kiaknázása érdekében egyértelműen különbséget kell tenni az „aktív” és a „passzív” 
platformok között.

Módosítás 99
Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, 
Andris Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo 
Calenda, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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

(18a) A felelősség alóli mentességgel 
azon közvetítő szolgáltatók sem élhetnek, 
amelyek nem felelnek meg az e 
rendeletben meghatározott átvilágítási 
kötelezettségeknek. A feltételességnek 
továbbá biztosítania kell, hogy az e 
mentességekre való jogosultsághoz 
szükséges szabványok úgy járuljanak 
hozzá az online környezetbe vetett magas 
szintű biztonsághoz és bizalomhoz, hogy 
elősegítik az összes érdekelt fél jogainak 
megfelelő egyensúlyát.

Or. en

Indokolás

A III. fejezet szerinti átvilágítási kötelezettségeknek való megfelelés felelőssége alóli 
mentesség feltételessége további ösztönzést jelenthet az átvilágítási kötelezettségeknek való 
megfeleléshez, ugyanakkor elrettentően hathat különösen azokra a szereplőkre, akik úgy 
döntenek, hogy nem tesznek eleget a szankcióknak, mivel megengedhetik maguknak a 
szankciókat. Az 5a. cikk (új) változtatásaival összhangban.

Módosítás 100
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az a közvetítő szolgáltató, amely 
szándékosan együttműködik a szolgáltatás 
valamely igénybe vevőjével jogellenes 
tevékenységek folytatása céljából, nem 
semlegesen biztosítja a szolgáltatást, ezért 
nem vonatkozik rá a felelősség alóli, ebben 
a rendeletben biztosított mentesség.

(20) Az a közvetítő szolgáltató, 
amelynek fő rendeltetése jogellenes 
tevékenységek folytatása vagy elősegítése, 
és amely együttműködik a szolgáltatás 
valamely igénybe vevőjével jogellenes 
tevékenységek folytatása céljából, nem 
semlegesen biztosítja a szolgáltatást, ezért 
nem vonatkozik rá a felelősség alóli, ebben 
a rendeletben biztosított mentesség.

Or. en
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Módosítás 101
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az a közvetítő szolgáltató, amely 
szándékosan együttműködik a szolgáltatás 
valamely igénybe vevőjével jogellenes 
tevékenységek folytatása céljából, nem 
semlegesen biztosítja a szolgáltatást, ezért 
nem vonatkozik rá a felelősség alóli, ebben 
a rendeletben biztosított mentesség.

(20) Az a közvetítő szolgáltató, amely 
jogellenes tevékenységeket folytat, nem 
semlegesen biztosítja a szolgáltatást, ezért 
nem vonatkozik rá a felelősség alóli, ebben 
a rendeletben biztosított mentesség.

Or. en

Módosítás 102
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A szolgáltató akkor részesülhet az 
egyszerű továbbítással és a 
gyorsítótárazással kapcsolatos felelősségre 
vonatkozó mentességekből, ha a 
továbbított információ őt semmilyen 
módon nem érinti. Ez egyebek között azzal 
a követelménnyel is jár, hogy a szolgáltató 
ne módosítsa az információt, amelyet 
továbbít. Ez a követelmény azonban nem 
vonatkozik az olyan technikai jellegű 
változtatásokra, amelyekre a továbbítás 
folyamán kerül sor, mivel ezek a 
változtatások nem módosítják a továbbított 
információk integritását.

(21) A szolgáltató akkor részesülhet az 
egyszerű továbbítással és a 
gyorsítótárazással kapcsolatos felelősségre 
vonatkozó mentességekből, ha a 
továbbított információ rá semmilyen 
módon nem vonatkozik. Ez egyebek között 
azzal a követelménnyel is jár, hogy a 
szolgáltató ne módosítsa az információt, 
amelyet továbbít. Ez a követelmény 
azonban nem vonatkozik az olyan 
technikai jellegű változtatásokra, 
amelyekre a továbbítás folyamán kerül sor, 
mivel ezek a változtatások nem módosítják 
a továbbított információk integritását.

Or. en

Indokolás

A jogszabályban különbséget kell tenni azok között a személyek között, akikre az információ 



PE693.906v01-00 30/174 AM\1234313HU.docx

HU

vonatkozik és akik pusztán közvetítenek.

Módosítás 103
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tárhelyszolgáltatásokra 
vonatkozó felelősség alóli mentesség 
igénybevétele érdekében a szolgáltatónak, 
amint valamely jogellenes tartalomról 
ténylegesen tudomást szerez, 
haladéktalanul intézkednie kell az 
információ eltávolítása, illetve az ahhoz 
való hozzáférés megszüntetése érdekében. 
Az eltávolításra vagy a hozzáférés 
megszüntetésére a véleménynyilvánítás 
szabadságára vonatkozó alapelv 
betartásával kell sort keríteni. A 
szolgáltatók különösen a saját 
kezdeményezésű vizsgálataik, illetve az 
egyének és a szervezetek által e rendelettel 
összhangban tett bejelentések révén 
szerezhetnek tudomást ilyen tartalomról, 
amennyiben ezek a bejelentések kellően 
pontosak és megfelelő módon igazoltak 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék a kellő 
gondossággal eljáró gazdasági szereplők 
számára az állítólagosan jogellenes 
tartalom észszerű azonosítását, értékelését 
és adott esetben az ellene való fellépést.

(22) A tárhelyszolgáltatásokra 
vonatkozó felelősség alóli mentesség 
igénybevétele érdekében a szolgáltatónak, 
amint valamely jogellenes tartalomról 
ténylegesen tudomást szerez, 
haladéktalanul intézkednie kell az 
információ eltávolítása, illetve az ahhoz 
való hozzáférés megszüntetése érdekében. 
Az eltávolításra vagy a hozzáférés 
megszüntetésére a véleménynyilvánítás 
szabadságára vonatkozó alapelv 
betartásával kell sort keríteni. Amennyiben 
a jogellenes tartalom jelentős kárt okozhat 
a nyilvánosság számára, a szolgáltatónak 
a lehető leggyorsabban, de legfeljebb egy 
órán belül értékelnie kell, és szükség 
esetén el kell távolítania vagy le kell 
tiltania az ahhoz való 
hozzáférést. Szükség esetén a bejelentés és 
az esetleges eltávolítás vagy letiltás közötti 
időszakban a szolgáltatónak az ilyen 
online tartalom láthatóságát is 
csökkentenie kell kockázatok 
minimalizálása érdekében. A szolgáltatók 
különösen a saját kezdeményezésű 
vizsgálataik, illetve az egyének és a 
szervezetek által e rendelettel összhangban 
tett bejelentések révén szerezhetnek 
tudomást ilyen tartalomról, amennyiben 
ezek a bejelentések kellően pontosak és 
megfelelő módon igazoltak ahhoz, hogy 
lehetővé tegyék a kellő gondossággal eljáró 
gazdasági szereplők számára az 
állítólagosan jogellenes tartalom észszerű 
azonosítását, értékelését és adott esetben az 
ellene való fellépést.
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Módosítás 104
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo Calenda, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tárhelyszolgáltatásokra 
vonatkozó felelősség alóli mentesség 
igénybevétele érdekében a szolgáltatónak, 
amint valamely jogellenes tartalomról 
ténylegesen tudomást szerez, 
haladéktalanul intézkednie kell az 
információ eltávolítása, illetve az ahhoz 
való hozzáférés megszüntetése érdekében. 
Az eltávolításra vagy a hozzáférés 
megszüntetésére a véleménynyilvánítás 
szabadságára vonatkozó alapelv 
betartásával kell sort keríteni. A 
szolgáltatók különösen a saját 
kezdeményezésű vizsgálataik, illetve az 
egyének és a szervezetek által e rendelettel 
összhangban tett bejelentések révén 
szerezhetnek tudomást ilyen tartalomról, 
amennyiben ezek a bejelentések kellően 
pontosak és megfelelő módon igazoltak 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék a kellő 
gondossággal eljáró gazdasági szereplők 
számára az állítólagosan jogellenes 
tartalom észszerű azonosítását, értékelését 
és adott esetben az ellene való fellépést.

(22) A tárhelyszolgáltatásokra 
vonatkozó felelősség alóli mentesség 
igénybevétele érdekében a szolgáltatónak, 
amint valamely jogellenes tartalomról 
ténylegesen tudomást szerez, 
haladéktalanul intézkednie kell az 
információ eltávolítása, illetve az ahhoz 
való hozzáférés megszüntetése érdekében. 
Az eltávolításra vagy a hozzáférés 
megszüntetésére az Alapjogi Chartában 
rögzített alapelvek – beleértve a 
véleménynyilvánítás szabadságát – 
betartásával kell sort keríteni. Amennyiben 
a jogellenes tartalom jelentős kárt okozhat 
a nyilvánosság számára, a szolgáltatónak 
24 órán belül, de legfeljebb az illetékes 
hatóság eltávolítási határozatának kézhez 
vételét követő egy órán belül értékelnie 
kell, és szükség esetén el kell távolítania 
vagy le kell tiltania az ahhoz való 
hozzáférést. A szolgáltatók különösen az 
időszakos saját kezdeményezésű 
vizsgálataik, illetve az egyének és a 
szervezetek által e rendelettel összhangban 
tett bejelentések révén szerezhetnek 
tudomást ilyen tartalomról, amennyiben 
ezek a bejelentések kellően pontosak és 
megfelelő módon igazoltak ahhoz, hogy 
lehetővé tegyék a kellő gondossággal eljáró 
gazdasági szereplők számára az 
állítólagosan jogellenes tartalom észszerű 
azonosítását, értékelését és adott esetben az 
ellene való fellépést.

Or. en
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Indokolás

A terrorista tartalmakról szóló rendelettel való összhang megteremtése érdekében.

Módosítás 105
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tárhelyszolgáltatásokra 
vonatkozó felelősség alóli mentesség 
igénybevétele érdekében a szolgáltatónak, 
amint valamely jogellenes tartalomról 
ténylegesen tudomást szerez, 
haladéktalanul intézkednie kell az 
információ eltávolítása, illetve az ahhoz 
való hozzáférés megszüntetése érdekében. 
Az eltávolításra vagy a hozzáférés 
megszüntetésére a véleménynyilvánítás 
szabadságára vonatkozó alapelv 
betartásával kell sort keríteni. A 
szolgáltatók különösen a saját 
kezdeményezésű vizsgálataik, illetve az 
egyének és a szervezetek által e rendelettel 
összhangban tett bejelentések révén 
szerezhetnek tudomást ilyen tartalomról, 
amennyiben ezek a bejelentések kellően 
pontosak és megfelelő módon igazoltak 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék a kellő 
gondossággal eljáró gazdasági szereplők 
számára az állítólagosan jogellenes 
tartalom észszerű azonosítását, értékelését 
és adott esetben az ellene való fellépést.

(22) A tárhelyszolgáltatásokra 
vonatkozó felelősség alóli mentesség 
igénybevétele érdekében a szolgáltatónak, 
amint valamely jogellenes tartalomról 
ténylegesen tudomást szerez, 
haladéktalanul intézkednie kell annak 
értékeléséről, hogy fennállnak-e az adott 
tartalom minden példánya eltávolításának 
vagy az ahhoz való hozzáférés 
megszüntetésének indokai, és szükség 
esetén intézkednie kell az adott tartalom 
minden példányának eltávolításáról, 
illetve az ahhoz való hozzáférés 
megszüntetéséről, és az Európai Unió 
Bíróságának ítélkezési gyakorlatával 
összhangban biztosítsa, hogy azonos vagy 
azzal egyenértékű jogellenes tartalom ne 
jelenjen meg újra ugyanabban az 
összefüggésben. Az eltávolításra vagy a 
hozzáférés megszüntetésére a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó alapelv betartásával kell sort 
keríteni. A szolgáltatók különösen a saját 
kezdeményezésű vizsgálataik, illetve az 
egyének és a szervezetek által e rendelettel 
összhangban tett bejelentések révén 
szerezhetnek tudomást ilyen tartalomról, 
amennyiben ezek a bejelentések kellően 
pontosak és megfelelő módon igazoltak 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék a kellő 
gondossággal eljáró gazdasági szereplők 
számára az állítólagosan jogellenes 
tartalom észszerű azonosítását, értékelését 
és adott esetben az ellene való fellépést.
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Módosítás 106
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tárhelyszolgáltatásokra 
vonatkozó felelősség alóli mentesség 
igénybevétele érdekében a szolgáltatónak, 
amint valamely jogellenes tartalomról 
ténylegesen tudomást szerez, 
haladéktalanul intézkednie kell az 
információ eltávolítása, illetve az ahhoz 
való hozzáférés megszüntetése érdekében. 
Az eltávolításra vagy a hozzáférés 
megszüntetésére a véleménynyilvánítás 
szabadságára vonatkozó alapelv 
betartásával kell sort keríteni. A 
szolgáltatók különösen a saját 
kezdeményezésű vizsgálataik, illetve az 
egyének és a szervezetek által e rendelettel 
összhangban tett bejelentések révén 
szerezhetnek tudomást ilyen tartalomról, 
amennyiben ezek a bejelentések kellően 
pontosak és megfelelő módon igazoltak 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék a kellő 
gondossággal eljáró gazdasági szereplők 
számára az állítólagosan jogellenes 
tartalom észszerű azonosítását, értékelését 
és adott esetben az ellene való fellépést.

(22) A tárhelyszolgáltatásokra 
vonatkozó felelősség alóli mentesség 
igénybevétele érdekében a szolgáltatónak, 
amint valamely jogellenes tartalomról 
ténylegesen tudomást szerez, 
haladéktalanul intézkednie kell az 
információ eltávolítása, illetve az ahhoz 
való hozzáférés megszüntetése érdekében. 
Az eltávolításra vagy a hozzáférés 
megszüntetésére a véleménynyilvánítás 
szabadságára vonatkozó alapelv 
betartásával kell sort keríteni. A 
szolgáltatók különösen a saját 
kezdeményezésű vizsgálataik, illetve az 
egyének és a szervezetek által e rendelettel 
összhangban tett bejelentések révén 
szerezhetnek tudomást ilyen tartalomról, 
amennyiben ezek a bejelentések kellően 
pontosak és megfelelő módon igazoltak 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék a kellő 
gondossággal eljáró gazdasági szereplők 
számára a jogellenes tartalom észszerű 
azonosítását, értékelését és adott esetben az 
ellene való fellépést.

Or. en

Indokolás

Az eredeti szöveg több szinten bizonytalan volt, ami a magánbűnüldözésnek ad teret.

Módosítás 107
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo Calenda, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(23) A közvetített online kereskedelmi 
ügyletekben részt vevő fogyasztók 
hatékony védelme érdekében egyes 
tárhelyszolgáltatók – nevezetesen azok az 
online platformok, amelyek lehetővé teszik 
a fogyasztók és kereskedők számára a 
távollevők között kötött szerződéseket – 
nem vehetik igénybe a 
tárhelyszolgáltatókra vonatkozóan ebben a 
rendeletben meghatározott felelősség alóli 
mentességet, kivéve, ha megfelelnek az e 
rendeletben meghatározott konkrét 
követelményeknek, beleértve az uniós jogi 
képviselő kinevezését, bejelentési-
cselekvési rendszerek bevezetését, a 
szolgáltatásaikat igénybe vevő kereskedők 
nyomonkövethetőségét, az online 
hirdetéseikről és ajánlórendszereik 
gyakorlatairól és szabályairól szóló 
tájékoztatást, valamint a 2011/83/EU 
irányelvben meghatározott, a 
fogyasztókkal szembeni átláthatósági 
követelményeket. Ezenfelül az ilyen online 
platformok nem vehetik igénybe a 
tárhelyszolgáltatókra vonatkozóan ebben 
a rendeletben meghatározott felelősség 
alóli mentességet, amennyiben az érintett 
ügyletekhez kapcsolódó releváns 
információkat oly módon teszik közzé, 
hogy a fogyasztók azt hiszik, maguk az 
online platformok vagy a szolgáltatás 
irányításuk vagy ellenőrzésük alatt álló 
igénybe vevői adták meg azokat az 
információkat, és azt hiszik, hogy az ilyen 
online platformoknak tudomásuk van az 
ilyen információkról vagy ellenőrzést 
gyakorolnak felettük, még ha a valóságban 
másként van is. Ebben a tekintetben 
objektíven – valamennyi releváns 
körülmény alapján – meg kell határozni, 
hogy az információk közzététele okot 
adhat-e ilyen vélekedésre az átlagos és 
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észszerűen jól informált fogyasztók 
körében.

Or. en

Módosítás 108
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A szöveg több nehezen bizonyítható feltételezéssel operált, ami káros a fogyatékossággal 
élőkre nézve, és a tudáshoz való hozzáférés fényében diszkriminatív.

Módosítás 109
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A felelősség alóli, ebben a 
rendeletben meghatározott mentességek 
nem érintik a közvetítő szolgáltatók elleni 
különböző rendelkezések lehetőségét még 
akkor sem, ha ezek a szolgáltatók 
megfelelnek az azokban a mentességekben 
meghatározott feltételeknek. Az ilyen 
rendelkezések lehetnek különösképpen 
olyan bírósági vagy közigazgatási 
határozatok, amelyek valamilyen jogsértés 
abbahagyását vagy megelőzését – ideértve 
az uniós jognak megfelelően kibocsátott 
ilyen határozatokban meghatározott 
jogellenes tartalom eltávolítását vagy az 
ahhoz való hozzáférés megszüntetését – 
rendelik el.

(24) A felelősség alóli, ebben a 
rendeletben meghatározott mentességek 
nem érintik a közvetítő szolgáltatók elleni 
különböző rendelkezések lehetőségét még 
akkor sem, ha ezek a szolgáltatók 
megfelelnek az azokban a mentességekben 
meghatározott feltételeknek. Az ilyen 
rendelkezések lehetnek különösképpen 
olyan bírósági vagy közigazgatási 
határozatok, amelyek valamilyen jogsértés 
abbahagyását vagy megelőzését – ideértve 
az uniós jognak megfelelően kibocsátott 
ilyen határozatokban meghatározott 
jogellenes tartalom eltávolítását vagy az 
ahhoz való hozzáférés megszüntetését – 
rendelik el. Általános szabályként a 
jogsértés megszüntetésére irányuló 
eljárásokat végső megoldásnak kell 
tekinteni, ha nem áll rendelkezésre a 
tartalom tulajdonosához közelebb álló 
bármely más ésszerű és arányos 
intézkedés.

Or. en

Módosítás 110
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A felelősség alóli, ebben a 
rendeletben meghatározott mentességek 
nem érintik a közvetítő szolgáltatók elleni 
különböző rendelkezések lehetőségét még 
akkor sem, ha ezek a szolgáltatók 
megfelelnek az azokban a mentességekben 
meghatározott feltételeknek. Az ilyen 
rendelkezések lehetnek különösképpen 
olyan bírósági vagy közigazgatási 
határozatok, amelyek valamilyen jogsértés 
abbahagyását vagy megelőzését – ideértve 
az uniós jognak megfelelően kibocsátott 
ilyen határozatokban meghatározott 
jogellenes tartalom eltávolítását vagy az 
ahhoz való hozzáférés megszüntetését – 
rendelik el.

(24) A felelősség alóli, ebben a 
rendeletben meghatározott mentességek 
nem érintik a közvetítő szolgáltatók elleni 
különböző rendelkezések lehetőségét, ha 
ezek a szolgáltatók megfelelnek az 
azokban a mentességekben meghatározott 
feltételeknek. Az ilyen rendelkezések 
lehetnek különösképpen olyan bírósági 
határozatok, amelyek valamilyen jogsértés 
abbahagyását vagy megelőzését – ideértve 
az uniós jognak megfelelően kibocsátott 
ilyen határozatokban meghatározott 
jogellenes tartalom eltávolítását vagy az 
ahhoz való hozzáférés megszüntetését – 
rendelik el.

Or. en

Indokolás

A rendelkezések jogi szabályozása pontosításra szorult.

Módosítás 111
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A jogbiztonság megteremtése, 
valamint a közvetítő szolgáltatók által 
esetlegesen önkéntes alapon vállalt, a 
jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és az ellene való fellépésre 
vonatkozó tevékenységek ösztönzése 
érdekében egyértelművé kell tennie, hogy 
az a puszta tény, hogy a szolgáltatók ilyen 
tevékenységeket folytatnak, nem jelenti 
azt, hogy a felelősség alóli, ebben a 
rendeletben meghatározott mentességek 
nem érhetők el, amennyiben ezekre a 
tevékenységekre jóhiszeműen, kellő 

törölve
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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.

Or. en

Indokolás

A törlésre azért van szükség, hogy a szöveg összhangban legyen a cikkek javasolt 
változtatásaival.

Módosítás 112
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A jogbiztonság megteremtése, 
valamint a közvetítő szolgáltatók által 
esetlegesen önkéntes alapon vállalt, a 
jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és az ellene való fellépésre 
vonatkozó tevékenységek ösztönzése 
érdekében egyértelművé kell tennie, hogy 
az a puszta tény, hogy a szolgáltatók ilyen 
tevékenységeket folytatnak, nem jelenti 

(25) A jogbiztonság megteremtése, 
valamint a közvetítő szolgáltatók által 
esetlegesen önkéntes alapon vállalt, a 
jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és az ellene való fellépésre 
vonatkozó, automatizált vagy nem 
automatizált tevékenységek ösztönzése 
érdekében egyértelművé kell tennie, hogy 
az a puszta tény, hogy a szolgáltatók ilyen 
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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.

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 a jogellenes 
tartalom észlelése, azonosítása és az ellene 
való fellépés céljából. Emellett ajánlott 
egyértelművé tenni, hogy nem vezet a 
felelősség alóli, e rendeletben 
meghatározott mentességek 
elérhetetlenségéhez az a puszta tény, hogy 
a szolgáltatók – jóhiszeműen – 
intézkedéseket hoznak, hogy megfeleljenek 
az uniós vagy nemzeti 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.

Or. en

Módosítás 113
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A jogbiztonság megteremtése, 
valamint a közvetítő szolgáltatók által 
esetlegesen önkéntes alapon vállalt, a 
jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és az ellene való fellépésre 

(25) A jogbiztonság megteremtése, 
valamint a közvetítő szolgáltatók által 
esetlegesen önkéntes alapon vállalt, a 
jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és az ellene való fellépésre 
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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.

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 kellő gondosság és 
további biztosítékok 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 és nemzeti 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.

Or. en

Módosítás 114
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A rendelet II. fejezetében szereplő 
szabályok a közvetítő szolgáltatók 
felelősség alóli mentességére 
összpontosítanak, de fontos megjegyezni, 
hogy bár az ilyen szolgáltatók általában 
fontos szerep játszanak, az online 
jogellenes tartalom és tevékenységek által 

(26) A rendelet II. fejezetében szereplő 
szabályok a közvetítő szolgáltatók 
felelősség alóli mentességére 
összpontosítanak, de fontos megjegyezni, 
hogy bár az ilyen szolgáltatók általában 
fontos szerep játszanak, az online 
jogellenes tartalom és tevékenységek által 
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jelentett problémát nem kizárólag az ilyen 
szolgáltatók felelősségére és feladataira 
koncentrálva kell megoldani. Amennyiben 
lehetséges, az online továbbított vagy tárolt 
jogellenes tartalom által érintett harmadik 
feleknek meg kell kísérelniük a szóban 
forgó közvetítő szolgáltatók bevonása 
nélkül megoldani az ilyen tartalommal 
kapcsolatos konfliktusokat. A 
szolgáltatások igénybe vevőit felelősség 
terheli – amennyiben arról az ilyen 
felelősséget meghatározó uniós és nemzeti 
jog alkalmazandó szabályai úgy 
rendelkeznek – az általuk biztosított és a 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül 
esetlegesen terjesztett jogellenes tartalom 
vonatkozásában. Adott esetben más 
szereplőknek, például a zárt online 
környezetekben működő csoportok 
moderátorainak, különös tekintettel a 
nagyobb csoportokra, szintén elő kell 
segíteniük kell a jogellenes online tartalom 
terjedésének megakadályozását a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően. Továbbá, 
amennyiben szükség van az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók bevonására, beleértve a 
közvetítő szolgáltatókat, az erre vonatkozó 
kérést vagy határozatot – főszabály szerint 
– annak a szereplőnek kell címezni, amely 
technikai és működési szempontból fel tud 
lépni a jogszerűtlen tartalom adott elemei 
ellen, hogy megakadályozza és 
minimalizálja a nem jogszerűtlen 
tartalomnak minősülő információk 
elérhetőségére és hozzáférhetőségére 
gyakorolt lehetséges negatív hatásokat.

jelentett problémát nem kizárólag az ilyen 
szolgáltatók felelősségére és feladataira 
koncentrálva kell megoldani. Amennyiben 
lehetséges, az online továbbított vagy tárolt 
jogellenes tartalom által érintett harmadik 
feleknek meg kell kísérelniük a szóban 
forgó közvetítő szolgáltatók bevonása 
nélkül megoldani az ilyen tartalommal 
kapcsolatos konfliktusokat. A 
szolgáltatások igénybe vevőit felelősség 
terheli – amennyiben arról az ilyen 
felelősséget meghatározó uniós és nemzeti 
jog alkalmazandó szabályai úgy 
rendelkeznek – az általuk biztosított és a 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül 
esetlegesen terjesztett jogellenes tartalom 
vonatkozásában. Adott esetben más 
szereplőknek, például a zárt online 
környezetekben működő csoportok 
moderátorainak, különös tekintettel a 
nagyobb csoportokra, szintén elő kell 
segíteniük kell a jogellenes online tartalom 
terjedésének megakadályozását a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően. Továbbá, 
amennyiben szükség van az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók bevonására, beleértve a 
közvetítő szolgáltatókat, az erre vonatkozó 
kérést vagy határozatot – főszabály szerint 
– annak a szereplőnek kell címezni, amely 
technikai és működési szempontból fel tud 
lépni a jogszerűtlen tartalom adott elemei 
ellen, hogy megakadályozza és 
minimalizálja a nem jogszerűtlen 
tartalomnak minősülő információk 
elérhetőségére és hozzáférhetőségére 
gyakorolt lehetséges negatív hatásokat. 
Amennyiben a közvetítő szolgáltató nem 
rendelkezik megfelelő technikai és 
működési képességgel ahhoz, hogy 
fellépjen bizonyos jogellenes tartalmakkal 
szemben, az e rendeletben meghatározott 
kötelezettségek, például a határozatokra 
és bejelentésekre vonatkozó rendelkezések 
nem alkalmazandók. Ilyen helyzetekben a 
közvetítő szolgáltató szerződéses 
kötelezettségek alapján megköveteli, hogy 
a jogellenes tartalmat az a természetes 
vagy jogi személy távolítsa el, aki a 
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legalkalmasabb rá.

Or. en

Módosítás 115
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A rendelet II. fejezetében szereplő 
szabályok a közvetítő szolgáltatók 
felelősség alóli mentességére 
összpontosítanak, de fontos megjegyezni, 
hogy bár az ilyen szolgáltatók általában 
fontos szerep játszanak, az online 
jogellenes tartalom és tevékenységek által 
jelentett problémát nem kizárólag az ilyen 
szolgáltatók felelősségére és feladataira 
koncentrálva kell megoldani. Amennyiben 
lehetséges, az online továbbított vagy tárolt 
jogellenes tartalom által érintett harmadik 
feleknek meg kell kísérelniük a szóban 
forgó közvetítő szolgáltatók bevonása 
nélkül megoldani az ilyen tartalommal 
kapcsolatos konfliktusokat. A 
szolgáltatások igénybe vevőit felelősség 
terheli – amennyiben arról az ilyen 
felelősséget meghatározó uniós és nemzeti 
jog alkalmazandó szabályai úgy 
rendelkeznek – az általuk biztosított és a 
közvetítő szolgáltatásokon keresztül 
esetlegesen terjesztett jogellenes tartalom 
vonatkozásában. Adott esetben más 
szereplőknek, például a zárt online 
környezetekben működő csoportok 
moderátorainak, különös tekintettel a 
nagyobb csoportokra, szintén elő kell 
segíteniük kell a jogellenes online tartalom 
terjedésének megakadályozását a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően. Továbbá, 
amennyiben szükség van az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók bevonására, beleértve a 
közvetítő szolgáltatókat, az erre vonatkozó 

(26) A rendelet II. fejezetében szereplő 
szabályok a közvetítő szolgáltatók 
felelősség alóli mentességére 
összpontosítanak, de fontos megjegyezni, 
hogy bár az ilyen szolgáltatók általában 
fontos szerep játszanak, az online 
jogellenes tartalom és tevékenységek által 
jelentett problémát nem kizárólag az ilyen 
szolgáltatók felelősségére és feladataira 
koncentrálva kell megoldani. Amennyiben 
lehetséges, az online továbbított vagy tárolt 
jogellenes tartalom által érintett harmadik 
feleknek meg kell kísérelniük megoldani az 
ilyen tartalommal kapcsolatos 
konfliktusokat. A szolgáltatások igénybe 
vevőit felelősség terheli – amennyiben 
arról az ilyen felelősséget meghatározó 
uniós és nemzeti jog alkalmazandó 
szabályai úgy rendelkeznek – az általuk 
biztosított és a közvetítő szolgáltatásokon 
keresztül esetlegesen terjesztett jogellenes 
tartalom vonatkozásában. Adott esetben 
más szereplőknek, például a zárt online 
környezetekben működő csoportok 
moderátorainak, különös tekintettel a 
nagyobb csoportokra, szintén elő kell 
segíteniük kell a jogellenes online tartalom 
terjedésének megakadályozását a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően. Továbbá, 
amennyiben szükség van az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók bevonására, beleértve a 
közvetítő szolgáltatókat, az erre vonatkozó 
kérést vagy határozatot – főszabály szerint 
– annak a szereplőnek kell címezni, amely 
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kérést vagy határozatot – főszabály szerint 
– annak a szereplőnek kell címezni, amely 
technikai és működési szempontból fel tud 
lépni a jogszerűtlen tartalom adott elemei 
ellen, hogy megakadályozza és 
minimalizálja a nem jogszerűtlen 
tartalomnak minősülő információk 
elérhetőségére és hozzáférhetőségére 
gyakorolt lehetséges negatív hatásokat.

technikai és működési szempontból fel tud 
lépni a jogszerűtlen tartalom adott elemei 
ellen, hogy megakadályozza és 
minimalizálja a nem jogszerűtlen 
tartalomnak minősülő információk 
elérhetőségére és hozzáférhetőségére 
gyakorolt lehetséges negatív hatásokat.

Or. en

Módosítás 116
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López, Karen Melchior

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 semleges 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 tartalomszolgáltató 
hálózatokat vagy az internet mélyebb 
szintjein elhelyezkedő szolgáltatókat, 
például informatikaiinfrastruktúra-
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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.

szolgáltatásokat (helyszíni, felhőalapú 
vagy hibrid hosting megoldások), 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. 
Az online közvetítőként eljáró, az internet 
mélyebb szintjein elhelyezkedő 
szolgáltatásoktól megkövetelhető, hogy 
arányos intézkedéseket hozzanak, amikor 
az ügyfél nem távolítja el a jogellenes 
tartalmat, kivéve, ha az technikailag 
megvalósíthatatlan.

Or. en

Indokolás

Az online közvetítőként eljáró, az internet mélyebb szintjein elhelyezkedő szolgáltatásoktól 
meg kell követelni, hogy arányos intézkedéseket hozzanak, amikor az ügyfél nem távolítja el a 
jogellenes tartalmat, kivéve, ha technikailag az megvalósíthatatlan (pl. ők a 
tárhelyszoltáltatás tulajdonosai; vagy nem eredményezné a jogszerű fogyasztói tartalom 
megkülönböztetés nélküli vagy aránytalan eltávolítását).

Módosítás 117
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) 2000 óta olyan új technológiák (27) 2000 óta olyan új technológiák 
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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.

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

Indokolás

A felhőalapú infrastruktúra-szolgáltatások olyan fajta üzleti modellt alkotnak, amelyet meg 
kell említeni.
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Módosítás 118
Jessica Stegrud, Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 119
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 nem 
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

Indokolás

Az automatizált eszközök pontatlansága azt bizonyítja, hogy nem állnak készen a piaci 
bevezetésre, ezért ezt a jogszabálynak egyértelműen ki kell jelentenie.

Módosítás 120
Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, 
Andris Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo 
Calenda, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Karen Melchior

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) A közvetítő szolgáltatók az 
általános jellegű kötelezettségek 
tekintetében nem tartoznak a 
nyomonkövetési kötelezettség hatálya alá. 
Ez nem vonatkozik a nyomonkövetési 
kötelezettségekre egy adott esetben, és 
mindenekelőtt nem érinti a nemzeti 
hatóságok nemzeti jogszabályoknak 
megfelelően hozott határozatait az ebben a 
rendeletben meghatározott feltételekkel 
összhangban. Ebben a rendeletben semmi 
sem értelmezendő általános 
nyomonkövetési kötelezettségként vagy 
annak akadályozásaként, hogy a 
szolgáltatók a jogellenes tartalom 
azonosítására és eltávolítására, valamint 
újbóli megjelenésének megelőzésére 
vonatkozóan proaktív intézkedéseket 
hozzanak.

Or. en

Indokolás

A közvetítő szolgáltatásokat ösztönözni kell arra, hogy önkéntes és célzott intézkedéseket 
hozzanak a jogellenes tartalmak felderítése és eltávolítása érdekében anélkül, hogy ezáltal 
elveszítenék felelősség alóli mentességüket.

Módosítás 121
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A jogellenes tartalom elleni 
fellépésre és az információszolgáltatásra 
vonatkozó határozatokat az uniós jognak, 
különösen az (EU) 2016/679 rendeletnek, 
valamint az adatok nyomon követésére, 
illetve a jogellenes tevékenységre utaló 
tények vagy körülmények aktív feltárására 
vonatkozó általános kötelezettség ebben a 

(30) A jogellenes tartalom elleni 
fellépésre és az információszolgáltatásra 
vonatkozó határozatokat az uniós jognak, 
különösen az (EU) 2016/679 rendeletnek, 
valamint az adatok nyomon követésére, 
illetve a jogellenes tevékenységre utaló 
tények vagy körülmények aktív feltárására 
vonatkozó általános kötelezettség ebben a 
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rendeletben meghatározott tilalmának 
megfelelően kell meghozni. Az ebben a 
rendeletben meghatározott, a jogellenes 
tartalom elleni fellépésre szolgáló 
határozatokra vonatkozó feltételek és 
követelmények nem érintik az egyéb olyan 
uniós jogi aktusokat, amelyek a jogellenes 
tartalom adott típusai elleni fellépésre 
szolgáló hasonló rendszerekről 
rendelkeznek, így például az (EU) …/… 
rendeletet (a terrorista tartalom online 
terjesztéséről szóló rendeletjavaslat) vagy 
az (EU) 2017/2394 rendeletet, amely 
különleges hatáskörrel ruházza fel a 
tagállamok fogyasztóvédelmi hatóságait a 
tájékoztatás elrendelése terén, miközben a 
tájékoztatásnyújtást elrendelő 
határozatokra vonatkozó feltételek és 
követelmények nem érintik az olyan egyéb 
uniós jogi aktusokat, amelyek hasonló 
releváns szabályokat írnak elő adott 
ágazatok vonatkozásában. Ezek a feltételek 
és követelmények nem érintik a vonatkozó 
nemzeti jog értelmében vett megőrzési 
szabályokat az uniós jognak, illetve a 
bűnüldözési hatóságok általi, az 
információk felfedésének tilalmával 
kapcsolatos, a bizalmas adatkezelés iránti 
kéréseknek megfelelően.

rendeletben meghatározott tilalmának 
megfelelően kell meghozni. A jogellenes 
tartalom elleni fellépésre vonatkozó 
határozatok előírhatják a közvetítő 
szolgáltatók számára, hogy adott esetben 
tegyenek lépéseket az azonos vagy azzal 
egyenértékű jogellenes tartalom 
ugyanabban az összefüggésben való 
eltávolítására. Az ebben a rendeletben 
meghatározott, a jogellenes tartalom elleni 
fellépésre szolgáló határozatokra 
vonatkozó feltételek és követelmények 
nem érintik az egyéb olyan uniós jogi 
aktusokat, amelyek a jogellenes tartalom 
adott típusai elleni fellépésre szolgáló 
hasonló rendszerekről rendelkeznek, így 
például az (EU) …/… rendeletet (a 
terrorista tartalom online terjesztéséről 
szóló rendeletjavaslat) vagy az (EU) 
2017/2394 rendeletet, amely különleges 
hatáskörrel ruházza fel a tagállamok 
fogyasztóvédelmi hatóságait a tájékoztatás 
elrendelése terén, miközben a 
tájékoztatásnyújtást elrendelő 
határozatokra vonatkozó feltételek és 
követelmények nem érintik az olyan egyéb 
uniós jogi aktusokat, amelyek hasonló 
releváns szabályokat írnak elő adott 
ágazatok vonatkozásában. Ezek a feltételek 
és követelmények nem érintik a vonatkozó 
nemzeti jog értelmében vett megőrzési 
szabályokat az uniós jognak, illetve a 
bűnüldözési hatóságok általi, az 
információk felfedésének tilalmával 
kapcsolatos, a bizalmas adatkezelés iránti 
kéréseknek megfelelően.

Or. en

Módosítás 122
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 123
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A jogellenes tartalom elleni 
fellépésre és az információszolgáltatásra 
vonatkozó határozatok csak akkor 
tartoznak azon szabályok hatálya, amelyek 
védik az érintett szolgáltató székhelye 

(33) A jogellenes tartalom elleni 
fellépésre és az információszolgáltatásra 
vonatkozó határozatok csak akkor 
tartoznak azon szabályok hatálya, amelyek 
védik az érintett szolgáltató székhelye 



AM\1234313HU.docx 51/174 PE693.906v01-00

HU

szerinti tagállam illetékességét, és amelyek 
meghatározzák bizonyos esetekben az ettől 
az illetékességtől való lehetséges – a 
2000/31/EK irányelv 3. cikkében 
meghatározott – eltéréseket, ha teljesülnek 
az említett cikkben foglalt feltételek. Mivel 
a szóban forgó határozatok konkrét 
jogellenes tartalomra és információkra 
vonatkoznak, amennyiben egy másik 
tagállamban székhellyel rendelkező 
közvetítő szolgáltató a címzettjük, 
főszabály szerint nem korlátozzák az ilyen 
szolgáltatók arra vonatkozó szabadságát, 
hogy határokon átnyúló szolgáltatásokat 
nyújtsanak. Ezért a 2000/31/EK irányelv 3. 
cikkében meghatározott szabályok – 
beleértve a szolgáltató székhelye szerinti 
tagállam illetékessége alóli, meghatározott 
okokból biztosított mentességre irányuló 
intézkedések indokolásának 
szükségességére, továbbá az ilyen 
intézkedések bejelentésére vonatkozó 
szabályokat – nem vonatkoznak ezekre a 
határozatokra.

szerinti tagállam illetékességét, és amelyek 
meghatározzák bizonyos esetekben az ettől 
az illetékességtől való lehetséges – a 
2000/31/EK irányelv 3. cikkében 
meghatározott – eltéréseket, ha teljesülnek 
az említett cikkben foglalt feltételek. Mivel 
a szóban forgó határozatok konkrét, uniós 
vagy nemzeti jog értelmében jogellenes 
tartalomra és információkra vonatkoznak, 
amennyiben egy másik tagállamban 
székhellyel rendelkező közvetítő 
szolgáltató a címzettjük, főszabály szerint 
nem korlátozzák az ilyen szolgáltatók arra 
vonatkozó szabadságát, hogy határokon 
átnyúló szolgáltatásokat nyújtsanak. Ezért 
a 2000/31/EK irányelv 3. cikkében 
meghatározott szabályok – beleértve a 
szolgáltató székhelye szerinti tagállam 
illetékessége alóli, meghatározott okokból 
biztosított mentességre irányuló 
intézkedések indokolásának 
szükségességére, továbbá az ilyen 
intézkedések bejelentésére vonatkozó 
szabályokat – nem vonatkoznak ezekre a 
határozatokra.

Or. en

Módosítás 124
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) E rendelet célkitűzéseinek elérése 
érdekében, illetve különösen a belső piac 
működésének javítása, valamint a 
biztonságos és átlátható online környezet 
biztosítása érdekében egyértelmű, 
kiegyensúlyozott és harmonizált kellő 
gondossági kötelezettségeket kell előírni a 
közvetítő szolgáltatók tekintetében. Ezek a 
kötelezettségek különösen arra irányulnak, 
hogy biztosítsák a különböző közpolitikai 

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

jogszabályokat és jogokat, így a 
szolgáltatások igénybe vevőinek 
biztonságát és bizalmát, beleértve a kiskorú 
és a veszélyeztetett felhasználókat, 
megvédjék a Chartába foglalt releváns 
alapvető jogokat, biztosítsák az ilyen 
szolgáltatók érdemi elszámoltathatóságát, 
valamint jogokkal ruházzák fel a 
szolgáltatások igénybe vevőit és egyéb 
érdekelt feleket az illetékes hatóságok általi 
szükséges felügyelet előmozdítása mellett.

Or. en

Módosítás 125
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 126
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Bár érdemes megvédeni a különböző online csoportokat, a „veszélyeztetett felhasználók” 
megfogalmazás túlságosan tág.

Módosítás 127
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 128
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 129
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 130
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A harmadik országban székhellyel 
rendelkező, az Unióban szolgáltatásokat 
kínáló közvetítő szolgáltatóknak kellő 
felhatalmazással rendelkező jogi képviselőt 
kell kijelölniük az Unióban, és 
információkat kell szolgáltatniuk a jogi 
képviselőjükről, hogy lehetővé tegyék a 
hatékony felügyeletet és szükség esetén a 

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

rendelet érvényesítését az ilyen 
szolgáltatók vonatkozásában. A jogi 
képviselő kapcsolattartó pontként is 
működhet, amennyiben teljesülnek e 
rendelet vonatkozó követelményei. Azon 
közvetítő szolgáltatók számára, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében kis- vagy mikrovállalkozásnak 
minősülnek, és amelyek észszerű 
erőfeszítést követően sikertelenül 
próbálták jogi képviselő szolgáltatásait 
igénybe venni, lehetővé kell tenni, hogy 
annak a tagállamnak a digitális 
szolgáltatási koordinátora segítségével, 
ahol a vállalkozás jogi képviselőt kíván 
kijelölni, a kollektív képviselet 
lehetőségével éljenek.

Or. en

Indokolás

A 11. cikk változtatásaival összhangban.

Módosítás 131
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Karen Melchior

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A tárhelyszolgáltatók különösen 
fontos szerepet játszanak a jogellenes 
online tartalom kezelésében, mert a 
szolgáltatás igénybe vevői által biztosított 
információkat tárolnak a szolgáltatás 
igénybe vevői kérésére, és általában 
hozzáférést biztosítanak ezekhez a 
szolgáltatás más igénybe vevői számára, 
néha átfogó jelleggel. Fontos, hogy – 
méretétől függetlenül – minden 
tárhelyszolgáltató felhasználóbarát 
bejelentési és cselekvési mechanizmusokat 
működtessen, amelyek lehetővé teszik a 

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

amelyek lehetővé teszik a bejelentő fél 
által jogellenes tartalomnak vélt konkrét 
információk bejelentését az érintett 
tárhelyszolgáltatónak („bejelentés”), és 
ennek értelmében a szolgáltató felméri a 
beazonosított tartalom jogellenességét, és 
az értékelés alapján eldöntheti, hogy 
egyetért-e a jogellenes tartalom 
bejelentésével, és el kívánja-e távolítani az 
adott tartalmat vagy meg kívánja-e 
szüntetni az ahhoz való hozzáférést 
(„cselekvés”). Abban az esetben, ha a 
tárhelyszolgáltató pozitívan értékeli a 
jogellenes tartalom bejelentését, és ezért 
úgy dönt, hogy eltávolítja a tartalmat vagy 
letiltja az ahhoz való hozzáférést, 
biztosítania kell, hogy az ilyen tartalom a 
levételt követően hozzáférhetetlen 
maradjon. A bejelentésre vonatkozó 
követelmények teljesülése esetén az 
egyének vagy szervezetek egyetlen 
bejelentésben több állítólagosan jogellenes 
tartalmat is bejelenthetnek. A bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok működtetésére 
vonatkozó kötelezettség vonatkozik 
például a fájltároló és -megosztó 
szolgáltatásokra, a tárhelyszolgáltatásokra, 
a hirdetési szerverekre és a paste bin 
oldalakra, amennyiben az e rendelet 
hatálya alá tartozó tárhelyszolgáltatónak 
minősülnek.

Or. en

Indokolás

A felhasználó jogellenes tartalomra vonatkozó bejelentése nem tekinthető automatikusan 
egyenlőnek a bejelentett tartalom jogellenességének felismerésével.

Módosítás 132
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

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

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

Or. en

Módosítás 133
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Érdemes megjegyezni, hogy a 
kiszivárogtatás bűncselekménynek 
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minősülhet, vagy a legtöbb esetben 
bűncselekményhez kapcsolódik. E 
rendelet egyetlen rendelkezése sem 
magyarázható úgy, hogy a kiszivárgott 
információk internetről való levételére 
alapértelmezett kötelezettség vonatkozik. 
Ez nem jelenti azt, hogy a kiszivárgott 
információk semmilyen körülmények 
között nem minősülhetnek nyilvánvalóan 
jogellenes tartalomnak. A nyilvános vitát 
szolgáló kiszivárgott információk elvben 
nem minősülnek jogellenes tartalomnak. 
Ha azonban a kiszivárgott információ 
önmagában nem tartalmaz jogellenes 
tevékenységekre utaló jeleket, a 
kiszivárgott információt nyilvánvalóan 
jogellenesnek kell tekinteni, majd el kell 
távolítani.

Or. en

Módosítás 134
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az ilyen bejelentési és cselekvési 
mechanizmusokra vonatkozó szabályokat 
uniós szinten harmonizálni kell a 
bejelentések időben történő, kellően 
gondos és objektív feldolgozása érdekében 
olyan egységes, átlátható és egyértelmű 
szabályok alapján, amelyek megfelelő 
biztosítékot nyújtanak valamennyi érdekelt 
fél jogainak és jogos érdekeinek 
védelmére, különös tekintettel a Chartában 
biztosított alapvető jogokra, függetlenül a 
felek székhelye vagy lakóhelye szerinti 
tagállamtól és az adott jogi területtől. Az 
alapvető jogok adott esetben magukban 
foglalják a szolgáltatás igénybe vevői 
tekintetében a véleménynyilvánítás 
szabadságát és az információszabadságot, a 
magán- és a családi élet tiszteletben 

(41) Az ilyen bejelentési és cselekvési 
mechanizmusokra vonatkozó szabályokat 
uniós szinten harmonizálni kell a 
bejelentések időben történő, kellően 
gondos és objektív feldolgozása érdekében 
olyan egységes, átlátható és egyértelmű 
szabályok alapján, amelyek megfelelő 
biztosítékot nyújtanak valamennyi érdekelt 
fél jogainak és jogos érdekeinek 
védelmére, különös tekintettel a Chartában 
biztosított alapvető jogokra, függetlenül a 
felek székhelye vagy lakóhelye szerinti 
tagállamtól és az adott jogi területtől. Az 
alapvető jogok adott esetben magukban 
foglalják a szolgáltatás igénybe vevői 
tekintetében a véleménynyilvánítás 
szabadságát és az információszabadságot, a 
magán- és a családi élet tiszteletben 
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tartásához való jogot, a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot 
és a hatékony jogorvoslathoz való jogot, 
illetve a szolgáltatók tekintetében a 
vállalkozás szabadságát, beleértve a 
szerződési szabadságot, továbbá az emberi 
méltósághoz való jogot, a gyermekek 
jogait, a tulajdon védelmének jogát, 
beleértve a szellemi tulajdont, valamint a 
jogellenes tartalom által érintett felek 
megkülönböztetésmentességhez való jogát.

tartásához való jogot, a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot 
és a hatékony jogorvoslathoz való jogot, 
illetve a szolgáltatók tekintetében a 
vállalkozás szabadságát, beleértve a 
szerződési szabadságot, továbbá az emberi 
méltósághoz való jogot, a gyermekek 
jogait, a tulajdon védelmének jogát, 
beleértve a szellemi tulajdont, valamint a 
jogellenes tartalom által érintett felek 
megkülönböztetésmentességhez való jogát. 
Bár e jogok között nem létezik abszolút 
hierarchia, a véleménynyilvánítás 
szabadságnak rendkívüli fontosságot kell 
tulajdonítani, mivel ez a jog a 
demokratikus társadalom egyik 
sarokköve.

Or. en

Módosítás 135
Eva Kaili

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 

(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 
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alkalmazandó, hogy a cselekvésre azért 
került-e sor, mert a bejelentett információ 
jogellenes tartalomnak minősül vagy 
összeegyeztethetetlen a szerződési 
feltételekkel. A tárhelyszolgáltató 
döntésének vitatására szolgáló elérhető 
lehetőségeknek mindig magukban kell 
foglalniuk a bírósági jogorvoslatot.

alkalmazandó, hogy a cselekvésre azért 
került-e sor, mert a bejelentett információ 
jogellenes tartalomnak minősül vagy 
összeegyeztethetetlen a szerződési 
feltételekkel. Annak biztosítása érdekében, 
hogy az ilyen döntéseknek a szolgáltatás 
igénybe vevői felé való címzésére 
vonatkozó követelmény ne jelentsen 
indokolatlan és aránytalan terhet, a 
tárhelyszolgáltatóknak lehetővé kell tenni, 
hogy automatizált eszközöket 
alkalmazzanak a határozatok 
megszövegezésére és az érintett 
szolgáltatás igénybe vevőinek való 
címzésére. A tárhelyszolgáltató döntésének 
vitatására szolgáló elérhető lehetőségeknek 
mindig magukban kell foglalniuk a 
bírósági jogorvoslatot.

Or. en

Módosítás 136
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

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 

(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 szolgáltató megelőzi az érvényes 
bejelentés és cselekvési eljárás által már 
beazonosított jogellenes tartalom jövőbeli 
feltöltését, és 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 
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alkalmazandó, hogy a cselekvésre azért 
került-e sor, mert a bejelentett információ 
jogellenes tartalomnak minősül vagy 
összeegyeztethetetlen a szerződési 
feltételekkel. A tárhelyszolgáltató 
döntésének vitatására szolgáló elérhető 
lehetőségeknek mindig magukban kell 
foglalniuk a bírósági jogorvoslatot.

szabadságához való alapvető jogának 
gyakorlását. Ez a kötelezettség a döntés 
okától, illetve különösen attól függetlenül 
alkalmazandó, hogy a cselekvésre azért 
került-e sor, mert a bejelentett információ 
jogellenes tartalomnak minősül vagy 
összeegyeztethetetlen a szerződési 
feltételekkel. A tárhelyszolgáltató 
döntésének vitatására szolgáló elérhető 
lehetőségeknek mindig magukban kell 
foglalniuk a bírósági jogorvoslatot.

Or. en

Módosítás 137
Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, 
Andris Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo 
Calenda, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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 

(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 meg kell előznie a 
bejelentett jogellenes tartalom újbóli 
megjelenését. A szolgáltatónak továbbá 
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 
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döntésének vitatására szolgáló elérhető 
lehetőségeknek mindig magukban kell 
foglalniuk a bírósági jogorvoslatot.

jogellenes tartalomnak minősül vagy 
összeegyeztethetetlen a szerződési 
feltételekkel. A tárhelyszolgáltató 
döntésének vitatására szolgáló elérhető 
lehetőségeknek mindig magukban kell 
foglalniuk a bírósági jogorvoslatot.

Or. en

Módosítás 138
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Az automatizált megoldások említései a cikkek változtatási fényében változtak.

Módosítás 139
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) A tárhelyszolgáltatókra nem 
vonatkozik az indokolási kötelezettség, ha 
az törvényes jogot sértene vagy nem 
szándékolt biztonsági aggályokat okozna a 
szolgáltatás igénybe vevőjének. Különösen 
az egy az egyhez interfészplatformok, 
például a társkereső alkalmazások és más 
hasonló szolgáltatások esetében úgy kell 
figyelembe venni az indokolást, hogy az 
valószínűleg nem kívánt biztonsági 
aggályokat okozhat a bejelentő fél 
számára. Ebből következően a társkereső 
alkalmazásoknak és más hasonló 
szolgáltatásoknak alapértelmezés szerint 
tartózkodniuk kell az indokolás 
megadásától. Emellett más 
tárhelyszolgáltatóknak ésszerű 
erőfeszítéseket kell tenniük annak 
felmérése érdekében, hogy az indoklás 
megadása okozhat-e nem kívánt 
biztonsági aggályokat a bejelentő félnek, 
és ilyen esetekben tartózkodniuk kell az 
indoklás szolgáltatásától.

Or. en

Módosítás 140
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
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43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

Kockázatos, hogy az illegális tartalmak és szolgáltatások a mikro- és kisvállalkozásokhoz 
kerülnek. A kis- és mikrovállalkozásokra vonatkozó önkéntes intézkedések nem elegendőek a 
biztonságos online környezet biztosításához és az alapvető jogok garantálásához.

Módosítás 141
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Tom Berendsen, Maria 
da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(43) Az aránytalan terhek elkerülése 
érdekében az e rendelet értelmében az 
online platformokra rótt további 
kötelezettségek nem vonatkoznak a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás41 
értelmében vett mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k). Az említett 
ajánlásban meghatározott konszolidációs 
szabályok segítenek biztosítani, hogy ne 
kerülhessen sor az említett további 
kötelezettségek megkerülésére. A mikro-, 
kis- és középvállalkozások (kkv-k) e 
további kötelezettségek alóli mentessége 
nem érinti azt a képességüket, hogy – 
önkéntes alapon – olyan rendszert 
hozzanak létre, amely megfelel egy vagy 
több ilyen kötelezettségnek.

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

41 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 142
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara 
Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) A szükségtelen szabályozói teher 
elkerülése érdekében bizonyos 
kötelezettségek nem alkalmazandók az 
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Európai Unióban letelepedett, harmadik 
fél kereskedőktől származó termékeket és 
szolgáltatásokat kínáló online 
platformokra, amennyiben e kereskedők 
hozzáférése kizárólagos és az online 
platform szolgáltatói felügyelete és teljes 
mértékű ellenőrzése alatt áll, és e 
kereskedők termékeit és szolgáltatásait az 
online platform szolgáltatói 
felülvizsgálják és előzetesen jóváhagyják, 
mielőtt azokat a platformon kínálnák. 
Ezeket az online platformokat gyakran 
zárt online platformnak nevezik. Mivel a 
kínált termékeket és szolgáltatásokat az 
online platformok felülvizsgálják és 
előzetesen jóváhagyják, az ilyen 
platformokon nem gyakran fordul elő 
jogellenes tartalom és termék, és ezek a 
platformok nem élhetnek az e rendeletben 
meghatározott, felelősség alóli 
mentességgel. Ezeket az online 
platformokat ebből következően nem kell 
olyan kötelezettségeknek alávetni, 
amelyek olyan eltérő működési 
modellekkel rendelkező platformok 
esetében szükségesek, amelyeknél 
gyakrabban fordul elő jogellenes 
tartalom, és rendelkezésre áll a felelősség 
alóli kapcsolódó mentesség.

Or. en

Módosítás 143
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Biztosítani kell, hogy a 
szolgáltatások igénybe vevői könnyen és 
hatékonyan tudják vitatni az online 
platformok egyes, őket negatívan érintő 
döntéseit. Az online platformoknak ezért 
belső panaszkezelési rendszert kell 
működtetniük, amely megfelel a 

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

rendszerek könnyű hozzáférhetőségére 
vonatkozó bizonyos feltételeknek, illetve 
gyors és méltányos eredményekhez vezet. 
Emellett biztosítani kell a viták olyan 
tanúsított szervek általi, peren kívüli 
rendezésének lehetőségét – ideértve az 
olyan vitákat, amelyeket nem lehetett 
kielégítő módon megoldani a belső 
panaszkezelési rendszerben –, amelyek 
rendelkeznek az ahhoz szükséges 
függetlenséggel, eszközökkel és 
szakértelemmel, hogy a 
véleménynyilvánítás szabadságára (és 
korlátozására) összpontosítva 
méltányosan, gyorsan és 
költséghatékonyan végezzék 
tevékenységüket. Az online platformok 
döntéseinek vitatására szolgáló, így 
biztosított lehetőségek kiegészítik – de 
semmilyen tekintetben nem érintik – a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét az érintett 
tagállam jogának megfelelően.

Or. en

Módosítás 144
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Carlo 
Calenda, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Biztosítani kell, hogy a 
szolgáltatások igénybe vevői könnyen és 
hatékonyan tudják vitatni az online 
platformok egyes, őket negatívan érintő 
döntéseit. Az online platformoknak ezért 
belső panaszkezelési rendszert kell 
működtetniük, amely megfelel a 
rendszerek könnyű hozzáférhetőségére 
vonatkozó bizonyos feltételeknek, illetve 
gyors és méltányos eredményekhez vezet. 
Emellett biztosítani kell a viták olyan 
tanúsított szervek általi, peren kívüli 

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

tanúsított szervek általi, peren kívüli 
rendezésének lehetőségét – ideértve az 
olyan vitákat, amelyeket nem lehetett 
kielégítő módon megoldani a belső 
panaszkezelési rendszerben –, amelyek 
rendelkeznek az ahhoz szükséges 
függetlenséggel, eszközökkel és 
szakértelemmel, hogy méltányosan, 
költséghatékonyan és ésszerű időkereten 
belül végezzék tevékenységüket. Az online 
platformok döntéseinek vitatására szolgáló, 
így biztosított lehetőségek kiegészítik – de 
semmilyen tekintetben nem érintik – a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét az érintett 
tagállam jogának megfelelően.

Or. en

Módosítás 145
Jessica Stegrud, Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

döntéseinek vitatására szolgáló, így 
biztosított lehetőségek kiegészítik – de 
semmilyen tekintetben nem érintik – a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét az érintett 
tagállam jogának megfelelően.

Or. en

Módosítás 146
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el. Az 
ilyen szervezetek a jellegüket tekintve 
lehetnek közjogiak, például a terrorista 
tartalom vonatkozásában a nemzeti 
bűnüldözési hatóságok vagy A 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
közérdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el. Az 
ilyen szervezetek a jellegüket tekintve 
lehetnek közjogiak, például a terrorista 
tartalom vonatkozásában a nemzeti 
bűnüldözési hatóságok vagy A 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
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szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek. A 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében az ipari szervezetek és a 
jogosultak szervezetei megbízható 
bejelentőnek minősülhetnek, ha igazoltan 
megfelelnek a vonatkozó feltételeknek. Az 
ebben a rendeletben a megbízható 
bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online 
platformok nem kezelhetik hasonló 
módon az e rendelet értelmében 
megbízható bejelentői státusszal nem 
rendelkező szervezetek vagy egyének által 
tett bejelentéseket, vagy más módon nem 
működhetnek együtt más szervezetekkel az 
alkalmazandó jognak, többek között 
ennek a rendeletnek és az (EU) 2016/794 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek43 megfelelően.

szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek43.

_________________ _________________
43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) 
a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről, HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) 
a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről, HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.

Or. en

Módosítás 147
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés (46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
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gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el. Az 
ilyen szervezetek a jellegüket tekintve 
lehetnek közjogiak, például a terrorista 
tartalom vonatkozásában a nemzeti 
bűnüldözési hatóságok vagy A 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek. A 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében az ipari szervezetek és a 
jogosultak szervezetei megbízható 
bejelentőnek minősülhetnek, ha igazoltan 
megfelelnek a vonatkozó feltételeknek. Az 
ebben a rendeletben a megbízható 
bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online platformok 
nem kezelhetik hasonló módon az e 
rendelet értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 

gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal, 
hatékonyan és objektíven fel kell dolgozni, 
és döntést kell hozni róluk. A „megbízható 
bejelentő” státusz olyan szervezeteknek 
ítélhető oda, amelyek többek között 
bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, 
számottevő jogos érdekük van, és 
bizonyították, hogy nagy pontossággal 
jelölik meg az illegális tartalmakat, és 
bizonyították alkalmasságukat a 
jogellenes tartalom felderítése, 
azonosítása és bejelentése terén, vagy a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el. Az 
ilyen szervezetek a jellegüket tekintve 
lehetnek közjogiak is, például a terrorista 
tartalom vonatkozásában a nemzeti 
bűnüldözési hatóságok vagy A 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek. A 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében a jogosultak, a képviselőik, a 
megfelelően szabályozott harmadik fél 
ipari szervezetek és egyéb független 
szervezetek, amelyek konkrét 
szakértelemmel rendelkeznek és a 
jogosultak érdekeiben járnak el, 
megbízható bejelentőnek minősülhetnek, 
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többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43 megfelelően.

ha igazoltan megfelelnek a vonatkozó 
feltételeknek. Az ebben a rendeletben a 
megbízható bejelentők tekintetében előírt 
szabályok nem azt jelentik, hogy az online 
platformok nem kezelhetik hasonló módon 
az e rendelet értelmében megbízható 
bejelentői státusszal nem rendelkező 
szervezetek vagy egyének által tett 
bejelentéseket, vagy más módon nem 
működhetnek együtt más szervezetekkel az 
alkalmazandó jognak, többek között ennek 
a rendeletnek és az (EU) 2016/794 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek43 
megfelelően.

_________________ _________________
43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) 
a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről, HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) 
a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről, HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.

Or. en

Módosítás 148
Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, 
Andris Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 
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mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el. Az 
ilyen szervezetek a jellegüket tekintve 
lehetnek közjogiak, például a terrorista 
tartalom vonatkozásában a nemzeti 
bűnüldözési hatóságok vagy A 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek. A 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében az ipari szervezetek és a 
jogosultak szervezetei megbízható 
bejelentőnek minősülhetnek, ha igazoltan 
megfelelnek a vonatkozó feltételeknek. Az 
ebben a rendeletben a megbízható 
bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online platformok 
nem kezelhetik hasonló módon az e 
rendelet értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 
többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43 megfelelően.

mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, és 
köztudottan gyakran és nagy pontossággal 
jelölnek meg tartalmakat, a kollektív 
érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal, objektíven és hatékonyan 
járnak el. Az ilyen szervezetek a jellegüket 
tekintve lehetnek közjogiak, például a 
terrorista tartalom vonatkozásában a 
nemzeti bűnüldözési hatóságok vagy A 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek. A 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében a kollektív érdekeket 
képviselő ipari szervezetek és a jogosultak 
külön erre a célra létrehozott szervezetei 
megbízható bejelentőnek minősülhetnek, 
ha igazoltan megfelelnek a vonatkozó 
feltételeknek, és a közérdek független 
képviseletét biztosítják. Az ebben a 
rendeletben a megbízható bejelentők 
tekintetében előírt szabályok nem azt 
jelentik, hogy az online platformok nem 
kezelhetik hasonló módon az e rendelet 
értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 
többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
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tanácsi rendeletnek43 megfelelően.

_________________ _________________
43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) 
a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről, HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) 
a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről, HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.

Or. en

Indokolás

A „megbízható” bejelentőként tekintett és eljáró ágazati szereplőkkel kapcsolatos 
aggodalmak. A szellemi tulajdonjogok kezelése során speciális ismeretekre és szakértelemre 
van szükség, de azt is biztosítani kell, hogy a megbízható bejelentői státuszt olyan jogalany 
kapja meg, amely a közérdeket szolgálja és nem profitorientált.

Módosítás 149
Jessica Stegrud, Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
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szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el. Az 
ilyen szervezetek a jellegüket tekintve 
lehetnek közjogiak, például a terrorista 
tartalom vonatkozásában a nemzeti 
bűnüldözési hatóságok vagy A 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek. A 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében az ipari szervezetek és a 
jogosultak szervezetei megbízható 
bejelentőnek minősülhetnek, ha igazoltan 
megfelelnek a vonatkozó feltételeknek. Az 
ebben a rendeletben a megbízható 
bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online platformok 
nem kezelhetik hasonló módon az e 
rendelet értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 
többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43 megfelelően.

szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el, és 
hosszú időn át tanúsítottak pártatlan 
magatartást. Az ilyen szervezetek a 
jellegüket tekintve lehetnek közjogiak, 
például a terrorista tartalom 
vonatkozásában a nemzeti bűnüldözési 
hatóságok vagy A Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (a továbbiakban: Europol) 
keretében működő, internetes tartalommal 
foglalkozó egységek, vagy lehetnek nem 
kormányzati szervezetek és félállami 
szervek, például a gyermekek szexuális 
zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek. 
Az ebben a rendeletben a megbízható 
bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online platformok 
nem kezelhetik hasonló módon az e 
rendelet értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 
többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43 megfelelően.

_________________ _________________
43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) 
a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről, HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) 
a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről, HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.

Or. en
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Módosítás 150
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el. Az 
ilyen szervezetek a jellegüket tekintve 
lehetnek közjogiak, például a terrorista 
tartalom vonatkozásában a nemzeti 
bűnüldözési hatóságok vagy A 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek. A 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében az ipari szervezetek és a 
jogosultak szervezetei megbízható 

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A jogellenes tartalom 
megjelenése elleni gyors fellépés 
érdekében az online platformok 
rendelkezésére kell bocsátani technológiai 
eszközöket, például a megbízható 
bejelentők felhasználói program 
interfészeit. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el. Az 
ilyen szervezetek a jellegüket tekintve 
lehetnek közjogiak, például a terrorista 
tartalom vonatkozásában a nemzeti 
bűnüldözési hatóságok vagy A 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
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bejelentőnek minősülhetnek, ha igazoltan 
megfelelnek a vonatkozó feltételeknek. Az 
ebben a rendeletben a megbízható 
bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online platformok 
nem kezelhetik hasonló módon az e 
rendelet értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 
többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43 megfelelően.

vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek. A 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében az ipari szervezetek és a 
jogosultak szervezetei megbízható 
bejelentőnek minősülhetnek, ha igazoltan 
megfelelnek a vonatkozó feltételeknek. Az 
ebben a rendeletben a megbízható 
bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online platformok 
nem kezelhetik hasonló módon az e 
rendelet értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 
többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43 megfelelően.

_________________ _________________
43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) 
a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről, HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) 
a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről, HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.

Or. en

Indokolás

A technológia nagy ütemben fejlődik, ezért nehéz lehet a jogellenes online tartalmakat 
ellenőrizni. Ennek megkerülése érdekében a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
lehetővé kell tennie, hogy az online platformok rendelkezésére álljanak megbízható 
bejelentőknek szánt programinterfészei. Ez jelentős technológiai fejlesztés lenne, és segítené a 
platformokat a tartalom ellenőrzésében.

Módosítás 151
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Eva Maydell

Rendeletre irányuló javaslat
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46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a megbízható bejelentők által az e 
rendelet által előírt bejelentési és 
cselekvési mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket kiemelten kezeljék, ami nem 
érinti azt a követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el. Az 
ilyen szervezetek a jellegüket tekintve 
lehetnek közjogiak, például a terrorista 
tartalom vonatkozásában a nemzeti 
bűnüldözési hatóságok vagy A 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek. A 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében az ipari szervezetek és a 
jogosultak szervezetei megbízható 
bejelentőnek minősülhetnek, ha igazoltan 
megfelelnek a vonatkozó feltételeknek. Az 
ebben a rendeletben a megbízható 
bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online platformok 
nem kezelhetik hasonló módon az e 

(46) A jogellenes tartalom elleni fellépés 
gyorsabb és megbízhatóbb lehet, ha az 
online platformok – miután a hatóságoktól 
útmutatást kaptak a jogellenes tartalmak 
azonosításával kapcsolatban – meghozzák 
az annak biztosításához szükséges 
intézkedéseket, hogy a megbízható 
bejelentők által az e rendelet által előírt 
bejelentési és cselekvési mechanizmusok 
keretében tett bejelentéseket kiemelten 
kezeljék, ami nem érinti azt a 
követelményt, hogy az említett 
mechanizmusok keretében tett valamennyi 
bejelentést időben, kellő gondossággal és 
objektíven fel kell dolgozni, és döntést kell 
hozni róluk. A „megbízható bejelentő” 
státusz egyéneknek nem ítélhető oda, csak 
olyan szervezeteknek, amelyek többek 
között bizonyították, hogy rendelkeznek a 
jogellenes tartalom kezeléséhez szükséges 
szakértelemmel és kompetenciákkal, a 
kollektív érdekeket képviselik, illetve kellő 
gondossággal és objektíven járnak el. Az 
ilyen szervezetek a jellegüket tekintve 
lehetnek közjogiak, például a terrorista 
tartalom vonatkozásában a nemzeti 
bűnüldözési hatóságok vagy A 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: 
Europol) keretében működő, internetes 
tartalommal foglalkozó egységek, vagy 
lehetnek nem kormányzati szervezetek és 
félállami szervek, például a gyermekek 
szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok 
bejelentésére szolgáló forróvonalakból álló 
INHOPE hálózathoz tartozó szervezetek 
vagy a jogellenes online rasszista és 
idegengyűlölő megnyilvánulások 
bejelentésével foglalkozó szervezetek. A 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében az ipari szervezetek és a 
jogosultak szervezetei megbízható 
bejelentőnek minősülhetnek, ha igazoltan 
megfelelnek a vonatkozó feltételeknek. Az 
ebben a rendeletben a megbízható 
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rendelet értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 
többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43 megfelelően.

bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online platformok 
nem kezelhetik hasonló módon az e 
rendelet értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 
többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43 megfelelően.

_________________ _________________
43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) 
a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről, HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) 
a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint 
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 
2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 
2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról 
és hatályon kívül helyezéséről, HL L 135., 
2016.5.24., 53. o.

Or. en

Módosítás 152
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

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

visszaélést elkövető személy 
vonatkozásában. Az átláthatóság érdekében 
az online platformok szerződési 
feltételeiben egyértelműen és kellően 
részletesen ismertetnie kell ezt a 
lehetőséget. Az online platformok által 
ebben a tekintetben hozott döntések 
esetében a jogorvoslatnak mindig könnyen 
elérhetőnek kell lennie, és ezek a döntések 
a digitális szolgáltatási koordinátor 
felügyelete alá tartoznak. Az ebben a 
rendeletben a visszaélések vonatkozásában 
meghatározott szabályok nem 
akadályozzák meg az online platformokat 
abban, hogy a vonatkozó uniós és nemzeti 
jognak megfelelően egyéb intézkedéseket 
hozzanak arra az esetre, ha a 
szolgáltatásaik igénybe vevői visszaélnek a 
szolgáltatásaikkal. Ezek a szabályok nem 
érintik annak lehetőségét, hogy a 
visszaélést elkövető személyeket az uniós 
vagy nemzeti jognak megfelelően 
felelősség terhelje, többek között a károk 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

A szöveg módosításra került, hogy kifejezze a platformok korlátozott lehetőségeit.
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Módosítás 153
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(47) Az online platformok 
szolgáltatásaival való visszaélések – a 
gyakori jogellenes tartalom vagy az e 
rendelet értelmében létrehozott 
mechanizmusok és rendszerek keretében 
gyakran tett, nyilvánvalóan megalapozatlan 
bejelentések vagy panaszok – aláássák a 
bizalmat, és veszélyeztetik az érintett felek 
jogait és jogos érdekeit. Ezért megfelelő és 
arányos biztosítékokkal gondoskodni kell 
az ilyen visszaélések megakadályozásáról. 
Bizonyos körülmények között az online 
platformoknak ideiglenesen fel kell 
függeszteniük releváns tevékenységüket a 
visszaélést elkövető személy 
vonatkozásában. Ez nem érinti az online 
platformok arra vonatkozó szabadságát, 
hogy meghatározzák szerződési 
feltételeiket, és szigorúbb intézkedéseket 
hozzanak a súlyos bűncselekményekkel 
kapcsolatos, jogellenes tartalom esetében. 
Az átláthatóság érdekében az online 
platformok szerződési feltételeiben 
egyértelműen és kellően részletesen 
ismertetnie kell ezt a lehetőséget. Az online 
platformok által ebben a tekintetben hozott 
döntések esetében a jogorvoslatnak mindig 
elérhetőnek kell lennie, és ezek a döntések 
a digitális 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 
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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.

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

Or. en

Indokolás

Nincs szükség arra, hogy a tartalom egyértelműen jogellenes legyen, a jogellenes tartalomra 
vonatkozó gyakori rendelkezéseknek vagy bejelentéseknek elegendőnek kell lenniük. A 
jogellenesség felmérését később kell elvégezni.

Módosítás 154
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 
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nyilvánvalóan jogellenes tartalomnak, 
illetve a bejelentések vagy panaszok akkor 
minősülnek nyilvánvalóan 
megalapozatlannak, ha a laikusok számára 
– bárminemű érdemi elemzés nélkül – 
egyértelmű, hogy a tartalom jogellenes, 
illetve a bejelentések vagy panaszok 
megalapozatlanok. Bizonyos körülmények 
között az online platformoknak 
ideiglenesen fel kell függeszteniük 
releváns tevékenységüket a visszaélést 
elkövető személy vonatkozásában. Ez nem 
érinti az online platformok arra vonatkozó 
szabadságát, hogy meghatározzák 
szerződési feltételeiket, és szigorúbb 
intézkedéseket hozzanak a súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos, 
nyilvánvalóan jogellenes tartalom 
esetében. Az átláthatóság érdekében az 
online platformok szerződési feltételeiben 
egyértelműen és kellően részletesen 
ismertetnie kell ezt a lehetőséget. Az online 
platformok által 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.

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. Felhasználókat és 
anyagokat sosem lehet automatikusan 
törölni bejelentések vagy panaszok miatt. 
Bizonyos körülmények között az online 
platformoknak ideiglenesen fel kell 
függeszteniük releváns tevékenységüket a 
visszaélést elkövető személy 
vonatkozásában. Ez nem érinti az online 
platformok arra vonatkozó szabadságát, 
hogy meghatározzák szerződési 
feltételeiket, és szigorúbb intézkedéseket 
hozzanak a súlyos bűncselekményekkel 
kapcsolatos, nyilvánvalóan jogellenes 
tartalom esetében. Az átláthatóság 
érdekében az online platformok szerződési 
feltételeiben egyértelműen és kellően 
részletesen ismertetnie kell ezt a 
lehetőséget. Az online platformok által 
ebben a tekintetben hozott döntések 
esetében a jogorvoslatnak mindig 
elérhetőnek kell lennie, és ezek a döntések 
a digitális 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.

Or. en
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Módosítás 155
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(47) Az online platformok 
szolgáltatásaival való visszaélések – a 
gyakori jogellenes tartalom és terjesztése 
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 
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, 
jogellenes tartalom esetében. Az 
átláthatóság érdekében az online 
platformok szerződési feltételeiben 
egyértelműen és kellően részletesen 
ismertetnie kell ezt a lehetőséget. Az online 
platformok által ebben a tekintetben hozott 
döntések esetében a jogorvoslatnak mindig 
elérhetőnek kell lennie, és ezek a döntések 
a digitális szolgáltatásokkal foglalkozó 
illetékes koordinátor felügyelete alá 
tartoznak. Az ebben a rendeletben a 
visszaélések vonatkozásában 
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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.

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

Or. en

Módosítás 156
François-Xavier Bellamy, Sabine Verheyen, Geoffroy Didier

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A fogyasztók, illetve más érdekelt 
felek, például a versenytárs kereskedők és 
a szellemitulajdon-jog jogosultjai 
tekintetében a biztonságos, megbízható és 
átlátható online környezethez való 
hozzájárulás, valamint annak érdekében, 
hogy a kereskedőket elriasszák az 
alkalmazandó szabályok megsértésével 
történő áruértékesítéstől és 
szolgáltatásnyújtástól, azoknak az online 
platformoknak, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, biztosítaniuk kell az ilyen 
kereskedők nyomonkövethetőségét. A 
kereskedőknek ezért meg kell adniuk 
bizonyos alapvető információkat az online 
platformnak, többek között az üzenetküldés 
vagy termékajánlás alkalmazásában. Ez a 
követelmény azokra a kereskedőkre is 
vonatkozik, amelyek márkák nevében 
küldenek üzeneteket termékekről vagy 
szolgáltatásokról a vonatkozó 

(49) A fogyasztók és más felhasználók, 
illetve más érdekelt felek, például a 
versenytárs kereskedők és a 
szellemitulajdon-jog jogosultjai 
tekintetében a biztonságos, megbízható és 
átlátható online környezethez való 
hozzájárulás, valamint annak érdekében, 
hogy visszaszorítsák az áruknak és 
szolgáltatásoknak az alkalmazandó 
szabályok megsértésével történő 
értékesítését és terjesztését, valamennyi 
közvetítő szolgáltatónak, köztük 
tárhelyszolgáltatóknak, 
doménregisztrátoroknak, 
tartalomszolgáltató hálózatoknak, proxy- 
és fordítottproxy-szolgáltatóknak, online 
piactereknek, online fizetési 
szolgáltatóknak és online 
reklámszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, 
hogy az üzleti ügyfeleik nyomon 
követhetők legyenek. Az üzleti 
ügyfeleknek ezért meg kell adniuk 
bizonyos alapvető információkat az online 
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megállapodások alapján. Ezeknek az 
online platformoknak valamennyi 
információt biztonságosan kell tárolniuk 
észszerű, a szükségesnél nem hosszabb 
ideig, hogy a jogos érdekkel rendelkező 
hatóságok és magánfelek elérhessék azokat 
– a vonatkozó jognak megfelelően, 
ideértve a személyes adatok védelméről 
szóló jogot –, többek között az ebben a 
rendeletben szereplő 
információszolgáltatási határozatok révén.

platformnak vagy közvetítő szolgáltatónak, 
többek között az üzenetküldés vagy 
termékajánlás alkalmazásában. Ez a 
követelmény azokra az üzleti ügyfelekre is 
vonatkozik, amelyek márkák nevében 
küldenek üzeneteket termékekről vagy 
szolgáltatásokról a vonatkozó 
megállapodások alapján. A közvetítő 
szolgáltatóknak valamennyi információt 
biztonságosan kell tárolniuk észszerű, a 
szükségesnél nem hosszabb ideig, hogy a 
jogos érdekkel rendelkező hatóságok és 
magánfelek elérhessék azokat – a 
vonatkozó jognak megfelelően, ideértve a 
személyes adatok védelméről szóló jogot –, 
többek között az ebben a rendeletben 
szereplő információszolgáltatási 
határozatok révén.

Or. en

Módosítás 157
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A fogyasztók, illetve más érdekelt 
felek, például a versenytárs kereskedők és 
a szellemitulajdon-jog jogosultjai 
tekintetében a biztonságos, megbízható és 
átlátható online környezethez való 
hozzájárulás, valamint annak érdekében, 
hogy a kereskedőket elriasszák az 
alkalmazandó szabályok megsértésével 
történő áruértékesítéstől és 
szolgáltatásnyújtástól, azoknak az online 
platformoknak, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, biztosítaniuk kell az ilyen 
kereskedők nyomonkövethetőségét. A 
kereskedőknek ezért meg kell adniuk 
bizonyos alapvető információkat az online 

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

információkat az online platformnak, 
többek között az üzenetküldés vagy 
termékajánlás alkalmazásában. Ez a 
követelmény azokra a kereskedőkre is 
vonatkozik, amelyek márkák nevében 
küldenek üzeneteket termékekről vagy 
szolgáltatásokról a vonatkozó 
megállapodások alapján. Ezeknek az online 
platformoknak valamennyi információt 
biztonságosan kell tárolniuk észszerű, a 
szükségesnél nem hosszabb ideig, hogy a 
jogos érdekkel rendelkező hatóságok és 
magánfelek elérhessék azokat – a 
vonatkozó jognak megfelelően, ideértve a 
személyes adatok védelméről szóló jogot –, 
többek között az ebben a rendeletben 
szereplő információszolgáltatási 
határozatok révén.

Or. en

Módosítás 158
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A fogyasztók, illetve más érdekelt 
felek, például a versenytárs kereskedők és 
a szellemitulajdon-jog jogosultjai 
tekintetében a biztonságos, megbízható és 
átlátható online környezethez való 
hozzájárulás, valamint annak érdekében, 
hogy a kereskedőket elriasszák az 
alkalmazandó szabályok megsértésével 
történő áruértékesítéstől és 
szolgáltatásnyújtástól, azoknak az online 
platformoknak, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, biztosítaniuk kell az ilyen 
kereskedők nyomonkövethetőségét. A 
kereskedőknek ezért meg kell adniuk 
bizonyos alapvető információkat az online 

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

a kereskedőkre is vonatkozik, amelyek 
márkák nevében küldenek üzeneteket 
termékekről vagy szolgáltatásokról a 
vonatkozó megállapodások alapján. 
Ezeknek az online platformoknak 
valamennyi információt biztonságosan kell 
tárolniuk észszerű, a szükségesnél nem 
hosszabb ideig, hogy a jogos érdekkel 
rendelkező hatóságok és magánfelek 
elérhessék azokat – a vonatkozó jognak 
megfelelően, ideértve a személyes adatok 
védelméről szóló jogot –, többek között az 
ebben a rendeletben szereplő 
információszolgáltatási határozatok révén.

Or. en

Módosítás 159
François-Xavier Bellamy, Sabine Verheyen, Geoffroy Didier

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) E kötelezettség hatékony és 
megfelelő alkalmazása érdekében, és 
anélkül, hogy aránytalan terhet jelentene, 
az érintett online platformoknak észszerű 
erőfeszítéseket kell tenniük az érintett 
kereskedők által megadott információk 
megbízhatóságának ellenőrzésére, 
különösen a szabadon elérhető hivatalos 
online adatbázisok és online interfészek, 
például a nemzeti kereskedelmi 
nyilvántartások és a héainformációcsere-
rendszer45 használatával vagy az érintett 
kereskedőktől olyan megbízható 
alátámasztó okmányok bekérésével, mint 
például az azonosító okmányok másolata, 
hitelesített banki kivonatok, vállalati 
tanúsítványok és kereskedelmi 
nyilvántartási tanúsítványok. Egyéb – 
távolról hozzáférhető – forrásokat is 

(50) E kötelezettség hatékony és 
megfelelő alkalmazása érdekében, és 
anélkül, hogy aránytalan terhet jelentene, a 
közvetítő szolgáltatóknak észszerű 
erőfeszítéseket kell tenniük az üzleti 
ügyfeleik által megadott információk 
megbízhatóságának ellenőrzésére, 
különösen a szabadon elérhető hivatalos 
online adatbázisok és online interfészek, 
például a nemzeti kereskedelmi 
nyilvántartások és a héainformációcsere-
rendszer45 használatával vagy az üzleti 
ügyfeleiktől olyan megbízható alátámasztó 
okmányok bekérésével, mint például az 
azonosító okmányok másolata, hitelesített 
banki kivonatok, vállalati tanúsítványok és 
kereskedelmi nyilvántartási tanúsítványok. 
Egyéb – távolról hozzáférhető – forrásokat 
is használhatnak, amelyek hasonlóan 
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használhatnak, amelyek hasonlóan 
megbízhatóak az e kötelezettségnek való 
megfelelés alkalmazásában. Ugyanakkor 
az érintett online platformok nem 
kötelezhetők arra, hogy túlzott vagy 
költséges online tényfeltárást folytassanak 
vagy helyszíni ellenőrzéseket végezzenek. 
Az ebben a rendeletben előírt észszerű 
erőfeszítéseket tevő online platformok sem 
tekinthetők garanciának arra, hogy a 
fogyasztókat vagy más érdekelt feleket 
tájékoztató információk megbízhatóak. Az 
ilyen online platformoknak úgy kell 
megtervezniük és kialakítaniuk az online 
interfészüket, hogy a kereskedők 
megfelelhessenek az uniós jog értelmében 
előírt kötelezettségeiknek, különös 
tekintettel a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. és 8. 
cikkében 46, a 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkében 
46, továbbá a 98/6/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 3. cikkében 48 előírt 
követelményekre.

megbízhatóak az e kötelezettségnek való 
megfelelés alkalmazásában. Ugyanakkor 
közvetítő szolgáltatók nem kötelezhetők 
arra, hogy túlzott vagy költséges online 
tényfeltárást folytassanak vagy helyszíni 
ellenőrzéseket végezzenek. Az ebben a 
rendeletben előírt észszerű erőfeszítéseket 
tevő közvetítő szolgáltatók sem tekinthetők 
garanciának arra, hogy a fogyasztókat vagy 
más érdekelt feleket tájékoztató 
információk megbízhatóak és pontosak. Az 
ilyen közvetítő szolgáltatóknak legalább 
évente egyszer frissíteniük kell a kockázati 
alapon tárolt információkat, valamint úgy 
kell megtervezniük és kialakítaniuk az 
online interfészüket, hogy az üzleti 
ügyfeleik megfelelhessenek az uniós jog 
értelmében előírt kötelezettségeiknek, 
különös tekintettel a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. és 8. 
cikkében46, a 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 7. 
cikkében46, továbbá a 98/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkében48 
előírt követelményekre.

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

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

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

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

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

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

parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”).

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

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

Or. en

Módosítás 160
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(50) E kötelezettség hatékony és 
megfelelő alkalmazása érdekében, és 
anélkül, hogy aránytalan terhet jelentene, 
az érintett online piacterek szolgáltatóinak 
észszerű erőfeszítéseket kell tenniük az 
érintett kereskedők által megadott 
információk megbízhatóságának 
ellenőrzésére, különösen a szabadon 
elérhető hivatalos online adatbázisok és 
online interfészek, például a nemzeti 
kereskedelmi nyilvántartások és a 
héainformációcsere-rendszer45 
használatával vagy az érintett 
kereskedőktől olyan megbízható 
alátámasztó okmányok bekérésével, mint 
például az azonosító okmányok másolata, 
hitelesített banki kivonatok, vállalati 
tanúsítványok és kereskedelmi 
nyilvántartási tanúsítványok. Egyéb – 
távolról hozzáférhető – forrásokat is 
használhatnak, amelyek hasonlóan 
megbízhatóak az e kötelezettségnek való 
megfelelés alkalmazásában. Ugyanakkor 
az érintett online piacterek szolgáltatói 
nem kötelezhetők arra, hogy túlzott vagy 
költséges online tényfeltárást folytassanak 
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Az ebben a rendeletben előírt észszerű 
erőfeszítéseket tevő online platformok sem 
tekinthetők garanciának arra, hogy a 
fogyasztókat vagy más érdekelt feleket 
tájékoztató információk megbízhatóak. Az 
ilyen online platformoknak úgy kell 
megtervezniük és kialakítaniuk az online 
interfészüket, hogy a kereskedők 
megfelelhessenek az uniós jog értelmében 
előírt kötelezettségeiknek, különös 
tekintettel a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. és 8. 
cikkében46, a 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 7. 
cikkében47, továbbá a 98/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkében47 
előírt követelményekre.

vagy helyszíni ellenőrzéseket végezzenek. 
Az ebben a rendeletben előírt észszerű 
erőfeszítéseket tevő szolgáltatók sem 
tekinthetők garanciának arra, hogy a 
fogyasztókat vagy más érdekelt feleket 
tájékoztató információk megbízhatóak. Az 
ilyen online piacterek szolgáltatóinak úgy 
kell megtervezniük és kialakítaniuk az 
online interfészüket, hogy a kereskedők 
megfelelhessenek az uniós jog értelmében 
előírt kötelezettségeiknek, különös 
tekintettel a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. és 8. 
cikkében46, a 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 7. 
cikkében47, továbbá a 98/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkében47 
előírt követelményekre. Az online interfész 
lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy 
a termék vagy a szolgáltatás egyértelmű 
azonosítását lehetővé tevő információkat – 
beleértve a címkézési követelményeket is – 
a termékbiztonságra és a 
termékmegfelelésre vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban bocsássák 
rendelkezésre.

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

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

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

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

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

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

valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”).

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

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

Or. en

Módosítás 161
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara 
Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(50) E kötelezettség hatékony és 
megfelelő alkalmazása érdekében, és 
anélkül, hogy aránytalan terhet jelentene, 
az érintett online platformoknak észszerű 
erőfeszítéseket kell tenniük az érintett 
kereskedők által megadott információk 
megbízhatóságának ellenőrzésére, 
különösen a szabadon elérhető hivatalos 
online adatbázisok és online interfészek, 
például a nemzeti kereskedelmi 
nyilvántartások és a héainformációcsere-
rendszer45 használatával vagy az érintett 
kereskedőktől olyan megbízható 
alátámasztó okmányok bekérésével, mint 
például az azonosító okmányok másolata, 
hitelesített banki kivonatok, vállalati 
tanúsítványok és kereskedelmi 
nyilvántartási tanúsítványok. Egyéb – 
távolról hozzáférhető – forrásokat is 
használhatnak, amelyek hasonlóan 
megbízhatóak az e kötelezettségnek való 
megfelelés alkalmazásában. Ugyanakkor 
az érintett online platformok nem 
kötelezhetők arra, hogy túlzott vagy 
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költséges online tényfeltárást folytassanak 
vagy helyszíni ellenőrzéseket végezzenek. 
Az ebben a rendeletben előírt észszerű 
erőfeszítéseket tevő online platformok sem 
tekinthetők garanciának arra, hogy a 
fogyasztókat vagy más érdekelt feleket 
tájékoztató információk megbízhatóak. Az 
ilyen online platformoknak úgy kell 
megtervezniük és kialakítaniuk az online 
interfészüket, hogy a kereskedők 
megfelelhessenek az uniós jog értelmében 
előírt kötelezettségeiknek, különös 
tekintettel a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. és 8. 
cikkében46, a 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 7. 
cikkében47, továbbá a 98/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkében48 
előírt követelményekre.

költséges online tényfeltárást folytassanak 
vagy helyszíni ellenőrzéseket végezzenek, 
mert aránytalan lenne. Az ebben a 
rendeletben előírt észszerű erőfeszítéseket 
tevő online platformok sem tekinthetők 
garanciának arra, hogy a fogyasztókat vagy 
más érdekelt feleket tájékoztató 
információk megbízhatóak, és nem 
vonhatók felelősségre az információért, 
ha kiderül, hogy téves. Az ilyen online 
platformoknak úgy kell megtervezniük és 
kialakítaniuk az online interfészüket, hogy 
a kereskedők megfelelhessenek az uniós 
jog értelmében előírt kötelezettségeiknek, 
különös tekintettel a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. és 8. 
cikkében46, a 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 7. 
cikkében47, továbbá a 98/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkében48 
előírt követelményekre.

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

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

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

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

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

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

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

98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a 
fogyasztók számára kínált termékek árának 
feltüntetésével kapcsolatos 
fogyasztóvédelemről.

Or. en

Módosítás 162
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(50) E kötelezettség hatékony és 
megfelelő alkalmazása érdekében, és 
anélkül, hogy aránytalan terhet jelentene, 
az érintett online platformoknak észszerű 
erőfeszítéseket kell tenniük az érintett 
kereskedők és egyéb közvetítők, például 
hirdetési szolgáltatások, 
tárhelyszolgáltatók, doménnév-
nyilvántartók által megadott információk 
megbízhatóságának ellenőrzésére, 
különösen a szabadon elérhető hivatalos 
online adatbázisok és online interfészek, 
például a nemzeti kereskedelmi 
nyilvántartások és a héainformációcsere-
rendszer45 használatával vagy az érintett 
kereskedőktől olyan megbízható 
alátámasztó okmányok bekérésével, mint 
például az azonosító okmányok másolata, 
hitelesített banki kivonatok, vállalati 
tanúsítványok és kereskedelmi 
nyilvántartási tanúsítványok. Egyéb – 
távolról hozzáférhető – forrásokat is 
használhatnak, amelyek hasonlóan 
megbízhatóak az e kötelezettségnek való 
megfelelés alkalmazásában. Ugyanakkor 
az érintett online platformok nem 
kötelezhetők arra, hogy túlzott vagy 
költséges online tényfeltárást folytassanak 
vagy helyszíni ellenőrzéseket végezzenek. 
Az ebben a rendeletben előírt észszerű 
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tájékoztató információk megbízhatóak. Az 
ilyen online platformoknak úgy kell 
megtervezniük és kialakítaniuk az online 
interfészüket, hogy a kereskedők 
megfelelhessenek az uniós jog értelmében 
előírt kötelezettségeiknek, különös 
tekintettel a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. és 8. 
cikkében46, a 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 7. 
cikkében47, továbbá a 98/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkében48 
előírt követelményekre.

erőfeszítéseket tevő online platformok sem 
tekinthetők garanciának arra, hogy a 
fogyasztókat vagy más érdekelt feleket 
tájékoztató információk megbízhatóak. Az 
ilyen online platformoknak úgy kell 
megtervezniük és kialakítaniuk az online 
interfészüket, hogy a kereskedők 
megfelelhessenek az uniós jog értelmében 
előírt kötelezettségeiknek, különös 
tekintettel a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. és 8. 
cikkében46, a 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 7. 
cikkében47, továbbá a 98/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkében48 
előírt követelményekre.

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

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

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

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

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

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

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

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

Indokolás

A piacterekre vonatkozó „ismerd az üzleti ügyfeled” elv megerősítése és más közvetítők 
(hirdetési szolgáltatások, tárhelyszolgáltatások, doménnév-nyilvántartók) használatára való 
kiterjesztése.

Módosítás 163
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
50 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50a) Az online piacterek szolgáltatóinak 
minden tőlük telhetőt meg kell tenniük 
annak megakadályozása érdekében, hogy 
a kereskedők jogellenes termékeket és 
szolgáltatásokat terjesszenek. Az általános 
nyomonkövetési rendelkezésnek 
megfelelően a szolgáltatóknak 
tájékoztatniuk kell a szolgáltatás igénybe 
vevőit, ha a szolgáltatásukon keresztül 
megszerzett szolgáltatás vagy termék 
jogellenes. A jogellenes termék 14. cikk 
szerinti bejelentését követően az online 
piacterek szolgáltatóinak intézkedniük 
kell annak érdekében, hogy 
megakadályozzák az ilyen bejelentett 
termékek és szolgáltatások újbóli 
feltöltését a piacukra.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az online piacterek bővülésére és az európai fogyasztóknak kínált, továbbra sem 
megfelelő, illetve veszélyes termékek jelentős részesedésére, az online piactér szolgáltatóira 
vonatkozó további konkrét rendelkezéseket kell beépíteni a digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabályba. Ezek az intézkedések nem eredményezhetnek általános nyomonkövetési 
tevékenységet a szolgáltató részéről.

Módosítás 164
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Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 165
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50a) Az adatminimalizálás érdekében a 
természetes személynek minősülő alkalmi 
kereskedőkre nem vonatkozhatnak 
aránytalan azonosítási követelmények a 
piactereket működtető platformokon. A 
platformok nem kérhetnek olyan adatokat 
természetes személyektől, amelyek 
túlmutatnak a platform felhasználóinak 
egyszerű regisztrációján.

Or. en
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Indokolás

Ez a preambulumbekezdés bevezeti a cikkek változtatásait, és pontosítja a természetes 
személyként eljáró alkalmi kereskedőkre vonatkozó rendszert.

Módosítás 166
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

El kell kerülni a digitális tevékenységek papír alapú jelentését.

Módosítás 167
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Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(52) Az online hirdetések fontos 
szerepet játszanak az online környezetben, 
többek között az online platformok 
szolgáltatásnyújtásával kapcsolatban. Az 
online hirdetések azonban növelhetnek 
egyes jelentős kockázatokat a jogellenes 
tartalomnak minősülő hirdetésektől a 
jogellenes vagy egyéb módon káros 
tartalom és tevékenységek online 
közzétételére vagy bővítésére szolgáló 
pénzügyi ösztönzőkig, illetve a hirdetések 
olyan megkülönböztető jellegű 
megjelenítéséig, amely hatással van a 
polgárokkal kapcsolatos egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre. A 
megfigyelésen alapuló hirdetési modell 
mélyreható változásokat hozott az 
információk bemutatásában, és olyan új 
adatgyűjtési mintákat és üzleti modelleket 
hozott létre, amelyek negatívan 
befolyásolhatják a magánéletet, a 
személyes autonómiát, a demokráciát, a 
minőségi hírközlést, valamint 
megkönnyítik a manipulációt és a 
diszkriminációt. A 2000/31/EK irányelv 6. 
cikkéből származó követelményeken túl az 
online platformoknak ezért biztosítaniuk 
kell, hogy az adatgyűjtés minimális 
legyen, hogy a bevétel hirdetések általi 
maximalizálása ne korlátozza a 
szolgáltatás minőségét, és hogy a 
szolgáltatások igénybe vevői 
rendelkezzenek az annak megértéséhez 
szükséges széles körű, 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 
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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.

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

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés a megfigyelésen alapuló hirdetési modellel foglalkozik.

Módosítás 168
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Carlo 
Calenda, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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 

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

közzétételére vagy bővítésére szolgáló 
pénzügyi ösztönzőkig, illetve a hirdetések 
olyan megkülönböztető jellegű 
megjelenítéséig, amely hatással lehet a 
polgárokkal kapcsolatos egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre, 
valamint a káros sztereotípiák és normák 
fennmaradására egyaránt. Ezért nagyobb 
átláthatóságot kell biztosítani az online 
reklámpiacokon és független kutatásokat 
kell végezni a viselkedésalapú reklámok 
hatékonyságának felmérése érdekében, 
ami lehetővé tenné a viselkedésalapú 
reklámokkal szembeni szigorúbb fellépést 
vagy korlátozásokat. 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.
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Or. en

Indokolás

Korlátozni kell az adatgyűjtést a digitális szolgáltatások nyújtása és a digitális hirdetések 
terén. Amennyiben a technológiai vállalatok üzleti modellje kihívásokat okoz a hatalmi 
egyenlőtlenségek és a magánélethez való jog védelme tekintetében, meg kell erősíteni a 
szigorú adatvédelmi rendelkezéseket.

Módosítás 169
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

logikájáról, többek között arról, amikor ez 
profilalkotáson alapul. Végül meg kell 
tiltani, hogy a hirdetéseket felhasználói 
magatartásra alapozzák. Személyre 
szabott hirdetések alapulhatnak csupán 
arra a tartalomra, amelyet a felhasználó 
megtekintett, és tilos a felhasználó 
nyomon követése a platformon 
túlmenően, a tágabb értelemben vett 
weben. Az ebben a rendeletben 
meghatározott, a hirdetésekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó követelmények 
nem érintik az (EU) 2016/679 rendelet 
releváns rendelkezéseinek alkalmazását, 
különös tekintettel a tiltakozáshoz való 
jogra és egyedi ügyekben az automatizált 
döntéshozatalra vonatkozó 
rendelkezésekre, beleértve a profilalkotást, 
valamint különösen azt, hogy meg kell 
szerezni az érintett hozzájárulását a 
személyes adatok célzott hirdetések 
céljából való kezelését megelőzően. 
Hasonlóképpen nem érinti a 2002/58/EK 
irányelv rendelkezéseit, különösen azokat 
nem, amelyek a végberendezésekben tárolt 
információkra és az azokhoz való 
hozzáférésre vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 170
Jessica Stegrud

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 

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

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

Or. en

Módosítás 171
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López
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Rendeletre irányuló javaslat
52 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52a) Az online óriásplatformok által 
használt hirdetési rendszerek különös 
kockázatokat jelentenek, és további állami 
és szabályozási felügyeletet igényelnek a 
méretükből, illetve az arra vonatkozó 
képességükből kifolyólag, hogy a platform 
online interfészén és azon kívül tanúsított 
magatartásuk alapján megcélozzák és 
elérjék a szolgáltatások igénybe vevőit. Az 
online óriásplatformoknak nyilvános 
hozzáférést kell biztosítaniuk az online 
interfészükön szereplő hirdetések 
adattáraihoz, hogy elősegítsék a 
felügyeletet és az online hirdetések 
kapcsán felmerülő kockázatokkal 
kapcsolatos kutatást, például a jogellenes 
hirdetések vagy olyan manipulatív 
technikák és félretájékoztatás 
vonatkozásában, amelyek valós és előre 
láthatóan negatív hatást gyakorolnak a 
közegészségügyre, a közbiztonságra, a 
társadalmi párbeszédre, a politikai 
részvételre és az egyenlőségre. A 
nyilvántartásokban szerepelniük kell a 
hirdetések tartalmának, valamint a 
hirdetővel és a hirdetés módjával 
kapcsolatos adatoknak, különös tekintettel 
azokra az esetekre, amikor célzott 
hirdetésekről van szó.

Or. en

Indokolás

Az előző 63. preambulumbekezdés az 52a. preambulumbekezdésbe mozdult át a 
következetesség érdekében.

Módosítás 172
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés
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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 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 annak biztosításához, 
hogy az online óriásplatformok 
maradéktalanul betöltsék a fentebb 
említett szerepüket, és ne korlátozzák a 
nyilvános vitákat, és ne hallgattassanak el 
véleményeket, mivel nincsenek olyan 
alternatív, kevésbé korlátozó intézkedések, 
amelyek hatékonyan ugyanerre az 
eredményre vezetnének. Általánosságban 
mindenkinek joga van ahhoz, hogy jelen 
legyen egy online óriásplatformon. Csak 
nagyon kivételes esetekben lehet tartósan 
megtagadni a hozzáférést egy online 
óriásplatformhoz. Ezek olyan kivételes 
esetek, amikor a szolgáltatás igénybe 
vevője többször olyan nyilvánvalóan 
jogellenes tartalmat terjeszt, amely sérti a 
közrendet vagy a közegészséget. Mindig 
meg kell adni a lehetőségét, hogy a 
szolgáltatás igénybe vevőjének végleges 
letiltására vonatkozó határozatot az 
illetékes bíróság visszavonhassa a 
tagállamok jogával összhangban.

Or. en
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Jessica Stegrud, Robert Roos

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 kiterjedtségük köszönhetően az 
online óriásplatformok fontos szerepet 
játszanak a nyilvános viták, a gazdasági 
ügyletek, valamint az információk, 
vélemények és elképzelések terjesztésének 
előmozdításában, továbbá annak 
befolyásolásában, hogyan jutnak a 
szolgáltatás igénybe vevői online 
információkhoz, és hogyan kommunikálják 
azokat, az ilyen platformok 
vonatkozásában a valamennyi online 
platformra vonatkozó követelményeken, 
különösen a jogszerű felhasználóknak a 
fiók regisztrálásához való alapvető jogán 
felül sajátos kötelezettségeket kell előírni. 
az online óriásplatformokra vonatkozó 
ilyen további kötelezettségek 
elengedhetetlenek a közérdekű problémák 
kezeléséhez, mivel nincsenek olyan 
alternatív, kevésbé korlátozó intézkedések, 
amelyek hatékonyan ugyanerre az 
eredményre vezetnének.

Or. en

Módosítás 174
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(53) Tekintettel arra, hogy a különösen a 
szolgáltatások igénybe vevői számában 
kifejezett kiterjedtségük köszönhetően az 
online óriásplatformok fontos szerepet 
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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.

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

Indokolás

A módosítás a terület tisztázásához szükséges.

Módosítás 175
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) az online óriásplatformok 
társadalmi kockázatokkal járhatnak, 
amelyek hatálya és hatása eltér a kisebb 
platformok kockázataitól. Attól kezdődően, 
hogy egy platform igénybe vevői az uniós 
népesség jelentős hányadát teszik ki, a 
platformból eredő rendszerszintű 
kockázatok aránytalanul negatív hatást 
gyakorolnak az Unióban. Ilyen jelentős 
elérés akkor áll fenn, ha az igénybe vevők 
száma meghaladja a 45 millióban 
meghatározott operatív küszöbértéket, ami 

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

az uniós népesség 10%-ának felel meg. 
Szükség esetén felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokban elfogadott módosításokkal 
biztosítani kell az operatív küszöbérték 
naprakészségét. Az ilyen online 
óriásplatformokra ezért a legmagasabb 
szintű kellő gondossági kötelezettségeknek 
kell vonatkozniuk, amelyek arányosak 
társadalmi hatásukkal és eszközeikkel. 
Bizonyos esetekben azokat az online 
platformokat is online 
óriásplatformoknak kell tekinteni, 
amelyek szolgáltatásainak igénybe vevői 
nem haladják meg az uniós lakosság 
10%-ában meghatározott működési 
küszöbértéket, mivel szerepet játszanak a 
nyilvános viták, a gazdasági tranzakciók, 
valamint az információk, vélemények és 
eszmék terjesztésében, valamint a 
szolgáltatás igénybe vevőinek online 
tájékozódási és kommunikációs 
szokásainak befolyásolásában.

Or. en

Módosítás 176
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) az online óriásplatformok 
használatának módja erősen befolyásolja 
az online biztonságot, a közvélemény és 
párbeszéd alakulását, valamint az online 
kereskedelmet. A szolgáltatásaik 
megtervezésének módja általában 
optimalizált, hogy kiaknázhassák a 
gyakran hirdetésorientált üzleti 
modelljeikben rejlő előnyöket, és 
társadalmi problémákhoz vezethet. 
Hatékony szabályozás és végrehajtás 
hiányában a rendkívül nagy online 
platformok határozhatják meg a 
játékszabályokat anélkül, hogy 

törölve
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hatékonyan meghatároznák és 
csökkentenék az általuk okozott 
potenciális kockázatokat, illetve 
társadalmi és gazdasági károkat. E 
rendelet értelmében az online 
óriásplatformoknak ezért értékelniük kell 
a szolgáltatásaik működéséből és 
használatából, illetve a szolgáltatások 
igénybe vevői általi esetleges 
visszaélésekből származó rendszerszintű 
kockázatokat, és megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedéseket kell 
hozniuk.

Or. en

Módosítás 177
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 178
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás a status quo-t tisztázza.
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Módosítás 179
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
56 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 180
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A rendszerszintű kockázatok három 
kategóriáját kell részletesen értékelni. Az 
első kategóriába tartoznak azok a 
kockázatok, amelyek a szolgáltatásaikkal 
való – a jogellenes tartalom, például a 
gyermekek szexuális zaklatásával 
kapcsolatos anyagok vagy a jogellenes 
gyűlöletbeszédek terjesztésével, illetve 
jogellenes tevékenységek folytatásával, 
például az uniós vagy nemzeti jog 
értelmében tiltott termékek vagy 
szolgáltatások, beleértve a 
hamisítványokat, értékesítésével 
megvalósuló – visszaéléssel kapcsolatosak. 
Például, illetve annak sérelme nélkül, hogy 
az online óriásplatformok szolgáltatásait 
igénybe vevőket személyes felelősség 
terhelné tevékenységük esetleges 
jogellenes voltáért az alkalmazandó jognak 
megfelelően, a tartalom ilyen terjesztése 
vagy az ilyen tevékenységek jelentős 
rendszerszintű kockázatot jelenthetnek, ha 

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

a rendkívül nagy bázissal rendelkező 
fiókok révén nőhet az ilyen tartalomhoz 
való hozzáférés. Ami a gyűlöletbeszédet 
illeti, hangsúlyozni kell, hogy az online 
platformok számára szinte lehetetlen 
felmérni, hogy a gyűlöletbeszéd jogellenes 
gyűlöletbeszédnek minősül-e, vagy hogy a 
véleménynyilvánítás szabadsága védi-e 
azt. Például: az Emberi Jogok Európai 
Bírósága szerint a nyilvános vita 
keretében, vallási kontextusban, 
humorista vagy politikus által tett 
kijelentéseket szinte minden alkalommal 
megvédi a véleménynyilvánítás 
szabadsága. Ezért nem az online 
platformok feladata annak 
meghatározása, hogy egy adott kifejezés 
jogellenes gyűlöletbeszédnek minősül-e, 
hanem a bíráké. A második kategóriába 
tartoznak a szolgáltatás által az Alapjogi 
Charta által biztosított alapvető jogok – 
beleértve a véleménynyilvánítás 
szabadságát, az információszabadságot, a 
magánélethez való jogot, a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot 
és a gyermekek jogait – gyakorlására 
kifejtett hatások. Ilyen kockázatok 
merülhetnek fel például az online 
óriásplatformok által használt algoritmikus 
rendszerek megtervezésével, továbbá a 
szolgáltatásaikkal oly módon történő 
visszaélésekkel kapcsolatban, hogy 
visszaélésre okot adó bejelentésekkel vagy 
egyéb módszerekkel próbálják 
megakadályozni a véleménynyilvánítás 
szabadságát vagy a versenyt. A kockázatok 
harmadik kategóriája a platformok 
szolgáltatásainak szándékos és gyakran 
koordinált manipulálása, ami előre látható 
hatással van az egészségre, a társadalmi 
párbeszédre, a választási folyamatokra, a 
közbiztonságra és a kiskorúak védelmére, 
tekintettel a közrend védelmének, a 
magánélet védelmének, valamint a csalárd 
és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok 
elleni küzdelem szükségességére. Ilyen 
kockázatok jelentkezhetnek például hamis 
fiókok létrehozásakor, botok használatakor, 
vagy egyéb automatizált vagy részben 
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automatizált magatartás esetén, ami a 
jogellenes tartalomnak minősülő 
információk gyors és széles körű 
terjedéséhez vezethet.

Or. en

Módosítás 181
Martin Hojsík, Valérie Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

és a gyermekek jogait – gyakorlására 
kifejtett hatások. Ilyen kockázatok 
merülhetnek fel például az online 
óriásplatformok által használt algoritmikus 
rendszerek megtervezésével, továbbá a 
szolgáltatásaikkal oly módon történő 
visszaélésekkel kapcsolatban, hogy 
visszaélésre okot adó bejelentésekkel vagy 
egyéb módszerekkel próbálják 
megakadályozni a véleménynyilvánítás 
szabadságát vagy a versenyt. A kockázatok 
harmadik kategóriája a platformok 
szolgáltatásainak szándékos és gyakran 
koordinált manipulálása, ami előre látható 
hatással van az egészségre, a társadalmi 
párbeszédre, a választási folyamatokra, a 
közbiztonságra és a kiskorúak védelmére, 
tekintettel a közrend védelmének, a 
magánélet védelmének, valamint a csalárd 
és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok 
elleni küzdelem szükségességére. Ilyen 
kockázatok jelentkezhetnek például hamis 
fiókok létrehozásakor, botok használatakor, 
vagy egyéb automatizált vagy részben 
automatizált magatartás esetén, ami a 
jogellenes tartalomnak minősülő vagy az 
online platform szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen információk gyors és 
széles körű terjedéséhez vezethet.

Or. en

Indokolás

A szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló uniós stratégiáról szóló bizottsági közlemény 
elismeri, hogy „a környezeti bűnözés különös figyelmet érdemel, hiszen az Unión belül és a 
harmadik országokban káros hatással van a biológiai sokféleségre és a környezetre, az 
egészségre és a társadalmi kohézióra”, és hangsúlyozza a vadon élő állatok és a kedvtelésből 
tartott állatok illegális kereskedelmének pusztító következményeit. E hatások (pl. adóbevétel-
kiesés, az emberi egészségben, a biológiai sokféleségben okozott károk) és a probléma 
nagyságrendje miatt (az állatkereskedelmi hálózatok évente egy akár 4 milliárdot érő piacból 
húznak nyereséget) nem hagyhatók ki a hatály alól.

Módosítás 182
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

koordinált manipulálása, ami előre látható 
hatással van az egészségre, a társadalmi 
párbeszédre, a választási folyamatokra, a 
közbiztonságra és a kiskorúak védelmére, 
tekintettel a közrend védelmének, a 
magánélet védelmének, valamint a csalárd 
és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok 
elleni küzdelem szükségességére. Ilyen 
kockázatok jelentkezhetnek például botok 
használatakor, vagy egyéb automatizált 
vagy részben automatizált magatartás 
esetén, ami a jogellenes tartalomnak 
minősülő vagy az online platform 
szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen információk gyors és 
széles körű terjedéséhez vezethet.

Or. en

Indokolás

Az anonimitást biztosító fiókok a kiszolgáltatott személyek védelmének eszközei lehetnek.

Módosítás 183
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 184
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A független szakértők általi 
ellenőrzés biztosításának szükségességére 
való tekintettel, az online 
óriásplatformoknak elszámoltathatóknak 
kell lenniük – független ellenőrzés során – 
azzal kapcsolatban, hogy eleget tesznek-e 
az ebben a rendeletben előírt 
kötelezettségeiknek, illetve adott esetben a 
magatartási kódexek és a válságkezelő 
protokollok értelmében vállalt kiegészítő 
kötelezettségeiknek. Hozzáférést kell 
biztosítaniuk az ellenőr számára az 
ellenőrzés megfelelő elvégzéséhez 
szükséges valamennyi releváns adathoz. 
Biztosítani kell az ellenőrök számára az 
objektív információk egyéb forrásainak 
alkalmazását is, ideértve az ellenőrzött 
kutatók tanulmányait. Az ellenőröknek 
garantálniuk kell a feladataik ellátása során 
megismert adatok, például az üzleti titokok 
bizalmas jellegét, biztonságát és 
sértetlenségét, és rendelkezniük kell a 
szükséges kockázatkezelési 
szakértelemmel és az algoritmusok 
ellenőrzésére vonatozó technikai 
kompetenciával. Az ellenőrök függetlenek, 
hogy megfelelően és megbízhatóan 
láthassák el feladataikat. Ha kétségek 
merülnek fel a függetlenségüket illetően, le 
kell mondaniuk vagy nem vehetnek részt 
az ellenőrzésben.

(60) A független szakértők általi 
ellenőrzés biztosításának szükségességére 
való tekintettel, az online 
óriásplatformoknak elszámoltathatóknak 
kell lenniük – független külső ellenőrzés 
során – azzal kapcsolatban, hogy eleget 
tesznek-e az ebben a rendeletben előírt 
kötelezettségeiknek, illetve adott esetben a 
magatartási kódexek és a válságkezelő 
protokollok értelmében vállalt kiegészítő 
kötelezettségeiknek. Hozzáférést kell 
biztosítaniuk az ellenőr számára az 
ellenőrzés megfelelő elvégzéséhez 
szükséges valamennyi releváns adathoz. 
Biztosítani kell az ellenőrök számára az 
objektív információk egyéb forrásainak 
alkalmazását is, ideértve az ellenőrzött 
kutatók tanulmányait. Az ellenőröknek 
garantálniuk kell a feladataik ellátása során 
megismert adatok, például az üzleti titokok 
bizalmas jellegét, biztonságát és 
sértetlenségét, és rendelkezniük kell a 
szükséges kockázatkezelési 
szakértelemmel és az algoritmusok 
ellenőrzésére vonatozó technikai 
kompetenciával. Az ellenőrök függetlenek, 
hogy megfelelően és megbízhatóan 
láthassák el feladataikat. Ha kétségek 
merülnek fel a függetlenségüket illetően, le 
kell mondaniuk vagy nem vehetnek részt 
az ellenőrzésben.

Or. en

Indokolás

A módosítás a cikkekel való összhang biztosítása érdekében szükséges.

Módosítás 185
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss
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Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Az ellenőrzési jelentést alá kell 
támasztani, hogy érdemi beszámolóval 
szolgáljon az elvégzett tevékenységekről és 
a levont következtetésekről. Hozzá kell 
járulnia, hogy az online óriásplatformok az 
ebben a rendeletben előírt 
kötelezettségeknek való megfelelés 
érdekében hozott intézkedéseiket ennek 
alapján hozzák meg, illetve adott esetben 
fejlesszék azokat. A jelentést 
haladéktalanul továbbítani kell a székhely 
szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak és a Testületnek a 
kockázatértékeléssel és a 
kockázatcsökkentési intézkedésekkel, 
valamint a platform arra vonatkozó 
terveivel együtt, hogyan kíván eleget tenni 
az ellenőrzésből származó ajánlásoknak. A 
jelentés tartalmazza az ellenőrzési 
bizonyítékok alapján levont 
következtetéseken alapuló ellenőri 
véleményt. Kedvező véleményt kell adni, 
ha valamennyi bizonyíték arra utal, hogy 
az online óriásplatform megfelel az ebben 
a rendeletben foglalt kötelezettségeinek 
vagy adott esetben a magatartási kódexek 
és a válságkezelő protokollok értelmében 
vállalt kötelezettségeinek, különösen a 
rendszere és a szolgáltatásai által jelentett 
rendszerszintű kockázatok azonosításával, 
értékelésével és csökkentésével. A kedvező 
véleményt megjegyzések kísérik, 
amelyekben az ellenőr feltüntetheti az 
ellenőrzés eredményét érdemben nem 
befolyásoló észrevételeit. Kedvezőtlen 
véleményt kell adni, ha az ellenőr úgy ítéli 
meg, hogy az online óriásplatform nem 
felel meg ennek a rendeletnek vagy a 
vállalt kötelezettségeinek.

(61) Az ellenőrzési jelentést alá kell 
támasztani, hogy érdemi beszámolóval 
szolgáljon az elvégzett tevékenységekről és 
a levont következtetésekről. Hozzá kell 
járulnia, hogy az online óriásplatformok az 
ebben a rendeletben előírt 
kötelezettségeknek való megfelelés 
érdekében hozott intézkedéseiket ennek 
alapján hozzák meg, illetve adott esetben 
fejlesszék azokat, üzleti tevékenységük 
szabadsága és különösen azon képességük 
sérelme nélkül, hogy olyan eredményes 
üzleti intézkedéseket tervezzenek és 
hajtsanak végre, amelyek összhangban 
vannak saját üzleti modelljükkel. A 
jelentést haladéktalanul továbbítani kell a 
székhely szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátornak és a Testületnek a 
kockázatértékeléssel és a 
kockázatcsökkentési intézkedésekkel, 
valamint a platform arra vonatkozó 
terveivel együtt, hogyan kíván eleget tenni 
az ellenőrzésből származó ajánlásoknak. A 
jelentés tartalmazza az ellenőrzési 
bizonyítékok alapján levont 
következtetéseken alapuló ellenőri 
véleményt. Kedvező véleményt kell adni, 
ha valamennyi bizonyíték arra utal, hogy 
az online óriásplatform megfelel az ebben 
a rendeletben foglalt kötelezettségeinek 
vagy adott esetben a magatartási kódexek 
és a válságkezelő protokollok értelmében 
vállalt kötelezettségeinek, különösen a 
rendszere és a szolgáltatásai által jelentett 
rendszerszintű kockázatok azonosításával, 
értékelésével és csökkentésével. A kedvező 
véleményt megjegyzések kísérik, 
amelyekben az ellenőr feltüntetheti az 
ellenőrzés eredményét érdemben nem 
befolyásoló észrevételeit. Kedvezőtlen 
véleményt kell adni, ha az ellenőr úgy ítéli 
meg, hogy az online óriásplatform nem 
felel meg ennek a rendeletnek vagy a 
vállalt kötelezettségeinek. A véleményre 
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vonatkozóan felelősségkizáró 
nyilatkozatot kell adni, ha az ellenőrzött 
kérdések újszerűsége miatt a 
könyvvizsgálónak nincs elegendő 
információja a vélemény kiadásához.

Or. en

Módosítás 186
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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 
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 

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

érthetően ismertetniük kell az ilyen 
ajánlórendszerek 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, és 
nem alkalmaznak a szolgáltatásaik 
kedvezményezettjeit alapértelmezés szerint 
profilalkotáson alapuló ajánló 
rendszereket.

Or. en

Indokolás

A 29. cikk változtatásaival összhangban.

Módosítás 187
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
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. 

(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 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. 
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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.

Emellett fontos szerepet játszanak egyes 
üzenetek sokszorosításában, az 
információk rendkívül gyors terjesztésében 
és az online magatartás ösztönzésében. 
Ebből kifolyólag az online platformoknak 
biztosítaniuk kell a szolgáltatás igénybe 
vevőinek megfelelő tájékoztatását az 
ajánlórendszerek használatáról, és azt, 
hogy az igénybe vevők könnyen 
befolyásolhassák az információk 
számukra történő megjelenítésének 
módját. 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

Indokolás

A szöveg az egyértelműség és a következetesség érdekében lett frissítve.

Módosítás 188
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) az online óriásplatformok által 
használt hirdetési rendszerek különös 
kockázatokat jelentenek, és további állami 
és szabályozási felügyeletet igényelnek a 
méretükből, illetve az arra vonatkozó 
képességükből kifolyólag, hogy a platform 
online interfészén és azon kívül tanúsított 
magatartásuk alapján megcélozzák és 

törölve
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elérjék a szolgáltatások igénybe vevőit. az 
online óriásplatformoknak nyilvános 
hozzáférést kell biztosítaniuk az online 
interfészükön szereplő hirdetések 
adattáraihoz, hogy elősegítsék a 
felügyeletet és az online hirdetések 
kapcsán felmerülő kockázatokkal 
kapcsolatos kutatást, például a jogellenes 
hirdetések vagy olyan manipulatív 
technikák és félretájékoztatás 
vonatkozásában, amelyek valós és előre 
láthatóan negatív hatást gyakorolnak a 
közegészségügyre, a közbiztonságra, a 
társadalmi párbeszédre, a politikai 
részvételre és az egyenlőségre. A 
nyilvántartásokban szerepelniük kell a 
hirdetések tartalmának, valamint a 
hirdetővel és a hirdetés módjával 
kapcsolatos adatoknak, különös tekintettel 
azokra az esetekre, amikor célzott 
hirdetésekről van szó.

Or. en

Indokolás

A koherencia érdekében az (52a) preambulumbekezdésbe került.

Módosítás 189
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
63 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63a) Ha a reklámot összekapcsolják a 
felhasználók által feltöltött tartalommal, 
akkor az online óriásplatform közvetett 
módon illegális tartalmat vagy olyan 
tartalmat népszerűsíthet, amely sérti a 
felhasználási feltételeket, és ez azzal a 
kockázattal járhat, hogy jelentősen 
károsítja a reklámfelület vásárlóinak 
márkaimázsát. Az ilyen gyakorlat 
megakadályozása érdekében az online 
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óriásplatformoknak – többek között a 
hirdetési felület vásárlóinak szóló 
általános szerződéses garanciák révén – 
biztosítaniuk kell, hogy az a tartalom, 
amelyhez reklámokat társítanak, legális, 
és megfelel az általános szerződési 
feltételeknek. Ezenkívül az online 
óriásplatformoknak lehetővé kell tenniük 
a hirdetők számára, hogy hozzáférjenek 
az olyan önállóan elvégzett ellenőrzések 
eredményeihez, amelyek a platformok a 
márkabiztonsággal kapcsolatos 
elkötelezettségét és eszközeit értékelik.

Or. en

Módosítás 190
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Ahhoz, hogy megfelelően lehessen 
felügyelni az online óriásplatformok e 
rendeletben előírt kötelezettségeknek való 
megfelelését, a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor vagy a Bizottság 
előírhatja a bizonyos adatokhoz való 
hozzáférést vagy bizonyos adatok 
jelentését. Az ilyen előírás vonatkozhat 
például a platform rendszerei által 
előidézett kockázatok és lehetséges károk 
felméréséhez szükséges adatokra, a 
tartalommoderálási algoritmikus 
rendszerek, az ajánlórendszerek vagy a 
hirdetési rendszerek pontosságára, 
működésére és tesztelésére vonatkozó 
adatokra, vagy a tartalommoderálás vagy a 
belső panaszkezelési rendszer folyamataira 
és kimeneteire vonatkozó adatokra e 
rendelet értelmében. A kutatók által a 
rendszerszintű online kockázatok 
alakulásával és súlyosságával kapcsolatban 
végzett vizsgálatok különösen fontos 

(64) Ahhoz, hogy megfelelően lehessen 
felügyelni az online óriásplatformok e 
rendeletben előírt kötelezettségeknek való 
megfelelését, a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor vagy a Bizottság 
előírhatja a bizonyos adatokhoz való 
hozzáférést vagy bizonyos adatok 
jelentését. Az ilyen előírás vonatkozhat 
például a platform rendszerei által 
előidézett kockázatok és lehetséges károk 
felméréséhez szükséges adatokra, a 
tartalommoderálási algoritmikus 
rendszerek, az ajánlórendszerek vagy a 
hirdetési rendszerek pontosságára, 
működésére és tesztelésére vonatkozó 
adatokra, vagy a tartalommoderálás vagy a 
belső panaszkezelési rendszer folyamataira 
és kimeneteire vonatkozó adatokra e 
rendelet értelmében. A kutatók által a 
rendszerszintű online kockázatok 
alakulásával és súlyosságával kapcsolatban 
végzett vizsgálatok különösen fontos 
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szerepet játszanak a tájékoztatási 
aszimmetriák megszüntetésében, az 
ellenállóképes kockázatcsökkentési 
rendszer megteremtésében, valamint az 
online platformok, a digitális szolgáltatási 
koordinátorok, az egyéb illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a nyilvánosság 
tájékoztatásában. Ez a rendelet ezért 
megteremti annak keretét, hogy az online 
óriásplatformokat kötelezni lehessen arra, 
hogy biztosítsák az adatokhoz való 
hozzáférést az ellenőrzött kutatók számára. 
Az adatokhoz e keret értelmében való 
hozzáférésre vonatkozó valamennyi 
követelménynek arányosnak kell lennie, 
és megfelelően kell védenie a platform és 
az érintett egyéb felek, beleértve a 
szolgáltatás igénybe vevőit, jogait és jogos 
érdekeit, ideértve az üzleti titkokat és 
egyéb bizalmas információkat.

szerepet játszanak a tájékoztatási 
aszimmetriák megszüntetésében, az 
ellenállóképes kockázatcsökkentési 
rendszer megteremtésében, valamint az 
online platformok, a digitális szolgáltatási 
koordinátorok, az egyéb illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a nyilvánosság 
tájékoztatásában. Ez a rendelet ezért 
megteremti annak keretét, hogy az online 
óriásplatformokat kötelezni lehessen arra, 
hogy biztosítsák az adatokhoz való 
hozzáférést az ellenőrzött kutatók számára.

Or. en

Indokolás

A módosításra azért van szükség, mivel az adatokhoz való hozzáférés jogi szabályozását a 
jelenlegitől eltérő szabályozások határozzák meg.

Módosítás 191
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
65 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65a) Kívánatosak az online 
óriásplatformok interoperabilitási 
követelményei, mivel új lehetőségeket 
teremthetnek az innovatív szolgáltatások 
fejlesztésére, leküzdhetik a zárt 
platformok bezáródási hatását, és 
biztosíthatják a versenyt és a felhasználók 
választási lehetőségeit. Ezeknek a 
követelményeknek biztosítaniuk kell a 
szolgáltatások igénybe vevői számára a 
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platformok közötti interakciók előnyeit. Az 
online óriásplatformoknak olyan 
alkalmazásprogramozási felületet kell 
biztosítaniuk, amelyen keresztül a 
harmadik félnek minősülő platformok és 
azok szolgáltatásainak igénybe vevői 
együttműködhetnek a platform által kínált 
alapvető szolgáltatások fő funkcióival és 
igénybe vevőivel. A főbb funkciók közé 
tartozik az a képesség, hogy bizonyos 
fiókokról információkat fogadnak, 
megosztják a megadott tartalmat, és 
reagálnak ezekre. Az interoperabilitási 
követelmények nem akadályozzák meg a 
platformokat abban, hogy nem alapvető 
fontosságú kiegészítő szolgáltatásokat 
kínáljanak a szolgáltatások igénybe 
vevőinek.

Or. en

Indokolás

Interoperabilitási követelmények bevezetése online óriásplatformok esetében, a cikkek 
módosításainak megfelelően.

Módosítás 192
Jessica Stegrud, Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Ennek a rendeletnek célszerű 
azonosítania egyes olyan területeket, 
amelyeket figyelembe kell venni az ilyen 
magatartási kódexek tekintetében. A 
jogellenes tartalom konkrét típusait illető 
kockázatcsökkentési intézkedéseket 
különösen meg kell vizsgálni ön- és 
társszabályozási megállapodások révén. 
Figyelembe kell venni továbbá a 
rendszerszintű kockázatok által a 
társadalomra és a demokráciára gyakorolt 
lehetséges negatív hatásokat, például a 
félretájékoztatást vagy a manipulatív és 

törölve
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visszaélésen alapuló tevékenységeket. 
Idetartoznak az információk, beleértve a 
félretájékoztatást, fokozott terjesztésére 
irányuló összehangolt tevékenységek – 
például botok vagy hamis fiókok 
használata hamis vagy félrevezető 
információk előállítására, néha gazdasági 
előnyszerzés céljából –, amelyek 
különösen károsak a szolgáltatások 
veszélyeztetett igénybe vevői, például a 
gyermekek esetében. Az ilyen területek 
vonatkozásában megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedésnek 
minősülhet, ha az online óriásplatformok 
adott magatartási kódexet követnek. Adott 
esetben, annak meghatározásakor, hogy 
az online platform megsértette-e az ebben 
a rendeletben előírt kötelezettségeket, 
figyelembe lehet venni, hogy az online 
platform megfelelő magyarázat nélkül 
elutasította a Bizottság arra irányuló 
kérését, hogy csatlakozzon egy ilyen 
magatartási kódexhez.

Or. en

Módosítás 193
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Ennek a rendeletnek célszerű 
azonosítania egyes olyan területeket, 
amelyeket figyelembe kell venni az ilyen 
magatartási kódexek tekintetében. A 
jogellenes tartalom konkrét típusait illető 
kockázatcsökkentési intézkedéseket 
különösen meg kell vizsgálni ön- és 
társszabályozási megállapodások révén. 
Figyelembe kell venni továbbá a 
rendszerszintű kockázatok által a 
társadalomra és a demokráciára gyakorolt 
lehetséges negatív hatásokat, például a 

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

félretájékoztatást vagy a manipulatív és 
visszaélésen alapuló tevékenységeket. 
Idetartoznak az információk, beleértve a 
félretájékoztatást, fokozott terjesztésére 
irányuló összehangolt tevékenységek – 
például botok használata hamis vagy 
félrevezető információk előállítására, néha 
gazdasági előnyszerzés céljából –, amelyek 
különösen károsak a szolgáltatások 
veszélyeztetett igénybe vevői, például a 
gyermekek esetében. Az ilyen területek 
vonatkozásában megfelelő 
kockázatcsökkentési intézkedésnek 
minősülhet, ha az online óriásplatformok 
adott magatartási kódexet követnek. Adott 
esetben, annak meghatározásakor, hogy az 
online platform megsértette-e az ebben a 
rendeletben előírt kötelezettségeket, 
figyelembe lehet venni, hogy az online 
platform objektív okok – pl. a technológiai 
kompatibilitás hiánya – nélkül elutasította 
a Bizottság arra irányuló kérését, hogy 
csatlakozzon egy ilyen magatartási 
kódexhez.

Or. en

Indokolás

A változtatás célja a jogszabály egyértelműségének növelése

Módosítás 194
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

törölve
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megállapodást, a jogsértő gyűlöletbeszéd 
felszámolására vonatkozó magatartási 
kódexet és a félretájékoztatás kezeléséről 
szóló magatartási kódexet – alapját 
képezhetik. A Bizottság különösen az 
utóbbi vonatkozásában iránymutatást fog 
kiadni a félretájékoztatás kezeléséről szóló 
magatartási kódex megerősítéséről az 
európai demokráciáról szóló cselekvési 
tervnek megfelelően.

Or. en

Indokolás

A szöveg kizárja a legjobb megoldások megtalálását, mivel nincs általánosan alkalmazható 
megoldás.

Módosítás 195
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE693.906v01-00 132/174 AM\1234313HU.docx

HU

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

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

Or. en

Módosítás 196
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
73 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 197
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Rendeletre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) A rendelet hatékony végrehajtása 
érdekében az egyének vagy a képviselő 
szervezetek számára biztosítani kell, hogy 
az e rendeletnek való megfeleléssel 
kapcsolatban panaszt nyújthassanak be 
azon terület digitális szolgáltatási 
koordinátorának, ahol sor került a 
szolgáltatásnyújtásra, ami nem érinti e 
rendelet joghatóságra vonatkozó 
szabályait. A panaszoknak pontos 
áttekintést kell adniuk az adott közvetítő 
szolgáltató megfelelésével kapcsolatos 
aggályokról, emellett további horizontális 
problémákról is tájékoztathatják a digitális 
szolgáltatási koordinátort. A digitális 
szolgáltatási koordinátornak be kell vonnia 
más nemzeti illetékes hatóságokat és más 
tagállamok digitális szolgáltatási 
koordinátorait, különös tekintettel arra a 
tagállamra, ahol az érintett közvetítő 
szolgáltató székhellyel rendelkezik, 
amennyibe a probléma határokon átnyúló 
együttműködést igényel.

(81) A rendelet hatékony végrehajtása 
érdekében az egyének, a képviselő 
szervezetek, vagy a jogos érdekkel 
rendelkező felek, valamint olyan felek 
számára, akik jogos érdekkel 
rendelkeznek, megfelelnek a vonatkozó 
kritériumoknak, és függetlenek minden 
online tárhelyszolgáltatótól vagy 
platformtól, biztosítani kell, hogy az e 
rendeletnek való megfeleléssel 
kapcsolatban panaszt nyújthassanak be 
azon terület digitális szolgáltatási 
koordinátorának, ahol sor került a 
szolgáltatásnyújtásra, ami nem érinti e 
rendelet joghatóságra vonatkozó 
szabályait. A panaszoknak pontos 
áttekintést kell adniuk az adott közvetítő 
szolgáltató megfelelésével kapcsolatos 
aggályokról, emellett további horizontális 
problémákról is tájékoztathatják a digitális 
szolgáltatási koordinátort. A digitális 
szolgáltatási koordinátornak be kell vonnia 
más nemzeti illetékes hatóságokat és más 
tagállamok digitális szolgáltatási 
koordinátorait, különös tekintettel arra a 
tagállamra, ahol az érintett közvetítő 
szolgáltató székhellyel rendelkezik, 
amennyibe a probléma határokon átnyúló 
együttműködést igényel.

Or. en

Módosítás 198
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Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) E rendelet következetes 
alkalmazása érdekében létre kell hozni 
egy uniós szintű független tanácsadó 
csoportot, amely támogatást nyújt a 
Bizottságnak, és segít összehangolni a 
digitális szolgáltatási koordinátorok 
tevékenységét. A Digitális Szolgáltatások 
Európai Testülete a digitális szolgáltatási 
koordinátorokból áll, és nem érinti annak 
lehetőségét, hogy a digitális szolgáltatási 
koordinátorok az e rendelet értelmében 
konkrét feladatokkal megbízott más 
illetékes hatóságok képviselőit meghívják 
az üléseikre vagy ad hoc küldötteket 
nevezzenek ki közülük, amennyiben ez 
szükséges a feladatok és kompetenciák 
nemzeti elosztásához. Amennyiben egy 
tagállamból több résztvevő képviselteti 
magát, a szavazati jog tagállamonként 
továbbra is egy képviselőt illet meg.

törölve

Or. en

Módosítás 199
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
89 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(89) A Testületnek hozzá kell járulnia a 
rendelet következetes alkalmazására 
vonatkozó közös uniós álláspont 
kialakításához, valamint az illetékes 
hatóságok közötti együttműködéshez, 
többek között azzal, hogy tanácsokat ad a 
Bizottságnak és a digitális szolgáltatási 
koordinátoroknak a megfelelő vizsgálati 
és végrehajtási intézkedésekkel 

törölve
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kapcsolatban, különös tekintettel az 
online óriásplatformokra. A Testületnek 
emellett hozzá kell járulnia a releváns 
mintadokumentumok és magatartási 
kódexek megszövegezéséhez, és elemeznie 
kell a digitális szolgáltatások fejlődése 
terén az Unióban megfigyelhető általános 
tendenciákat.

Or. en

Módosítás 200
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 201
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
91 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91) A Testület a digitális szolgáltatási 
koordinátorok és egyéb lehetséges 
illetékes hatóságok képviselőit tömöríti a 

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

Or. en

Módosítás 202
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
92 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(92) A Bizottság – az elnökön keresztül 
– részt vesz a Testület munkájában, de 
nem rendelkezik szavazati joggal. A 
Bizottság az elnökön keresztül biztosítja, 
hogy az ülések menetrendjének 
meghatározására a testületi tagok 
kérésének megfelelően kerüljön sor az 
eljárási szabályzatnak, illetve az ebben a 
rendeletben a Testület vonatkozásában 
meghatározott feladatoknak megfelelően.

törölve

Or. en
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Módosítás 203
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
93 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 204
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
95 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(95) Az ilyen közérdekű problémák 
kezelése érdekében ezért biztosítani kell a 
megerősített felügyelet és végrehajtás 
közös, uniós szintű rendszerét. Amint 
azonosításra kerül egy kizárólag az online 
óriásplatformokra vonatkozó rendelkezés 
megsértése, például egyéni vagy közös 
vizsgálat, ellenőrzés vagy panasz 
eredményeként, a székhely szerinti 
digitális szolgáltatási koordinátor – saját 
kezdeményezésére vagy a Testület 
tanácsára – nyomon követi az érintett 
online óriásplatform által a cselekvési 
tervének megfelelően hozott 
intézkedéseket. A digitális szolgáltatási 
koordinátor számára biztosítani kell, hogy 
adott esetben további ellenőrzést 
kérhessen – önkéntes alapon – annak 

törölve
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megállapítására, hogy ezek az 
intézkedések elégségesek-e a jogsértés 
megszüntetésére. A digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó 
koordinátornak az eljárás végén 
tájékoztatnia kell a Testületet, a 
Bizottságot és az érintett platformot az 
azzal kapcsolatos véleményéről, hogy a 
platform megszüntette-e a jogsértést, 
különösen feltüntetve véleményében a 
releváns magatartást és a meghozott 
intézkedések értékelését. A digitális 
szolgáltatási koordinátornak időben, a 
Testület véleményét és egyéb tanácsait 
maradéktalanul figyelembe véve kell 
ellátnia feladatát ebben a közös 
rendszerben.

Or. en

Módosítás 205
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
95 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(95) Az ilyen közérdekű problémák 
kezelése érdekében ezért biztosítani kell a 
megerősített felügyelet és végrehajtás 
közös, uniós szintű rendszerét. Amint 
azonosításra kerül egy kizárólag az online 
óriásplatformokra vonatkozó rendelkezés 
megsértése, például egyéni vagy közös 
vizsgálat, ellenőrzés vagy panasz 
eredményeként, a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor – saját 
kezdeményezésére vagy a Testület 
tanácsára – nyomon követi az érintett 
online óriásplatform által a cselekvési 
tervének megfelelően hozott 
intézkedéseket. A digitális szolgáltatási 
koordinátor számára biztosítani kell, hogy 
adott esetben további ellenőrzést kérhessen 
– önkéntes alapon – annak megállapítására, 

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

hogy ezek az intézkedések elégségesek-e a 
jogsértés megszüntetésére. A digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó 
koordinátornak az eljárás végén 
tájékoztatnia kell a Testületet, a 
Bizottságot és az érintett platformot az 
azzal kapcsolatos véleményéről, hogy a 
platform megszüntette-e a jogsértést, 
különösen feltüntetve véleményében a 
releváns magatartást és a meghozott 
intézkedések értékelését. A digitális 
szolgáltatási koordinátornak időben, a 
Testület véleményét és egyéb tanácsait 
maradéktalanul figyelembe véve kell 
ellátnia feladatát ebben a közös 
rendszerben.

Or. en

Módosítás 206
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
95 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(95) Az ilyen közérdekű problémák 
kezelése érdekében ezért biztosítani kell a 
megerősített felügyelet és végrehajtás 
közös, uniós szintű rendszerét. Amint 
azonosításra kerül egy kizárólag az online 
óriásplatformokra vonatkozó rendelkezés 
megsértése, például egyéni vagy közös 
vizsgálat, ellenőrzés vagy panasz 
eredményeként, a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor – saját 
kezdeményezésére vagy a Testület 
tanácsára – nyomon követi az érintett 
online óriásplatform által a cselekvési 
tervének megfelelően hozott 
intézkedéseket. A digitális szolgáltatási 
koordinátor számára biztosítani kell, hogy 
adott esetben további ellenőrzést kérhessen 
– önkéntes alapon – annak megállapítására, 
hogy ezek az intézkedések elégségesek-e a 

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

jogsértés megszüntetésére. A digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó 
koordinátornak az eljárás végén 
tájékoztatnia kell a Testületet, a 
Bizottságot és az érintett platformot az 
azzal kapcsolatos véleményéről, hogy a 
platform megszüntette-e a jogsértést, 
különösen feltüntetve véleményében a 
releváns magatartást és a meghozott 
intézkedések értékelését. A digitális 
szolgáltatási koordinátornak időben, a 
Testület véleményét és egyéb tanácsait 
maradéktalanul figyelembe véve kell 
ellátnia feladatát ebben a közös 
rendszerben.

Or. en

Módosítás 207
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
97 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(97) Biztosítani kell a Bizottság 
számára, hogy szabadon eldönthesse, hogy 
be kíván-e avatkozni azokban a 
helyzetekben, amikor azt a rendelet 
lehetővé teszi számára. Miután a Bizottság 
megindította az eljárást, a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó, székhely 
szerinti koordinátor nem gyakorolhatja 
vizsgálati és végrehajtási hatáskörét az 
érintett online óriásplatform adott 
magatartása tekintetében, hogy elkerüljék a 
duplikációt, a következetlenségeket és 
kockázatokat a non bis in idem elv 
szempontjából. A hatékonyság érdekében 
azonban a digitális szolgáltatási 
koordinátorok gyakorolhatják ilyen 
hatáskörüket, hogy a Bizottság kérésére 
segítsenek a Bizottságnak a felügyeleti 
feladatai ellátásában vagy egyéb 
magatartás tekintetében, beleértve 

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

egyéb magatartás tekintetében, beleértve 
ugyanazon online óriásplatform olyan 
magatartását, amely feltételezhetően új 
jogsértésnek minősül. A digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó érintett 
koordinátoroknak, valamint adott esetben a 
Testületnek és a digitális szolgáltatásokkal 
foglalkozó többi koordinátornak minden 
szükséges tájékoztatást és segítséget meg 
kell adniuk a Bizottság számára a feladatai 
hatékony elvégzéséhez, a Bizottságnak 
pedig adott esetben tájékoztatnia kell őket 
a hatásköre gyakorlásáról. Ebben a 
tekintetben a Bizottságnak adott esetben 
figyelembe kell vennie a Testület vagy a 
digitális szolgáltatásokkal foglalkozó 
érintett koordinátorok által elvégzett 
releváns értékeléseket, valamint az általuk 
összegyűjtött releváns bizonyítékokat és 
információkat, ami nem érinti a Bizottság 
arra vonatkozó hatáskörét és felelősségét, 
hogy szükség esetén további vizsgálatokat 
végezzen.

Or. en

Indokolás

A döntéshozatali folyamatnak átláthatónak kell lennie.

Módosítás 208
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
106 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(106a) Mivel az online szolgáltatások 
gyors ütemben fejlődnek, valamint az 
említett fejleményekhez való gyors 
alkalmazkodás érdekében ennek a 
rendeletnek jogalapot kell biztosítania 
olyan felhatalmazáson alapuló és 
végrehajtási jogi aktusok elfogadásához, 
amelyek egyedi szabályokat állapítanak 
meg a nem szabályozott és jobb online 
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szabályozást igénylő konkrét ágazatokra 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az online platformok és az internet folyamatosan fejlődnek, ami új lehetőségeket teremt, 
ugyanakkor a gátlástalan kereskedők számára is új alkalmakat kínál a felhasználók 
megtévesztésére. A fogyasztók teljes körű védelme érdekében egy dinamikus és alkalmazkodó 
rendszeren keresztül kell kezelni a tisztességtelen gyakorlatokat, amelyeket egyre nehezebb 
nyomon követni, és amelyek soha nem látott ütemben változnak. A digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabálynak jogalapként kell szolgálnia azoknak az ágazatoknak a szabályozásához, 
amelyek megfelelőbb online felügyeletet igényelnek. Ez lehetőséget kínálna nemcsak az online 
illegális állatkereskedelem, hanem más speciális ágazatok szabályozására is.

Módosítás 209
Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
106 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(106a) Ez a rendelet biztosítja, hogy az 
épületek tulajdonosainak joguk van az 
energiafogyasztásra vonatkozó 
adataikhoz, és joguk van a GDPR teljes 
betartása mellett harmadik felek számára 
engedélyezni az adatokhoz való 
hozzáférést az uniós épületállomány 
energiahatékonyságának növelése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 210
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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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 céljából;

Or. en

Indokolás

A verseny kulcsfontosságú az EU jövője szempontjából, ezért ezt egyértelműen szakpolitikai 
alapelvként kell megfogalmazni

Módosítás 211
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az olyan biztonságos, kiszámítható 
és megbízható online környezetre 
vonatkozó egységes szabályok 
meghatározása, amelyben a Chartában 
megfogalmazott alapvető jogok hatékony 
védelmet élveznek.

b) az olyan biztonságos, hozzáférhető, 
kiszámítható és megbízható online 
környezetre vonatkozó egységes szabályok 
meghatározása, amelyben a Chartában 
megfogalmazott alapvető jogok hatékony 
védelmet élveznek.

Or. en

Módosítás 212
Pernille Weiss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az innováció megkönnyítése, a 
digitális átállás támogatása, a gazdasági 
növekedés és a befektetési légkör 
ösztönzése a digitális szolgáltatások 
számára olyan egyenlő 
versenyfeltételeknek a belső piacon való 
megteremtése érdekében, amelyek 
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tiszteletben tartják és előmozdítják a 
Charta által rögzített alapvető jogokat, 
beleértve a gyermekek jogait és jólétét.

Or. en

Módosítás 213
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Carlo 
Calenda, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az innováció előmozdítása és a 
digitális szolgáltatásokért folytatott 
verseny megkönnyítése, a felhasználók és 
a fogyasztók jogainak védelme mellett.

Or. en

Módosítás 214
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Carlo 
Calenda, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Karen Melchior

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az online ökoszisztéma egyenlő 
versenyfeltételeinek ösztönzése az online 
óriásplatformokra vonatkozó 
interoperabilitási követelmények 
bevezetésével.

Or. en

Indokolás

Az interoperabilitási követelmények megoldhatnák a nagy platformokkal kapcsolatos egyes 
problémákat, és új, innovatív megoldásokat engednének a bezárt piacokra. Így fontos elem 



AM\1234313HU.docx 145/174 PE693.906v01-00

HU

lehet egy nyitott, innovatív internetes ökoszisztéma létrehozása, amelyben a kisebb 
szolgáltatók boldogulhatnak. Ehhez a nagy platformokra előírt intelligens és személyre 
szabott kötelezettségek és tilalmak is szükségesek (pl. adatokhoz való hozzáférés, 
megkülönböztetésmentesség, átláthatósági követelmények) a tisztességes és versenyképes 
piacok biztosítása érdekében azokon a területeken, ahol a platformok dominálnak.

Módosítás 215
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2010/13/EK irányelv; b) az (EU) 2019/882 irányelv;

Or. en

Módosítás 216
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szerzői jogról és a szomszédos 
jogokról szóló uniós jog;

c) a szerzői jogról és a szomszédos 
jogokról szóló uniós jog, a nemzeti jogban 
végrehajtott módon, e jogok legmagasabb 
szintű védelmének biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 217
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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e) az (EU) …/… rendelet a 
büntetőügybeli elektronikus 
bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és 
megőrzésre kötelező európai 
határozatokról és az (EU) …/… irányelv a 
jogi képviselőknek a büntetőeljárásban 
bizonyítékok összegyűjtése céljából 
történő kinevezéséről szóló harmonizált 
szabályok meghatározásáról [az 
elfogadást követően elektronikus 
bizonyíték];

törölve

Or. en

Módosítás 218
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Carlo 
Calenda, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i a. Az Európai Unió Alapjogi 
Chartája

Or. en

Módosítás 219
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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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Indokolás

A hatály pontosítása

Módosítás 220
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás”: az 
(EU) 2015/1535 irányelv 1. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében vett 
szolgáltatás;

a) „információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás”: az 
(EU) 2015/1535 irányelv 1. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében vett 
szolgáltatás, ideértve azokat a 
szolgáltatásokat, amelyek ellenértéke az 
(EU) 2019/770 irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdése szerinti személyes adatok 
megadása;

Or. en

Módosítás 221
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Carlo 
Calenda, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „szolgáltatások nyújtása az 
Unióban”: annak lehetővé tétele, hogy a 
jogi vagy természetes személyek egy vagy 
több tagállamban igénybe vegyék az olyan, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
szolgáltatásait, amely érdemi kapcsolatban 
van az Unióval; ilyen érdemi kapcsolat áll 
fenn, ha a szolgáltató székhellyel 
rendelkezik az Unióban; ilyen székhely 
hiányában az érdemi kapcsolat értékelése 

d) „szolgáltatások nyújtása az 
Unióban”: annak lehetővé tétele, hogy a 
jogi vagy természetes személyek egy vagy 
több tagállamban igénybe vegyék az olyan, 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
szolgáltatásait, amely érdemi kapcsolatban 
van az Unióval; ilyen érdemi kapcsolat áll 
fenn, ha a szolgáltató székhellyel 
rendelkezik az Unióban vagy ha ilyen 
székhely hiányában a szolgáltató 
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konkrét tényszerű követelményeken, 
például az alábbiakon alapul:

tevékenysége egy vagy több tagállam felé 
irányul;

Or. en

Módosítás 222
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a felhasználók jelentős száma egy 
vagy több tagállamban; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 223
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— az egy vagy több tagállam felé 
irányuló tevékenységek;

törölve

Or. en

Módosítás 224
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ea) „üzleti ügyfél”:
- jogi személyek, kivéve azokat a 
szervezeteket, amelyek a 2013/34 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 
(4) bekezdésében meghatározott 
nagyvállalkozásnak minősülnek;
- bármely természetes személy, aki olyan 
típusú vagy mennyiségű szolgáltatást 
vásárol, amely arra utal, vagy ha a 
személy más módon jelzi, hogy online 
üzleti tevékenységet kíván folytatni, vagy a 
közvetítő szolgáltató által kínált, több mint 
10 000 euró értékű szolgáltatás 
megvásárlására szerződik egy éven belül;

Or. en

Módosítás 225
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A nonprofit tudományos vagy 
oktatási adattárak szolgáltatói nem 
minősülnek közvetítő szolgáltatásnak e 
rendelet értelmében.

Or. en

Módosítás 226
Robert Roos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „állítólagosan illegális tartalom”: 
olyan tartalom, amely állítólag jogsértő.
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Or. en

Indokolás

Ez a meghatározás szinte szó szerint át lett másolva a Zöldek javaslatából. 
(https://www.greens-efa.eu/mycontentmyrights/notice-and-action/)

Módosítás 227
Robert Roos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) „nyilvánvalóan jogellenes 
tartalom”: összetéveszthetetlenül 
jogellenes tartalom. Ennek a tartalomnak 
a jogellenes jellege azonnal nyilvánvalóvá 
válik minden jogi háttérrel nem 
rendelkező átlagpolgár számára.

Or. en

Módosítás 228
Robert Roos, Jessica Stegrud

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) „bizonyítottan jogellenes tartalom”: 
minden olyan tartalom, amelyet illetékes 
bírósági szerv jogellenesnek minősített.

Or. en



AM\1234313HU.docx 151/174 PE693.906v01-00

HU

Módosítás 229
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 tárolási helye szerinti 
valamely tagállam jogának, függetlenül az 
adott jog pontos tárgyától vagy jellegétől.

Or. en

Indokolás

A JURI jelentése szerint. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő 
vállalkozásokra vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása” 
vonatkozásában

Módosítás 230
Eva Kaili

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 valamely tagállam uniós 
jognak megfelelő jogának, függetlenül az 
adott jog pontos tárgyától vagy jellegétől.

Or. en
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Módosítás 231
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „online platform”: olyan 
tárhelyszolgáltató, amely a szolgáltatás 
igénybe vevőjének kérésére információkat 
tárol és nyilvánosan terjeszt, kivéve, ha ez 
a tevékenység egy másik szolgáltatás 
kisebb és kizárólag kiegészítő eleme, ami 
objektív és technikai okokból nem 
használható a másik szolgáltatás nélkül, és 
az ilyen elem másik szolgáltatásba való 
integrációja nem a rendelet 
alkalmazhatóságának elkerülésére szolgál;

h) „online platform”: olyan 
tárhelyszolgáltató, amely aktív szerepet 
játszik a felhasználói tartalom 
terjesztésében, és a szolgáltatás igénybe 
vevőjének kérésére információkat tárol és 
nyilvánosan terjeszt, kivéve, ha ez a 
tevékenység egy másik szolgáltatás kisebb 
és kizárólag kiegészítő eleme, ami objektív 
és technikai okokból nem használható a 
másik szolgáltatás nélkül, és az ilyen elem 
másik szolgáltatásba való integrációja nem 
a rendelet alkalmazhatóságának 
elkerülésére szolgál;

Or. en

Módosítás 232
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „online platform”: olyan 
tárhelyszolgáltató, amely a szolgáltatás 
igénybe vevőjének kérésére információkat 
tárol és nyilvánosan terjeszt, kivéve, ha ez 
a tevékenység egy másik szolgáltatás 
kisebb és kizárólag kiegészítő eleme, ami 
objektív és technikai okokból nem 
használható a másik szolgáltatás nélkül, és 
az ilyen elem másik szolgáltatásba való 
integrációja nem a rendelet 
alkalmazhatóságának elkerülésére szolgál;

h) „online platform”: olyan 
tárhelyszolgáltató, amely a szolgáltatás 
igénybe vevőjének kérésére információkat 
tárol és nyilvánosan terjeszt, kivéve, ha ez 
a tevékenység egy másik szolgáltatás 
kisebb és kizárólag kiegészítő eleme, ami 
objektív és technikai okokból nem 
használható a másik szolgáltatás nélkül, és 
az ilyen elem másik szolgáltatásba való 
integrációja nem a rendelet 
alkalmazhatóságának elkerülésére szolgál, 
és saját maga által megállapított egyedi 
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feltételek vonatkoznak rá;

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás kibővítése, mivel az online platformok önszabályozó környezetek a 
12. cikk feltételei értelmében. A platform üzemeltetője szerepeket kap a felhasználókkal 
kapcsolatban: a platform tartalmának szabályozása, felügyelete, moderálása, a viták kezelése 
és megoldása...

Módosítás 233
Miapetra Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „online platform”: olyan 
tárhelyszolgáltató, amely a szolgáltatás 
igénybe vevőjének kérésére információkat 
tárol és nyilvánosan terjeszt, kivéve, ha ez 
a tevékenység egy másik szolgáltatás 
kisebb és kizárólag kiegészítő eleme, ami 
objektív és technikai okokból nem 
használható a másik szolgáltatás nélkül, 
és az ilyen elem másik szolgáltatásba való 
integrációja nem a rendelet 
alkalmazhatóságának elkerülésére szolgál;

h) „online platform”: olyan 
tárhelyszolgáltató, amely a szolgáltatás 
igénybe vevőjének kérésére harmadik 
féltől származó információkat tárol és 
nyilvánosan terjeszt, kivéve, ha ez a 
tevékenység a fő szerkesztői kiadási 
szolgáltatás kisebb és kizárólag kiegészítő 
eleme, és az ilyen elem másik 
szolgáltatásba való integrációja nem a 
rendelet alkalmazhatóságának elkerülésére 
szolgál;

Or. en

Módosítás 234
Maria Spyraki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „szerkesztői platform”: olyan 
közvetítő szolgáltatás, amely az 
(EU) 2019/790 irányelv 2. cikkének (4) 
bekezdése értelmében vett 
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sajtókiadvánnyal vagy más szerkesztőségi 
médiaszolgáltatással függ össze, és amely 
lehetővé teszi a felhasználók számára, 
hogy megvitassák a releváns médiában 
általában megjelenő témák megvitatását 
vagy a szerkesztői tartalomhoz való 
hozzászólást, és amely a kiadvány 
szerkesztői csapatának vagy más 
szerkesztőségi médiának a felügyelete 
alatt áll.

Or. en

Módosítás 235
Miapetra Kumpula-Natri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „szerkesztői platform”: olyan 
közvetítő szolgáltatás, amely az 
(EU) 2019/790 irányelv 2. cikkének (4) 
bekezdése értelmében vett 
sajtókiadvánnyal vagy más szerkesztőségi 
médiaszolgáltatással függ össze, és amely 
lehetővé teszi a felhasználók számára, 
hogy megvitassák a releváns médiában 
általában megjelenő témák megvitatását 
vagy a szerkesztői tartalomhoz való 
hozzászólást, és amely a kiadvány 
szerkesztői csapatának vagy más 
szerkesztőségi médiának a felügyelete 
alatt áll.

Or. en

Módosítás 236
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Martin Hojsík

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

ia) „online piactér”: olyan online 
platform, amely lehetővé teszi a 
fogyasztók számára, hogy távértékesítési 
szerződéseket kössenek más kereskedőkkel 
vagy fogyasztókkal

Or. en

Módosítás 237
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor”: a digitális 
szolgáltatási koordinátor abban a 
tagállamban, ahol a közvetítő szolgáltató 
székhelye található, vagy ahol a jogi 
képviselőjének lakóhelye vagy székhelye 
található;

l) „a székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor”: a digitális 
szolgáltatási koordinátor abban a 
tagállamban, ahol a közvetítő szolgáltató 
székhelye található, vagy ha a közvetítő 
szolgáltatás nem az Európai Unióban 
telepedett le, ahol a jogi képviselőjének 
székhelye található;

Or. en

Módosítás 238
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „hirdetés”: valamely jogi vagy 
természetes személy üzenetének 
előmozdítására szolgáló információ, 
függetlenül attól, hogy kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célokat szolgál, amelyet 
egy online platform megjelenít az online 
interfészén a kifejezetten az ilyen 

n) „hirdetés”: valamely jogi vagy 
természetes személy üzenetének 
előmozdítására szolgáló információ, 
függetlenül attól, hogy kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célokat szolgál, amelyet 
egy online platform megjelenít az online 
interfészén a kifejezetten az ilyen 
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információ előmozdításáért fizetett 
ellentételezés fejében;

információ előmozdításáért fizetett, 
közvetlen és közvetett formájú 
ellentételezés fejében;

Or. en

Módosítás 239
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „ajánlórendszer”: teljes mértékben 
vagy részben automatizált rendszer, 
amelyet az online platform arra használ, 
hogy az online interfészén konkrét 
információkat javasoljon a szolgáltatás 
igénybe vevője számára, többek között a 
szolgáltatás igénybe vevője által indított 
keresés alapján vagy egyéb módon 
meghatározva a megjelenített információk 
relatív sorrendjét vagy fontosságát;

o) ajánlórendszer”: teljes mértékben 
vagy részben automatizált rendszer, 
amelyet az online platform arra használ, 
hogy az online interfészén konkrét 
információkat javasoljon a szolgáltatás 
igénybe vevője számára, többek között a 
szolgáltatás igénybe vevője által indított 
keresés alapján vagy egyéb módon 
meghatározva a megjelenített információk 
relatív sorrendjét vagy fontosságát, 
valamint a rangsorolási és priorizálási 
technikákat;

Or. en

Módosítás 240
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „ajánlórendszer”: teljes mértékben 
vagy részben automatizált rendszer, 
amelyet az online platform arra használ, 
hogy az online interfészén konkrét 
információkat javasoljon a szolgáltatás 

o) ajánlórendszer”: teljes mértékben 
vagy részben automatizált rendszer, 
amelyet az online platform arra használ, 
hogy az online interfészén konkrét 
információkat javasoljon, rangsoroljon és 
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igénybe vevője számára, többek között a 
szolgáltatás igénybe vevője által indított 
keresés alapján vagy egyéb módon 
meghatározva a megjelenített információk 
relatív sorrendjét vagy fontosságát;

priorizáljon a szolgáltatás igénybe vevője 
számára, többek között a szolgáltatás 
igénybe vevője által indított keresés 
alapján vagy egyéb módon meghatározva a 
megjelenített információk relatív sorrendjét 
vagy fontosságát;

Or. en

Indokolás

A (62) preambulumbekezdéssel és az európai adatvédelmi biztos ajánlásával összhangban.

Módosítás 241
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „ajánlórendszer”: teljes mértékben 
vagy részben automatizált rendszer, 
amelyet az online platform arra használ, 
hogy az online interfészén konkrét 
információkat javasoljon a szolgáltatás 
igénybe vevője számára, többek között a 
szolgáltatás igénybe vevője által indított 
keresés alapján vagy egyéb módon 
meghatározva a megjelenített információk 
relatív sorrendjét vagy fontosságát;

o) „ajánlórendszer”: teljes mértékben 
vagy részben automatizált rendszer, 
amelyet az online platform arra használ, 
hogy az online interfészén konkrét 
információkat javasoljon, priorizáljon és 
rangsoroljon a szolgáltatás igénybe vevője 
számára, többek között a szolgáltatás 
igénybe vevője által indított keresés 
alapján vagy egyéb módon meghatározva a 
megjelenített információk relatív sorrendjét 
vagy fontosságát.

Or. en

Módosítás 242
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „tartalommoderálás”: a közvetítő 
szolgáltató olyan tevékenysége, amely a 

p) „tartalommoderálás”: a közvetítő 
szolgáltató olyan tevékenysége, amely a 
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szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen, a szolgáltatás 
igénybe vevője által küldött jogellenes 
tartalom vagy információ észlelésére, 
azonosítására és kezelésére szolgál, 
ideértve az ilyen jogellenes tartalom vagy 
információ elérhetőségét, láthatóságát és 
hozzáférhetőségét érintő intézkedéseket, 
például a visszavetést, a hozzáférés 
megszüntetését, az eltávolítást, illetve a 
szolgáltatás igénybe vevője általi 
információközlés lehetőségét érintő 
intézkedéseket, például a fiókja 
megszüntetését vagy felfüggesztését;

szerződési feltételeivel 
összeegyeztethetetlen, a szolgáltatás 
igénybe vevője által küldött állítólag, 
nyilvánvalóan vagy bizonyítottan 
jogellenes tartalom vagy tartalom 
észlelésére, azonosítására és kezelésére 
szolgál, amennyiben a közvetítő 
szolgáltatás a tartalmat saját feltételei 
szerint moderálhatja, e rendelet 12. és 
25a. cikkével összhangban, ideértve az 
ilyen jogellenes tartalom vagy információ 
elérhetőségét, láthatóságát és 
hozzáférhetőségét érintő intézkedéseket, 
például a visszavetést, a hozzáférés 
megszüntetését, az eltávolítást, illetve a 
szolgáltatás igénybe vevője általi 
információközlés lehetőségét érintő 
intézkedéseket, például a fiókja 
megszüntetését vagy felfüggesztését;

Or. en

Módosítás 243
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

qa) „online piactér”: olyan 
szolgáltatás, amely a kereskedő által vagy 
a kereskedő nevében működtetett 
szoftvert, többek között weboldalt, 
valamely weboldal egy részét vagy 
valamely alkalmazást alkalmaz, és 
amelynek révén a fogyasztók távollevők 
közötti szerződést köthetnek más 
kereskedőkkel vagy fogyasztókkal az 
(EU) 2019/2161 irányelv szerint;

Or. en

Módosítás 244
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Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
A magánélet védelme

Az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatók felhasználói profilalkotást 
csak a felhasználó kifejezett és tájékozott 
beleegyezésével szolgáltatott adatok 
alapján végezhetnek, az (EU) 2016/679 
rendelet 4. cikkének (11) bekezdésében 
meghatározottak szerint. Bármilyen 
profilalkotást csak a szolgáltatás igénybe 
vevőjével kapcsolatban szabad elvégezni. 
Az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatók nem alkothatnak profilt 
azokról a személyekről, akik nem 
használják a szolgáltatást. A felhasználók 
profilját nem lehet faji vagy etnikai 
származásuk, politikai véleményük, vallási 
vagy filozófiai meggyőződésük, 
szakszervezeti tagságuk, genetikai adataik, 
biometrikus adataik, egészségük, szexuális 
életük vagy szexuális irányultságuk 
szempontjából meghatározni.

Or. en

Indokolás

A magánélet védelmére vonatkozó rendelkezések fogalmának bevezetése

Módosítás 245
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3) Ez a cikk nem érinti a bíróságok 
vagy közigazgatási hatóságok arra 
vonatkozó lehetőségét, hogy a tagállamok 
jogrendszereivel összhangban a 
szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére 
vagy megelőzésére kötelezzék.

(3) Ez a cikk nem érinti a bíróságok 
arra vonatkozó lehetőségét, hogy a 
tagállamok jogrendszereivel összhangban a 
szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére 
vagy megelőzésére kötelezzék.

Or. en

Indokolás

Mivel a jogszerűséget a bíróságok határozzák meg, az összes asszimilált utat meg kell 
határozni a tagállami jogszabályokban, olyan kivételként, amelyhez nincs szükség uniós szintű 
elismerésre.

Módosítás 246
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az információs társadalommal 
összefüggő olyan szolgáltatásról van szó, 
amely a szolgáltatás igénybe vevője által 
küldött információnak hírközlő hálózaton 
keresztül történő továbbításából áll, a 
szolgáltató nem felelős az információ 
automatikus, közbenső és átmeneti 
tárolásáért, amennyiben ez azzal a 
kizárólagos céllal történik, hogy az 
információ későbbi továbbítását a 
szolgáltatás más igénybe vevői számára 
azok kérésére hatékonyabbá tegye, azzal a 
feltétellel, hogy:

(1) Ha az információs társadalommal 
összefüggő olyan szolgáltatásról van szó, 
amely a szolgáltatás igénybe vevője által 
küldött információnak hírközlő hálózaton 
keresztül történő továbbításából áll, a 
szolgáltató nem felelős az információ 
automatikus, közbenső és átmeneti 
tárolásáért, amennyiben ez azzal a 
kizárólagos céllal történik, hogy az 
információ későbbi továbbítását a 
szolgáltatás más igénybe vevői számára 
azok kérésére hatékonyabbá tegye, azzal a 
feltétellel, hogy a szolgáltató:

Or. en

Indokolás

Technikai
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Módosítás 247
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szolgáltató nem módosítja az 
információt;

a) nem módosítja az információt;

Or. en

Módosítás 248
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltató megfelel az 
információhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos feltételeknek;

b) betartja az információhoz való 
hozzáférés feltételeit;

Or. en

Módosítás 249
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szolgáltató betartja az 
információk frissítése tekintetében az 
ágazatban széles körben elismert és 
alkalmazott szabályokat;

c) betartja az információk frissítése 
tekintetében az ágazatban széles körben 
elismert és alkalmazott szabályokat;
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Or. en

Módosítás 250
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szolgáltató a technológiát csak az 
ágazatban széles körben elfogadott és 
alkalmazott jogszerű módon használja arra 
a célra, hogy adatokat szerezzen az 
információ felhasználásáról; és

d) nem akadályozza az olyan jogszerű 
technológia használatát, amely az 
iparágban széles körben elismert és 
használt az információ használatára 
vonatkozó adatok megszerzése érdekében; 
és

Or. en

Módosítás 251
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szolgáltató haladéktalanul 
intézkedik a tárolt információ törléséről 
vagy az ahhoz való hozzáférés 
megszüntetéséről, amint ténylegesen 
tudomást szerez arról, hogy az információt 
az adatátvitel forrásánál törölték a 
hálózatról vagy megszüntették az ahhoz 
való hozzáférést, vagy bíróság, illetve 
közigazgatási hatóság rendelte el a törlést 
vagy a hozzáférés megszüntetését.

e) a szolgáltató haladéktalanul 
intézkedik a tárolt információ törléséről 
vagy az ahhoz való hozzáférés 
megszüntetéséről, amint ténylegesen 
tudomást szerez arról, hogy a jogellenes 
tartalmat az adatátvitel forrásánál törölték 
a hálózatról vagy megszüntették az ahhoz 
való hozzáférést, vagy bíróság, illetve 
közigazgatási hatóság rendelte el a törlést 
vagy a hozzáférés megszüntetését.

Or. en
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Indokolás

Az illegális tevékenységhez semmilyen módon nem kapcsolódó tartalom esetleges aránytalan 
korlátozásának megszüntetése.

Módosítás 252
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szolgáltató haladéktalanul 
intézkedik a tárolt információ törléséről 
vagy az ahhoz való hozzáférés 
megszüntetéséről, amint ténylegesen 
tudomást szerez arról, hogy az információt 
az adatátvitel forrásánál törölték a 
hálózatról vagy megszüntették az ahhoz 
való hozzáférést, vagy bíróság, illetve 
közigazgatási hatóság rendelte el a törlést 
vagy a hozzáférés megszüntetését.

e) haladéktalanul intézkedik a tárolt 
információ törléséről vagy az ahhoz való 
hozzáférés megszüntetéséről, amint 
ténylegesen tudomást szerez arról, hogy az 
információt az adatátvitel forrásánál 
törölték a hálózatról vagy megszüntették az 
ahhoz való hozzáférést, vagy bíróság, 
illetve közigazgatási hatóság rendelte el a 
törlést vagy a hozzáférés megszüntetését.

Or. en

Módosítás 253
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a szolgáltató ne csupán azonnal 
törölje a jogellenes tartalmakat azok 
azonosítását követően, hanem egyúttal 
továbbítsák azokat a bűnüldöző 
hatóságoknak az esetleges további 
büntetőeljárások céljából, az e célból 
szükséges metaadatokkal együtt

Or. en
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Módosítás 254
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a cikk nem érinti a bíróságok 
vagy közigazgatási hatóságok arra 
vonatkozó lehetőségét, hogy a tagállamok 
jogrendszereivel összhangban a 
szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére 
vagy megelőzésére kötelezzék.

(2) Ez a cikk nem érinti a bíróságok 
arra vonatkozó lehetőségét, hogy a 
tagállamok jogrendszereivel összhangban a 
szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére 
vagy megelőzésére kötelezzék.

Or. en

Indokolás

Mivel a jogszerűséget a bíróságok határozzák meg, az összes asszimilált utat meg kell 
határozni a tagállami jogszabályokban, olyan kivételként, amelyhez nincs szükség uniós szintű 
elismerésre.

Módosítás 255
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szolgáltatónak nincsen tényleges 
tudomása jogellenes tevékenységről vagy 
jogellenes tartalomról, és – ami a 
kárigényeket illeti – nincsen tudomása 
olyan tényekről vagy körülményekről, 
amelyek nyilvánvalóan jogellenes 
tevékenységre vagy jogellenes tartalomra 
utalnának; vagy

a) a szolgáltatónak nincsen tényleges 
tudomása nyilvánvalóan jogellenes 
tartalomról, és – ami a kárigényeket illeti – 
nincsen tudomása olyan tényekről vagy 
körülményekről, amelyek nyilvánvalóan 
jogellenes tartalomra utalnának; vagy

Or. en
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Módosítás 256
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltató, amint ilyenről 
tudomást szerez, haladéktalanul intézkedik 
a jogellenes tartalom eltávolításáról vagy 
az ahhoz való hozzáférés megszüntetéséről.

b) a szolgáltató, amint ilyenről 
tudomást szerez, haladéktalanul intézkedik 
a nyilvánvalóan jogellenes tartalom 
eltávolításáról vagy az ahhoz való 
hozzáférés megszüntetéséről. vagy

Or. en

Módosítás 257
Robert Roos, Jessica Stegrud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ha illetékes bírósági szerv által 
kiadott végzésről információt vagy 
tudomást szerez, haladéktalanul fellép a 
bizonyítottan jogellenes tartalom 
eltávolítása vagy a hozzáférés 
megakadályozása érdekében.

Or. en

Módosítás 258
Pernille Weiss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 5. cikk (1) bekezdésén 
túlmenően a kereskedőkkel kötött 
távértékesítési szerződéseket elősegítő 
online platform felelős annak 
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biztosításáért, hogy a termék teljesítse a 
22a. cikkben felsorolt kötelezettségeket, 
amikor:
a) Az értékesített termékre a 
piacfelügyeleti rendelet 4. cikkének (5) 
bekezdésében felsorolt jogszabályok, a 
kozmetikai termékekről szóló (2009. 
november 30-i 1223/2009) rendelet, az 
étrendkiegészítőkre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló (2002. 
június 10-i 2002/46/EK) irányelv és az 
orvostechnikai eszközökről szóló (2017. 
április 5-i 2017/745) rendelet 
vonatkoznak;
b) az Unión belül nincs más, a 
termékbiztonságért felelős gazdasági 
szereplő;

Or. en

Indokolás

Az illegális termékeket minden évben online piactéren keresztül értékesítik a fogyasztóknak 
anélkül, hogy egy piaci szereplő felelősséget vállalna ezekért. Ez negatívan befolyásolja a 
belső piacot, a versenyt, és magas kockázatnak teszi ki a fogyasztókat. A digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban javasolt biztosítékok nem védik meg eredményesen a 
fogyasztókat e problémával szemben, mivel azok az illegális áruk értékesítése után 
alkalmazandók. Ezért fontosnak tartjuk kezelni ezt a kérdést azelőtt, hogy az árukat 
forgalomba hoznák és értékesítenék.

Módosítás 259
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható 
az olyan online platformok 
fogyasztóvédelmi jog értelmében vett 
felelősségére, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, amennyiben az ilyen 

(3) Az online piacterek és a 
kereskedők együttesen felelősek lehetnek 
a következőkért:
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online platform megjeleníti az adott 
információt vagy más módon lehetővé 
teszi a szóban forgó ügyeletet úgy, hogy az 
átlagos, észszerűen jól informált fogyasztó 
azt hiszi, hogy az információt – vagy az 
ügylet tárgyát képező terméket vagy 
szolgáltatást – vagy maga az online 
platform, vagy a szolgáltatás olyan 
igénybe vevője biztosítja, aki a szolgáltató 
irányítása alatt vagy ellenőrzése mellett 
jár el.

- az átvilágítási kötelezettségeik be nem 
tartása,
- kártérítés, ha elmulasztják a jogellenes 
tevékenységekre vonatkozó hiteles 
bizonyítékok megszerzését, anélkül, hogy 
általános kötelezettséget vállalnának a 
platform felhasználói tevékenységének 
ellenőrzésére,
- kártérítés, a szerződés teljesítése és 
garanciák:
1. a fogyasztóknak az áruk vagy 
szolgáltatások szállítójáról történő 
tájékoztatásának elmulasztása miatt, a 
fogyasztói jogokról szóló irányelv új 6a. 
cikke (1) bekezdésének b) pontját bevezető 
salátairányelv 4. cikkének 
(5) bekezdésével és az Bíróság C-149/15. 
sz. Wathelet-ügyben hozott ítéletével 
összhangban;
2. félrevezető információk, garanciák 
vagy nyilatkozatok adása;
amennyiben a platformnak meghatározó 
befolyása van a szállítókra vagy az 
ügyletre. Az ilyen meghatározó befolyás 
vagy ellenőrzés nem kimerítő és nem 
kumulatív kritériumokból következtethető, 
amelyeket a bíróságok eseti alapon 
értékelnek, pl.:
a) A szállító és az ügyfél közötti szerződés 
kizárólag a platform által biztosított 
eszközök révén jött létre;
b) A platform üzemeltetője csak a szállító 
és az ügyfél közötti szerződés megkötése 
után fedi fel a szállító kilétét vagy 
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elérhetőségi adatait;
c) A platform üzemeltetője kizárólag olyan 
fizetési rendszereket használ, amelyek 
lehetővé teszik a platform üzemeltetője 
számára, hogy visszatartsa az ügyfél által 
a szállítónak folyósított kifizetéseket;
d) A szállító és az ügyfél közötti szerződés 
feltételeit lényegében a platform 
üzemeltetője határozza meg;
e) Az ügyfél által fizetendő árat a platform 
üzemeltetője határozza meg;
f) A marketing a platform üzemeltetőjére 
összpontosít, nem pedig a szállítókra; vagy
g) A platform üzemeltetője ígéretet tesz 
arra, hogy önkéntesen nyomon követi a 
szállítók magatartását, és a 
jogszabályokban előírtakon túllépő saját 
előírásainak való megfelelést kényszerít 
ki.

Or. en

Módosítás 260
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdést nem kell 
alkalmazni, ha a közvetítő szolgáltató 
illegális tevékenységet folytat.

Or. en

Módosítás 261
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez a cikk nem érinti a bíróságok 
vagy közigazgatási hatóságok arra 
vonatkozó lehetőségét, hogy a tagállamok 
jogrendszereivel összhangban a 
szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére 
vagy megelőzésére kötelezzék.

(4) Ez a cikk nem érinti a bíróságok 
arra vonatkozó lehetőségét, hogy a 
tagállamok jogrendszereivel összhangban a 
szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére 
vagy megelőzésére kötelezzék.

Or. en

Indokolás

Mivel a jogszerűséget a bíróságok határozzák meg, az összes asszimilált utat meg kell 
határozni a tagállami jogszabályokban, olyan kivételként, amelyhez nincs szükség uniós szintű 
elismerésre.

Módosítás 262
Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, 
Andris Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A közvetítő szolgáltatók nem 
jogosultak a 3., 4. és 5. cikkben említett 
felelősség alóli mentességre, ha nem 
tesznek eleget az e rendeletben 
meghatározott átvilágítási 
kötelezettségeknek.

Or. en

Indokolás

A felelősség alóli mentességnek a III. fejezet szerinti átvilágítási kötelezettségek betartásától 
való függővé tétele további ösztönzést adhat az ilyen kötelezettségek betartására, ugyanakkor 
elrettentő hatást gyakorol különösen azokra a piaci szereplőkre, akik úgy döntenek, hogy nem 
teljesítik ezeket, mert megengedhetik maguknak a szankciókat. A (18a) preambulumbekezdés 
(új) módosításainak megfelelően.

Módosítás 263
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Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

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

Ezt a cikket törölték a többi rendelkezéssel való összhang biztosítása érdekében

Módosítás 264
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

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 többek között 
technológiai eszközök és felszerelések 
használatával egyéb, a jogellenes tartalom 
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megszüntetésére irányuló tevékenységet 
folytatnak vagy az uniós jog 
követelményeinek – beleértve az ebben a 
rendeletben foglaltakat – való 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket 
hoznak.

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

Módosítás 265
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 nyilvánvalóan 
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

Módosítás 266
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítő szolgáltatóktól nem tagadható 
meg a 3. és 5. cikkben említett, felelősség 

A közvetítő szolgáltatóktól nem tagadható 
meg a 3. és 5. cikkben említett, felelősség 



PE693.906v01-00 172/174 AM\1234313HU.docx

HU

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.

alóli mentesség kizárólag azon az alapon, 
hogy megteszik az uniós jogban – és azon 
belül az e rendeletben – foglalt 
követelményeknek való megfeleléshez 
szükséges, önkéntes, saját kezdeményezésű 
vizsgálati intézkedéseket kizárólag a 
jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és eltávolítására, illetve a 
hozzáférés megszüntetésére.

Or. en

Módosítás 267
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítő szolgáltatások nyújtói 
biztosítják, hogy az önkéntes vizsgálatokat 
vagy tevékenységeket megfelelő 
biztosítékok kísérjék, például emberi 
felügyelet, hogy ezek átláthatóak, 
tisztességesek és megkülönböztetéstől 
mentesek legyenek.

Or. en

Módosítás 268
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános nyomonkövetési vagy aktív Az általános nyomonkövetési vagy aktív 
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tényfeltáró kötelezettségek hiánya tényfeltáró kötelezettségek hiánya a 
kockázatnak megfelelő biztonsági szint 
biztosítása érdekében a megfelelő 
technikai és szervezési intézkedések 
végrehajtására vonatkozó kötelezettség 
veszélyeztetése nélkül

Or. en

Indokolás

Annak tisztázása, hogy ez a rendelkezés a GDPR-nek megfelelően nem veszélyezteti a 
titkosítást (a 32. cikk (1) bekezdése): „Az adatkezelők és -feldolgozók megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket tesznek az adatkezelés kockázataival arányos szintű biztonság 
biztosítása érdekében.”

Módosítás 269
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános nyomonkövetési vagy aktív 
tényfeltáró kötelezettségek hiánya

Az általános nyomonkövetési vagy 
automatizált tartalommoderálási 
kötelezettségek hiánya

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 270
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítő szolgáltatásokat nyújtókat 
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soha nem szabad az automatizált 
tartalommoderálás használatára 
kötelezni, és az ilyen technológiák 
mellőzését nem szabad súlyosbító 
tényezőként figyelembe venni a felelősség 
megállapításakor.

Or. en

Indokolás

Módosítás szükséges a jogi szöveg egyértelműségének biztosítása érdekében

Módosítás 271
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online piactereknek rendszeresen 
ellenőrizniük kell a kereskedői számlákat, 
valamint az ezeken kínált termékeket és 
szolgáltatásokat.

Or. en


