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Módosítás 272Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogellenes tartalom elleni fellépésre 
vonatkozó határozatok

A bizonyítottan jogellenes tartalom elleni 
fellépésre vonatkozó határozatok

Or. en

Módosítás 273
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 274
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

adott jogellenes tartalom elleni fellépésre 
vonatkozó, a releváns nemzeti igazságügyi 
hatóságok által a vonatkozó uniós vagy 
nemzeti jog alapján kibocsátott határozat 
kézhezvételekor, az uniós jognak 
megfelelően indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatják a határozatot kibocsátó 
hatóságot a határozat foganatosításáról, 
meghatározva a végrehajtott intézkedéseket 
és azok időpontját.

Or. en

Indokolás

Mivel a bíróságok döntenek a jogszerűségről, bármilyen asszimilált utat a tagállami 
jogszabályokban kell meghatározni, ami egy uniós szintű elismerést nem igénylő kivételt 
jelent.

Módosítás 275
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— annak indokolása, miért jogellenes 
tartalom az adott információ, hivatkozva 
az uniós vagy nemzeti jog megsértett 
rendelkezésére;

— annak indokolása, miért bizonyult 
jogellenesnek az adott tartalom, 
hivatkozva az uniós vagy nemzeti jog 
megsértett rendelkezésére;

Or. en

Módosítás 276
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tartalmat megosztó igénybe vevője 
számára elérhető jogorvoslati 
mechanizmusokkal kapcsolatos 
információk;

Or. en

Indokolás

A jogorvoslattal kapcsolatos információk nem elegendők annak biztosításához, hogy a 
felhasználók gyakorolhatják is a jogaikat.

Módosítás 277
Gianna Gancia, Elena Lizzi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) biztosítani kell, hogy a 
határozatban szereplő intézkedéseknek 
való megfelelés műszakilag 
megvalósítható legyen, az érintett 
szolgáltató rendelkezésre álló technikai 
kapacitásának figyelembe vételével;

Or. en

Módosítás 278
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kellő gondossági kötelezettségek az 
átlátható és biztonságos online környezet 
vonatkozásában

Kellő gondossági kötelezettségek az 
átlátható, hozzáférhető és biztonságos 
online környezet vonatkozásában

Or. en
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Módosítás 279
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közvetítő szolgáltatók 
közzéteszik az egyedüli kapcsolattartó 
pontjuk könnyű azonosításához és az 
egyedüli kapcsolattartó ponttal folytatott 
kommunikációhoz szükséges 
információkat.

(2) A közvetítő szolgáltatók 
közzéteszik az egyedüli kapcsolattartó 
pontjuk könnyű azonosításához és az 
egyedüli kapcsolattartó ponttal folytatott 
kommunikációhoz szükséges 
információkat. A közvetítő szolgáltatók 
legalább az egyedüli kapcsolattartó 
pontjuk elérhetőségeit közlik a 
Bizottsággal és a Testülettel. A 
szolgáltatók biztosítják az ilyen 
információk naprakészségét.

Or. en

Módosítás 280
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen jogszabály alapján a 
közvetítő szolgáltatókhoz intézett 
kérelmeket a letelepedés szerinti tagállam 
digitális szolgáltatási koordinátorán 
keresztül kell továbbítani, aki valamennyi 
releváns forrásból származó kérelem és a 
kommunikáció fogadásáért felelős.

Or. en

Indokolás

A jogi egyértelműség érdekében szükséges módosítás.
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Módosítás 281
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
A közvetítő szolgáltatásokra vonatkozó 

akadálymentesítési követelmények
(1) Az Unióban szolgáltatásokat nyújtó 
közvetítő szolgáltatók gondoskodnak 
arról, hogy szolgáltatásaikat az (EU) 
2019/882 irányelv I. mellékletének III. 
szakaszában, IV. szakaszában, VI. 
szakaszában és VII. szakaszában 
meghatározott akadálymentességi 
követelményeknek megfelelően alakítsák 
ki és nyújtsák.
(2) A közvetítő szolgáltatók az (EU) 
2019/882 irányelv V. mellékletével 
összhangban elkészítik a szükséges 
információkat, és ismertetik, hogy a 
szolgáltatások hogyan felelnek meg az 
alkalmazandó akadálymentességi 
követelményeknek. Ezeket az 
információkat írásos és szóbeli formában, 
a fogyatékossággal élő személyek számára 
is akadálymentesen hozzáférhető módon 
nyilvánosságra kell hozni. A közvetítő 
szolgáltatóknak az információkat 
mindaddig meg kell őrizniük, amíg a 
szolgáltatás működik.
(3) A közvetítő szolgáltatók biztosítják, 
hogy az 10. cikk új (9) bekezdése, a 12. 
cikk (1) bekezdése, a 13. cikk (1) 
bekezdése, a 14. cikk (1) és (5) bekezdése, 
a 15. cikk (3) és (4) bekezdése, az 17. cikk 
(1), (2) és (4) bekezdése, a 23. cikk (2) 
bekezdése, a 24. cikk, a 29. cikk (1) és (2) 
bekezdése, a 30. cikk (1) bekezdése és a 
33. cikk (1) bekezdése alapján nyújtott 
információk, formanyomtatványok és 
intézkedések könnyen megtalálhatók és 
hozzáférhetők legyenek a 
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fogyatékossággal élő személyek számára, 
és nyelvezetük összetettsége ne haladja 
meg az Európa Tanács közös európai 
nyelvi referenciakeretének B1 (középfokú) 
szintjét. 
(4) Az Unióban szolgáltatásokat nyújtó 
közvetítő szolgáltatóknak gondoskodniuk 
kell olyan eljárások meglétéről, 
amelyekkel elérhető, hogy a szolgáltatások 
nyújtása folyamatosan megfeleljen az 
alkalmazandó akadálymentességi 
követelményeknek. A szolgáltatóknak 
megfelelően figyelembe kell venniük a 
szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
jellemzők megváltozását, az alkalmazandó 
akadálymentességi követelmények 
megváltozását, valamint azoknak a 
harmonizált szabványoknak vagy műszaki 
előírásoknak a megváltozását, amelyekre 
való hivatkozással alapján 
megállapították, hogy az 
akadálymentességi követelményeket a 
közvetítő szolgáltató megfelelően 
figyelembe vette. 
(5) Meg nem felelés esetén a közvetítő 
szolgáltatóknak meg kell hozniuk azokat a 
korrekciós intézkedéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a szolgáltatás 
megfeleljen az alkalmazandó 
akadálymentességi követelményeknek. 
Továbbá, amennyiben a szolgáltatás nem 
felel meg az alkalmazandó 
akadálymentességi követelményeknek, a 
közvetítő szolgáltatónak erről 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
székhely szerinti digitális szolgáltatási 
koordinátort vagy a telephelye szerinti 
tagállam más illetékes nemzeti hatóságát, 
részleteket szolgáltatva többek között a 
meg nem felelés és a meghozott 
korrekciós intézkedések tekintetében.
(6) A közvetítő szolgáltatók valamely 
illetékes hatóság indokolt kérésére 
kötelesek megadni minden olyan 
információt, amely szükséges annak 
igazolásához, hogy a szolgáltatás megfelel 
az alkalmazandó akadálymentességi 
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követelményeknek. A szolgáltatók az 
említett hatóság kérelmére kötelesek 
együttműködni a hatósággal minden 
annak érdekében hozott intézkedésben, 
hogy a szolgáltatás megfeleljen az említett 
követelményeknek.
(7) Azok a közvetítő szolgáltatások, 
amelyek megfelelnek azon harmonizált 
szabványoknak, illetve azok egy részének, 
amelyekre való hivatkozásokat közzétették 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
vélelmezni kell, hogy megfelelnek az ezen 
irányelv szerinti akadálymentességi 
követelményeknek, amennyiben az 
említett szabványok vagy azok részei 
lefedik ezeket a követelményeket.
(8) Azok a közvetítő szolgáltatások, 
amelyek nem felelnek meg az (EU) 
2019/882 irányelv céljaira elfogadott 
műszaki előírásoknak vagy azok 
részeinek, vélelmezni kell, hogy nem 
felelnek meg az ezen rendelet szerinti 
akadálymentességi követelményeknek, 
amennyiben az említett műszaki előírások 
vagy azok részei lefedik ezeket a 
követelményeket.
(9) Minden közvetítői szolgáltatás évente 
legalább egyszer jelentést tesz a digitális 
szolgáltatások koordinátorainak vagy más 
illetékes hatóságoknak az e rendeletben 
előírt, a fogyatékossággal élő személyek 
akadálymentességének biztosítására 
vonatkozó kötelezettségéről. (10) A 
digitális szolgáltatások koordinátorai a 44. 
cikk (2) bekezdésén túlmenően ezen cikk 
alapján hozott intézkedéseket is nyomon 
követhetnek.

Or. en

Módosítás 282
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kijelölt jogi képviselő 
felelősségre vonható a rendeletben előírt 
kötelezettségeknek való meg nem felelés 
esetén, a közvetítő szolgáltató 
felelősségének és az ellene 
kezdeményezhető jogi lépések sérelme 
nélkül.

törölve

Or. en

Indokolás

Az anyavállalat az egyetlen felelős, mivel a jogi képviselőnek végül is nincs befolyása az 
anyavállalatra.

Módosítás 283
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
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Azon közvetítő szolgáltatók 
számára, amelyek a 2003/361/EK ajánlás 
melléklete értelmében mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősülnek, és 
amelyek észszerű erőfeszítést követően 
sikertelenül próbálták jogi képviselő 
szolgáltatásait igénybe venni, lehetővé kell 
tenni, hogy annak a tagállamnak a 
digitális szolgáltatási koordinátora, ahol a 
vállalkozás jogi képviselőt kíván kijelölni, 
segítse elő a további együttműködést és 
javasoljon lehetséges megoldásokat, 
beleértve a kollektív képviselet 
lehetőségeit is.

Or. en

Módosítás 284
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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
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) 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

Módosítás 285
Miapetra Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Az III. fejezet 1. szakaszának 12. és 13. 
cikke, valamint a 2. és 3. szakaszának 
rendelkezései nem vonatkoznak:
a) a rendelet 2. cikkének (ha) bekezdése 
értelmében vett szerkesztői platformokra;
b) közvetítő szolgáltatásokra, kivéve az 
online óriásplatformokat, amelyekre 
aránytalan teher hárulna a méretükre, 
tevékenységüknek jellegére és a 
felhasználókra jelentett kockázatra 
tekintettel.
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Or. en

Módosítás 286
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A közvetítő szolgáltatók olyan 
szerződési feltételeket biztosítanak, 
amelyek megakadályozzák, hogy a 
szolgáltatásaik igénybe vevői az uniós 
jognak vagy az információszolgáltatás 
helye szerinti tagállam jogának meg nem 
felelő információkat nyújtsanak. Minden 
esetleges további korlátozásnak, amelyet a 
közvetítő szolgáltatók a szolgáltatás 
igénybevételével és a szolgáltatást igénybe 
vevők által szolgáltatott információkkal 
kapcsolatban ír elő, teljes mértékben 
tiszteletben kell tartania a szolgáltatások 
igénybe vevőinek a Chartában rögzített 
alapvető jogait.

Or. en

Módosítás 287
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetítő szolgáltatók a 
szerződési feltételeikben tájékoztatást 
nyújtanak a szolgáltatás igénybe vevője 
által megadott információkra vonatkozóan 
a szolgáltatásaik használatával 
kapcsolatban bevezetett korlátozásokról. 
Ez a tájékoztatás magában foglalja a 
tartalommoderálás, beleértve az 

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

algoritmikus döntéshozatal és az emberi 
felülvizsgálat természetét, célját, 
módszereit, valamint a hozzájuk 
felhasznált adathalmazokat – céljából 
használt szakpolitikákra, eljárásokra, 
intézkedésekre és eszközökre vonatkozó 
információkat. Ezeket egyértelműen kell 
megfogalmazni, és könnyen hozzáférhető 
formátumban közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 288
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Adriana Maldonado 
López

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés a tartalommoderálási gyakorlatokról szól. A „bevezetett korlátozások” 
tágabb megfogalmazás, mint a tartalommoderálás 2p. cikkben található definíciója. Ezért a 
szerződési feltételekről szóló cikk a 2.p. cikkben található definícióval van összhangban.
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Módosítás 289
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A jogi egyértelműség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 290
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 291
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 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 292
Maria Spyraki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az e rendelet 25. 
cikke értelmében vett online 
óriásplatformok egyébként lehetővé teszik 
az (EU) 2019/790 irányelv 2. cikkének (4) 
bekezdése szerinti sajtókiadványok 
nyilvános terjesztését, az ilyen platformok 
a szerződési feltételeikkel való állítólagos 
összeegyeztethetetlenség alapján nem 
távolíthatják el, nem függeszthetik fel 
vagy nem zavarhatják egyéb módon az 
ilyen tartalmakat, és nem szüntethetik 
meg a kapcsolódó fiókot.

Or. en
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Módosítás 293
Miapetra Kumpula-Natri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az e rendelet 25. 
cikke értelmében vett online 
óriásplatformok egyébként megengedik az 
(EU) 2019/790 irányelv 2. cikkének (4) 
bekezdése szerinti sajtókiadványok 
nyilvános terjesztését, az ilyen platformok 
a hasonló tartalmat vagy a kapcsolódó 
szolgáltatást nem távolíthatják el és nem 
függeszthetik fel, nem tilthatják meg az 
ahhoz való hozzáférést és nem 
avatkozhatnak bele, illetve nem 
függeszthetik fel a kapcsolódó fiókot azon 
az alapon, hogy az ilyen tartalom állítólag 
nem egyeztethető össze annak feltételeivel.

Or. en

Módosítás 294
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A jogi koherencia garantálása.
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Módosítás 295
Maria Spyraki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az III. fejezet 1. szakaszának 12. 
és 13. cikke, valamint a 2. és 3. 
szakaszának rendelkezései nem 
vonatkoznak:
a) a rendelet 2. cikkének (h1) bekezdése 
értelmében vett szerkesztői platformokra;
b) olyan online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro- és középvállalkozásnak 
minősülnek.
c) közvetítő szolgáltatásokra, kivéve az 
online óriásplatformokat, amelyekre 
aránytalan teher hárulna a méretükre, 
tevékenységüknek jellegére és a 
felhasználókra jelentett kockázatra 
tekintettel.

Or. en

Módosítás 296
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az e cikknek meg nem felelő 
szerződési feltételek nem kötelezőek az 
igénybe vevőkre nézve.

Or. en
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Indokolás

A végrehajtás hatékonyságának biztosítása.

Módosítás 297
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A szerződési feltételek valamennyi 
módosításának teljes mértékben meg kell 
felelnie ennek a cikknek. A közvetítő 
szolgáltatóknak legalább egy hónappal 
előre tájékoztatniuk kell a felhasználókat 
a szerződési feltételek minden 
változásáról.

Or. en

Indokolás

Megfelelő átláthatóság biztosítása.

Módosítás 298
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A szolgáltatóknak a lehető 
leghasonlóbb szerződési feltételeket kell 
alkalmazniuk a teljes egységes piacon, az 
eltéréseket egyértelműen megjelölve és 
megindokolva.

Or. en
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Indokolás

Harmonizációs rendelkezés.

Módosítás 299
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier, Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Az üzleti ügyfelek nyomonkövethetősége

(1) A közvetítő szolgáltató gondoskodik 
róla, hogy az üzleti ügyfelek csak akkor 
használhassák a szolgáltatásait üzenetek 
küldésére vagy termékek vagy 
szolgáltatások kínálására az uniós 
fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően az 
közvetítő szolgáltató megszerezte a 
következő információkat:
a) az üzleti ügyfél neve, címe, 
telefonszáma és elektronikus levelezési 
címe;
b) az üzleti ügyfél személyazonosító 
okmányának vagy egyéb, a 910/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. 
cikkében meghatározott elektronikus 
azonosító okmány másolata;
c) az üzleti ügyfél bankszámlájának 
adatai, amennyiben az üzleti ügyfél 
természetes személy;
d) a gazdasági szereplő neve, címe, 
telefonszáma és e-mail-címe az (EU) 
2019/1020 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 3. cikke (13) bekezdésének és 4. 
cikkének vagy egyéb releváns uniós jogi 
aktus értelmében;
e) amennyiben az üzleti ügyfél a 
cégnyilvántartásba vagy cégjegyzékbe 
vagy ahhoz hasonló közérdekű 
nyilvántartásba be van jegyezve, a szóban 
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forgó jegyzék megjelölése és az az üzleti 
ügyfél azonosítási száma vagy 
azonosításának azzal egyenértékű, az 
adott nyilvántartásban alkalmazott 
eszköze.
f) az üzleti ügyfél saját kiállítású 
tanúsítványa, amelyben vállalja, hogy 
csak olyan termékeket vagy 
szolgáltatásokat kínál, amelyek 
megfelelnek az uniós jog alkalmazandó 
szabályainak.
(2) A közvetítő szolgáltató – az ilyen 
információk kézhezvételét követően – 
észszerű erőfeszítéseket tesz annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok 
vagy az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
nyilvánosan hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri az üzleti ügyfelet, hogy 
nyújtson be megbízható és független 
forrásból származó alátámasztó 
okmányokat.
(3) A közvetítő szolgáltatónak azt is 
ellenőrzi, hogy az üzleti ügyfél nevében 
eljárni kívánó személy rendelkezik-e 
felhatalmazással, és ellenőrzi a személy 
személyazonosságát.
(4) Ha a közvetítő szolgáltató értesül arról 
– például a bűnüldöző hatóságoktól vagy 
egyéb, jogos érdekkel rendelkező 
egyénektől érkező bejelentésből –, hogy az 
(1) bekezdésben említett, az üzleti ügyfél 
által benyújtott valamely információ 
pontatlan, félrevezető, hiányos vagy 
egyébként érvénytelen, a közvetítő 
szolgáltató – késedelem nélkül vagy az 
uniós és a nemzeti jog értelmében 
meghatározott határidőn belül – kéri az 
üzleti ügyfelet az információ 
helyesbítésére, az annak biztosításához 
szükséges mértékben, hogy valamennyi 
információ pontos és hiánytalan legyen. 
Ha az üzleti ügyfél nem helyesbíti vagy 
nem egészíti ki az ilyen információt, a 
közvetítő szolgáltató felfüggeszti a 
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szolgáltatás nyújtását az üzleti ügyfél felé, 
amíg az nem tesz eleget a kérésnek.
(5) A közvetítő szolgáltató biztonságos 
módon tárolja az (1) és (2) bekezdés 
értelmében megszerzett információkat az 
érintett üzleti ügyféllel fennálló 
szerződéses jogviszonyának lejártát követő 
öt éven át. Ezt követően törli az 
információkat.
(6) A közvetítő szolgáltatók nemcsak az új 
üzleti ügyfelekre alkalmazzák az 
azonosítási és ellenőrzési intézkedéseket, 
hanem a meglévő üzleti ügyfelekre 
vonatkozó információkat is frissítik 
kockázatérzékenységi alapon és évente 
legalább egyszer, vagy ha az üzleti ügyfél 
releváns körülményei megváltoznak.
(7) A (2) bekezdés sérelme nélkül a 
közvetítő szolgáltató csak akkor ad ki 
információkat harmadik félnek, ha azt az 
alkalmazandó jog előírja, beleértve a 9. 
cikkben említett határozatokat és 
tagállami illetékes hatóságok vagy a 
Bizottság által az e rendelet értelmében 
vett feladataik ellátása érdekében 
kibocsátott határozatokat, valamint ha az 
megfelel az uniós vagy nemzeti jog 
vonatkozó rendelkezései szerint indított 
eljárásoknak.
(8) A közvetítő szolgáltató egyértelműen, 
könnyen hozzáférhetően és érthetően a 
szolgáltatás igénybe vevőinek 
rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdés a), 
d), e) és f) pontjában említett 
információkat.
(9) A közvetítő szolgáltató úgy tervezi és 
alakítja ki online interfészét, hogy az 
üzleti ügyfelek az alkalmazandó uniós jog 
értelmében eleget tehessenek 
kötelezettségeiknek a szerződéskötés előtti 
tájékoztatás és a termékbiztonságra 
vonatkozó tájékoztatás vonatkozásában.
(10) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor visszatartó erejű 
pénzügyi szankciókat határoz meg e cikk 
bármely rendelkezésének be nem tartása 



PE695.033v01-00 22/172 AM\1234906HU.docx

HU

esetén.

Or. en

Módosítás 300
Adam Jarubas, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Kizárások

Az III. fejezet 1. szakaszának 12. és 13. 
cikke, valamint a 2. és 3. szakaszának 
rendelkezései nem vonatkoznak:
a) olyan online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro- és középvállalkozásnak 
minősülnek.
b) közvetítő szolgáltatásokra, kivéve az 
online óriásplatformokat, amelyekre 
aránytalan teher hárulna a méretükre, 
tevékenységüknek jellegére és a 
felhasználókra jelentett kockázatra 
tekintettel.

Or. en

Módosítás 301
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Morten Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, 
Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 14. cikknek megfelelően tett 
bejelentések száma az állítólagos 
jogellenes tartalom típusa szerint, a 
bejelentések nyomán elvégzett cselekvések 

b) a 14. cikknek megfelelően tett 
bejelentések száma az állítólagos 
jogellenes tartalom típusa szerint, a 
megbízható bejelentők általi bejelentések 
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annak megkülönböztetésével, hogy a jog 
vagy a szolgáltató szerződési feltételei 
alapján került-e rá sor, valamint a 
cselekvéshez szükséges átlagos idő;

száma, a bejelentések nyomán elvégzett 
cselekvések annak megkülönböztetésével, 
hogy a jog vagy a szolgáltató szerződési 
feltételei alapján került-e rá sor, valamint a 
cselekvéshez szükséges átlagos idő;

Or. en

Módosítás 302
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság garantálása.

Módosítás 303
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a 17. cikkben említett belső 
panaszkezelési rendszerben beérkezett 
panaszok száma, a panaszok alapja, a 
panaszok vonatkozásában hozott döntések, 
a döntéshozatalhoz szükséges átlagos idő, 
és az olyan esetek száma, amelyben a 
döntések visszavonásra kerültek. A belső 
panaszkezelési rendszerek (fellebbezési 
rendszerek) kötelezőek, és azokat 
részletezni kell az átláthatósági 
jelentésekben.

Or. en

Módosítás 304
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a dezinformációra vonatkozó 
platformszabványok felhasználók által 
bejelentett megsértésének teljes száma és 
gyakorisága;

Or. en

Módosítás 305
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítőknek ismertetniük kell azokat a 
mechanizmusokat, eljárásokat és 
eszközöket, amelyek figyelmeztetik őket a 
szabályok esetleges megsértésére. 
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Részletezni kell azokat a rendelkezéseket, 
amelyek a kiszolgáltatott vagy atipikus 
társadalmi csoportok (gyermekek, idősek, 
fogyatékkal élők) számára a jelentéstétel 
megkönnyítésére vonatkoznak;

Or. en

Módosítás 306
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítőknek ismertetniük kell azokat a 
mechanizmusokat, eljárásokat és 
eszközöket, amelyek a tartalommal 
kapcsolatos intézkedésekre irányuló 
döntéshozatalt (pl. eltávolítás, 
felfüggesztés stb.) irányítják. Ezeknek 
magukban kell foglalniuk a moderátorok 
jólétére vonatkozó rendelkezéseket, 
amelyek emberi moderálás esetében 
alkalmazandóak;

Or. en

Módosítás 307
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítőknek ismertetniük kell azokat a 
mechanizmusokat, eljárásokat és 
eszközöket, amelyek lehetővé teszik a 
tartalom népszerűsítését vagy elnyomását;

Or. en
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Módosítás 308
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 d albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítőknek ismertetniük kell azokat a 
mechanizmusokat, eljárásokat és 
eszközöket, amelyek révén a bejelentőket 
és a tartalomkészítőket értesítik a vállalat 
bejelentett tartalommal kapcsolatos 
döntéseinek alakulásáról és 
eredményéről;

Or. en

Módosítás 309
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 e albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítőknek ismertetniük kell azokat a 
mechanizmusokat, eljárásokat és 
eszközöket, amelyek révén a határozatok 
megtámadhatók;

Or. en

Módosítás 310
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 f albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítőknek ismertetniük kell, hogy 
milyen emberi és egyéb erőforrásokat 
alkalmaznak a tartalommoderáláshoz;
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Or. en

Módosítás 311
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 g albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítőknek ismertetniük kell, hogyan 
vizsgálják felül, ellenőrzik és alakítják át a 
tartalomkezelési folyamatokat és 
politikákat;

Or. en

Módosítás 312
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 h albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítőknek nyilvánosságra kell 
hozniuk a felhasználók emberi jogainak – 
többek között a magánélethez, a 
biztonsághoz, a hozzáférhetőséghez és a 
tájékoztatáshoz való joguknak – védelme 
érdekét szolgáló rendelkezésekre és 
erőforrásokra vonatkozó információkat. A 
gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezményben és az egyezmény 25. 
általános megjegyzésében foglalt 
gyermekjogokat a termék- és 
szolgáltatástervezési folyamatokba 
különösen be kell építeni;

Or. en

Módosítás 313
Eva Kaili
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 i albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítőknek jelentést kell tenniük, 
milyen terveik és erőforrásaik állnak 
rendelkezésre a felmerülő károk 
kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 314
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A rendelkezésre bocsátott 
információkat a szolgáltatásnyújtás helye 
szerinti tagállam szerinti és az Unió 
egészét felölelő bontásban kell megadni.

Or. en

Módosítás 315
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
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik 
azokra a közvetítő szolgáltatókra, amelyek 
a 2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak (kkv) minősülnek. 
Ezen túlmenően e státuszuknak a 
2003/361/EK ajánlás 4. cikkének (2) 
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bekezdése alapján történő elvesztését 
követő tizenkét hónapon belül az (1) 
bekezdés nem alkalmazandó azokra a 
vállalkozásokra, amelyek korábban a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak (kkv) minősültek.

Or. en

Módosítás 316
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 317
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
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik 
azokra a közvetítő szolgáltatókra, amelyek 
a 2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikrovállalkozásnak 
minősülnek.

Or. en
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Indokolás

A 2003/361/EK ajánlás melléklete szerint a kisvállalkozások: a) kevesebb mint 50 
alkalmazottal vagy b) 2–10 millió EUR árbevétellel vagy mérlegfőösszeggel rendelkeznek, és 
a mikrovállalkozások: a) kevesebb mint 10 alkalmazottal vagy b) 0–2 millió EUR árbevétellel 
vagy mérlegfőösszeggel rendelkeznek. A jelentéstételi kötelezettségeknek a kisvállalkozásokra 
érvényesnek kell lenniük, a mikovállalkozásokra azonban nem, mivel a hatásvizsgálat 
következtetései szerint az átláthatósági kötelezettségekkel kapcsolatos költségek 
elhanyagolhatóak.

Módosítás 318
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy 
szervezet számára az olyan konkrét, a 
szolgáltatás keretében elérhető információk 
bejelentését, amelyeket az egyén vagy 
szervezet jogellenes tartalomnak talál. E 
mechanizmusoknak könnyen 
hozzáférhetőnek és felhasználóbarátnak 
kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük 
a bejelentések kizárólag elektronikus úton 
történő benyújtását.

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy 
szervezet számára az olyan konkrét, a 
szolgáltatás keretében elérhető információk 
bejelentését, amelyeket az egyén vagy 
szervezet jogellenes tartalomnak talál. E 
mechanizmusoknak könnyen 
hozzáférhetőnek és felhasználóbarátnak 
kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük 
a bejelentések kizárólag elektronikus úton 
történő benyújtását. Ezek a 
mechanizmusok soha nem helyettesíthetik 
a független igazságügyi és közigazgatási 
hatóságok arra vonatkozó határozatait, 
hogy egy tartalom jogellenes-e vagy sem.

Or. en

Módosítás 319
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Maria da Graça Carvalho, Pernille 
Weiss, Sara Skyttedal

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

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy 
szervezet számára az olyan konkrét, a 
szolgáltatás keretében elérhető információk 
bejelentését, amelyeket az egyén vagy 
szervezet jogellenes tartalomnak talál. E 
mechanizmusoknak könnyen 
hozzáférhetőnek és felhasználóbarátnak 
kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük 
a bejelentések kizárólag elektronikus úton 
történő benyújtását.

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy 
szervezet számára az olyan konkrét, a 
szolgáltatás keretében elérhető információk 
bejelentését, amelyeket az egyén vagy 
szervezet jogellenes tartalomnak talál. E 
mechanizmusoknak könnyen 
hozzáférhetőnek és felhasználóbarátnak 
kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük 
a bejelentések nagyszámú és kizárólag 
elektronikus úton történő benyújtását.

Or. en

Módosítás 320
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy 
szervezet számára az olyan konkrét, a 
szolgáltatás keretében elérhető információk 
bejelentését, amelyeket az egyén vagy 
szervezet jogellenes tartalomnak talál. E 
mechanizmusoknak könnyen 
hozzáférhetőnek és felhasználóbarátnak 
kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük 
a bejelentések kizárólag elektronikus úton 
történő benyújtását.

(1) A tárhelyszolgáltatók olyan 
mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 
lehetővé teszik bármely személy vagy 
szervezet számára az olyan konkrét, a 
szolgáltatás keretében elérhető információk 
bejelentését, amelyeket az egyén vagy 
szervezet nyilvánvalóan jogellenes 
tartalomnak talál. E mechanizmusoknak 
könnyen hozzáférhetőnek és 
felhasználóbarátnak kell lenniük, valamint 
lehetővé kell tenniük a bejelentések 
kizárólag elektronikus úton történő 
benyújtását.

Or. en

Módosítás 321
Eva Kaili
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közvetítő szolgáltatóknak, 
különösen az időérzékeny tartalmak 
esetében gyorsan kell eljárniuk, miután 
jogellenes tartalmat megjelölő bejelentést 
kapnak, vagy más módon tudomást 
szereznek illegális tevékenységről vagy az 
illegális tartalomról, és leveszik a 
tartalmat, valamint megakadályozzák az 
eltávolított tartalom újbóli megjelenését 
(azaz letiltás).

Or. en

Módosítás 322
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusoknak lehetővé kell tenniük a 
kellően pontos és megfelelően indokolt 
bejelentések benyújtását, amelynek alapján 
a kellő gondossággal eljáró gazdasági 
szereplő azonosíthatja a szóban forgó 
tartalom jogellenességét. Ebből a célból a 
szolgáltatók megteszik a szükséges 
intézkedéseket a valamennyi alábbi elemet 
tartalmazó bejelentések benyújtásának 
lehetővé tétele és elősegítése érdekében:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusoknak lehetővé kell tenniük a 
kellően pontos és megfelelően indokolt 
bejelentések benyújtását, amelynek alapján 
a kellő gondossággal eljáró gazdasági 
szereplő azonosíthatja, hogy a szóban 
forgó tartalom nyilvánvalóan 
jogellenesnek számít-e. Ebből a célból a 
szolgáltatók megteszik a szükséges 
intézkedéseket a valamennyi alábbi elemet 
tartalmazó bejelentések benyújtásának 
lehetővé tétele és elősegítése érdekében:

Or. en

Módosítás 323
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



AM\1234906HU.docx 33/172 PE695.033v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusoknak lehetővé kell tenniük a 
kellően pontos és megfelelően indokolt 
bejelentések benyújtását, amelynek alapján 
a kellő gondossággal eljáró gazdasági 
szereplő azonosíthatja a szóban forgó 
tartalom jogellenességét. Ebből a célból a 
szolgáltatók megteszik a szükséges 
intézkedéseket a valamennyi alábbi elemet 
tartalmazó bejelentések benyújtásának 
lehetővé tétele és elősegítése érdekében:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusoknak lehetővé kell tenniük a 
kellően pontos és megfelelően indokolt 
bejelentések benyújtását, amelynek alapján 
a kellő gondossággal eljáró gazdasági 
szereplő azonosíthatja és felmérheti a 
szóban forgó tartalom jogellenességét. 
Ebből a célból a szolgáltatók megteszik a 
szükséges intézkedéseket a valamennyi 
alábbi elemet tartalmazó bejelentések 
benyújtásának lehetővé tétele és 
elősegítése érdekében:

Or. en

Módosítás 324
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
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak magyarázata, miért találja az 
adott személy vagy szervezet jogellenes 
tartalomnak a szóban forgó információt;

a) amennyiben szükséges, annak 
magyarázata, miért találja az adott személy 
vagy szervezet jogellenes tartalomnak a 
szóban forgó információt;

Or. en

Módosítás 325
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak magyarázata, miért találja az 
adott személy vagy szervezet jogellenes 
tartalomnak a szóban forgó információt;

a) annak magyarázata, miért találja az 
adott személy vagy szervezet 
nyilvánvalóan jogellenes tartalomnak a 
szóban forgó információt;

Or. en

Módosítás 326
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az információ elektronikus 
helyének egyértelmű megadása, különös 
tekintettel a pontos URL-re vagy URL-
ekre, valamint szükség esetén a jogellenes 
tartalom azonosítását lehetővé tevő további 
információk;

b) az információ elektronikus 
helyének egyértelmű megadása, különös 
tekintettel a pontos URL-re vagy URL-
ekre, valamint szükség esetén az 
állítólagosan nyilvánvalóan jogellenes 
tartalom azonosítását lehetővé tevő további 
információk;

Or. en

Módosítás 327
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az információ elektronikus 
helyének egyértelmű megadása, különös 
tekintettel a pontos URL-re vagy URL-
ekre, valamint szükség esetén a jogellenes 
tartalom azonosítását lehetővé tevő további 
információk;

b) az információ elektronikus 
helyének egyértelmű megadása, különös 
tekintettel – ha lehetséges – a pontos URL-
re vagy URL-ekre, valamint szükség esetén 
a jogellenes tartalom azonosítását lehetővé 
tevő további információk;

Or. en
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Módosítás 328
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az információ elektronikus 
helyének egyértelmű megadása, különös 
tekintettel a pontos URL-re vagy URL-
ekre, valamint szükség esetén a jogellenes 
tartalom azonosítását lehetővé tevő további 
információk;

b) az információ elektronikus 
helyének egyértelmű megadása, valamint 
szükség esetén a jogellenes tartalom 
azonosítását lehetővé tevő további 
információk;

Or. en

Módosítás 329
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az információ elektronikus 
helyének egyértelmű megadása, különös 
tekintettel a pontos URL-re vagy URL-
ekre, valamint szükség esetén a jogellenes 
tartalom azonosítását lehetővé tevő további 
információk;

b) az információ elektronikus 
azonosítójának egyértelmű megadása, 
valamint szükség esetén a jogellenes 
tartalom azonosítását lehetővé tevő további 
információk;

Or. en

Módosítás 330
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
14 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az információ elektronikus 
helyének egyértelmű megadása, különös 
tekintettel a pontos URL-re vagy URL-
ekre, valamint szükség esetén a jogellenes 
tartalom azonosítását lehetővé tevő további 
információk;

b) az információ elektronikus 
helyének egyértelmű megadása, például a 
pontos URL vagy URL-ek, vagy szükség 
esetén a jogellenes tartalom azonosítását 
lehetővé tevő további információk;

Or. en

Indokolás

Nem mindig lehetséges URL megadása.

Módosítás 331
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása, hogy a követelés kellően megalapozott legyen.

Módosítás 332
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
14 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nyilatkozat, amely megerősíti, hogy 
a bejelentést tevő személy vagy szervezet 
jóhiszeműen jár el, és a bejelentésben 
szereplő információk és állítások pontosak 
és hiánytalanok.

d) nyilatkozat, amely megerősíti a 
bejelentést tevő személy vagy szervezet 
legjobb tudomását, és a bejelentésben 
szereplő információk és állítások pontosak 
és hiánytalanok.

Or. en

Módosítás 333
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az eredeti szöveg nem felelt meg a szakpolitikai szándéknak.

Módosítás 334
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a bejelentés tartalmazza a 
bejelentést tevő személy vagy szervezet 
nevét vagy e-mail-címét, a 

(4) A tárhelyszolgáltató elküldi az 
értesítést a tartalomszolgáltatónak, és 
tájékoztatja arról, hogy a tartalma ellen 
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tárhelyszolgáltató haladéktalanul elküldi a 
bejelentés kézhezvételének megerősítését 
az adott személynek vagy szervezetnek.

panaszt nyújtottak be.  A bejelentést a 
tárhelyszolgáltatóknak még azelőtt el kell 
küldeni, hogy a tárhelyszolgáltató 
bármilyen intézkedést meghozna. A 
tárhelyszolgáltató vagy továbbítja a 
tartalomszolgáltatónak a jogszerű és 
megfelelő bejelentést, vagy értesíti a 
panaszost arról, hogy ez nem lehetséges.

Or. en

Módosítás 335
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szerzői jog állítólagos 
megsértésről szóló bejelentés kézhezvételét 
követően a szolgáltatónak a rendelkezésre 
álló elérhetőségi adatok felhasználásával 
értesítenie kell az adatszolgáltatót a (2) 
bekezdésben említett elemekről, és 
lehetőséget kell biztosítania számára, hogy 
legalább öt napon belül, a döntés 
meghozatala előtt válaszoljon, valamint 
adott esetben a szóban forgó tartalomhoz 
való hozzáférés megszüntetése előtt.

Or. en

Indokolás

Visszaélések elleni biztosítékok bevezetése.

Módosítás 336
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(4b) A szolgáltató biztosítja, hogy a 
bejelentésekkel kapcsolatos döntéseket 
szakképzett személyzet hozza meg, akinek 
megfelelő képzést, valamint a megfelelő 
munkakörülményeket kell biztosítani, 
beleértve szükség esetén a szakmai 
támogatás és pszichológiai szaksegítség 
igénybevételének lehetőségét is.

Or. en

Indokolás

Változtatás szükséges az eljárás minőségének biztosítása érdekében.

Módosítás 337
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Átláthatóság biztosítása.

Módosítás 338
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Rendeletre irányuló javaslat
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14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A tárhelyszolgáltatók feldolgozzák 
az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket, és időben, kellő 
gondossággal és tárgyilagosan eljárva 
döntést hoznak a bejelentés tárgyát képező 
információkkal kapcsolatban. Az érvényes 
bejelentési és cselekvési eljárás 
eredményeként a tárhelyszolgáltatók 
megakadályozzák, hogy a már bejelentett 
jogellenes tartalmat újra feltöltsék a 
jövőben hatékony, ésszerű és arányos 
intézkedések bevezetésével. Ha ez a 
feldolgozás vagy döntéshozatal 
automatizált eszközökkel történik, erre 
vonatkozóan tájékoztatást nyújtanak a (4) 
bekezdésben említett értesítésben.

Or. en

Módosítás 339
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
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A tárhelyszolgáltatók feldolgozzák 
az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket, és időben, kellő 
gondossággal és tárgyilagosan eljárva 
döntést hoznak a bejelentés tárgyát képező 
információkkal kapcsolatban. Ha ez a 
feldolgozás vagy döntéshozatal 
automatizált eszközökkel történik, erre 
vonatkozóan tájékoztatást nyújtanak a (4) 
bekezdésben említett értesítésben. 
Amennyiben a bejelentett információ 
eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné 
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tételére vonatkozó határozat születik, az 
kiterjed az információk újbóli 
megjelenésének megakadályozására.

Or. en

Módosítás 340
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A tárhelyszolgáltatók – számba 
véve az adott jogellenes tartalmak elleni 
fellépésre irányuló technikai és működési 
képességeiket – feldolgozzák az (1) 
bekezdésben említett mechanizmusok 
keretében tett bejelentéseket, és időben, 
kellő gondossággal és tárgyilagosan eljárva 
döntést hoznak a bejelentés tárgyát képező 
információkkal kapcsolatban. Ha ez a 
feldolgozás vagy döntéshozatal 
automatizált eszközökkel történik, erre 
vonatkozóan tájékoztatást nyújtanak a (4) 
bekezdésben említett értesítésben.

Or. en

Módosítás 341
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tárhelyszolgáltatók feldolgozzák 
az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusok keretében tett 
bejelentéseket, és időben, kellő 
gondossággal és tárgyilagosan eljárva 
döntést hoznak a bejelentés tárgyát képező 

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

a bejelentés tárgyát képező információt. 
Ha ez a feldolgozás vagy döntéshozatal 
automatizált eszközökkel történik, erre 
vonatkozóan tájékoztatást nyújtanak a (4) 
bekezdésben említett értesítésben.

Or. en

Módosítás 342
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az automatikus feldolgozás megbízhatatlannak bizonyult.

Módosítás 343
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tartalommoderáláshoz vagy 
döntéshozatalhoz automatizált eszközöket 
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használó tárhelyszolgáltatóknak – az 
érintettek (EU) 2016/679 rendelet szerinti 
tájékoztatási kötelezettségének és jogainak 
sérelme nélkül – legalább az érintett 
személyeket tájékoztatniuk kell az 
alkalmazott eljárásról, az alkalmazott 
technológiáról, valamint a döntést 
megalapozó kritériumokról és indoklásról.

Or. en

Módosítás 344
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben a tárhelyszolgáltató 
bejelentést dolgoz fel, és úgy dönt, hogy 
eltávolít vagy hozzáférhetetlenné tesz a 
szolgáltatás igénybe vevője által 
szolgáltatott bizonyos információkat, 
lépéseket tesz adott esetben, ugyanolyan 
összefüggésben azonos vagy egyenértékű 
jogellenes tartalom történő eltávolítására.

Or. en

Módosítás 345
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
14 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tárhelyszolgáltatók biztosítják, 
hogy az (1) és (2) bekezdésben rögzített 
mechanizmusok alapján korábban 
jogellenesnek minősített tartalom 
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eltávolítást követően hozzáférhetetlen 
maradjon.

Or. en

Módosítás 346
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A (2), (4) és (5) bekezdés nem 
vonatkozik azokra a közvetítő 
szolgáltatókra, amelyek a 2003/361/EK 
ajánlás melléklete értelmében mikro-, 
illetve kis- vagy középvállalkozásnak (kkv) 
minősülnek. Ezen túlmenően e 
státuszuknak a 2003/361/EK ajánlás 4. 
cikkének (2) bekezdése alapján történő 
elvesztését követő tizenkét hónapon belül 
a (2), (4) és (5) bekezdés nem 
alkalmazandó azokra a vállalkozásokra, 
amelyek korábban a 2003/361/EK ajánlás 
melléklete értelmében mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak (kkv) minősültek.

Or. en

Módosítás 347
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a tárhelyszolgáltató úgy határoz, 
hogy a szolgáltatás igénybe vevője által 
rendelkezésre bocsátott egyes 
információkat eltávolít vagy megszünteti 
az azokhoz való hozzáférést, függetlenül az 

(1) Ha a tárhelyszolgáltató úgy határoz 
vagy nem határoz úgy, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője által rendelkezésre 
bocsátott egyes információkat eltávolít 
vagy megszünteti az azokhoz való 
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ilyen információ észlelésének, 
azonosításának, eltávolításának vagy a 
hozzáférés megszüntetésének módjától, 
illetve a döntés okaitól, legkésőbb az 
eltávolítás vagy a hozzáférés 
megszüntetésének időpontjában 
tájékoztatja a szolgáltatás igénybe vevőjét 
a határozatról, és egyértelműen, konkrétan 
megindokolja döntését.

hozzáférést, illetve változtat 
megjelenésükön vagy terjesztésükön, 
függetlenül az ilyen információ 
észlelésének, azonosításának, 
eltávolításának vagy a hozzáférés 
megszüntetésének módjától, illetve a 
döntés okaitól, legkésőbb az eltávolítás 
vagy a hozzáférés megszüntetésének 
időpontjában tájékoztatja a szolgáltatás 
igénybe vevőjét a határozatról, és 
egyértelműen, konkrétan megindokolja 
döntését.

Or. en

Indokolás

A tárhelyszolgáltatóktól azt is el kell várni, hogy átfogó és részletes választ adjanak arra 
vonatkozóan, hogy miért döntenek úgy, hogy nem távolítják el vagy tiltják le az említett 
jogellenes tartalmat.

Módosítás 348
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a tárhelyszolgáltató úgy határoz, 
hogy a szolgáltatás igénybe vevője által 
rendelkezésre bocsátott egyes 
információkat eltávolít vagy megszünteti 
az azokhoz való hozzáférést, függetlenül az 
ilyen információ észlelésének, 
azonosításának, eltávolításának vagy a 
hozzáférés megszüntetésének módjától, 
illetve a döntés okaitól, legkésőbb az 
eltávolítás vagy a hozzáférés 
megszüntetésének időpontjában 
tájékoztatja a szolgáltatás igénybe vevőjét 
a határozatról, és egyértelműen, konkrétan 
megindokolja döntését.

(1) Ha a tárhelyszolgáltató úgy határoz, 
hogy a szolgáltatás igénybe vevője által 
rendelkezésre bocsátott egyes 
információkat eltávolít vagy megszünteti 
az azokhoz való hozzáférést, függetlenül az 
ilyen információ észlelésének, 
azonosításának, eltávolításának vagy a 
hozzáférés megszüntetésének módjától, 
illetve a döntés okaitól, indokolatlan 
késedelem nélkül és legkésőbb a szóban 
forgó eltávolítást, vagy a hozzáférés 
megszüntetését követő 24 órán belül 
tájékoztatja a szolgáltatás igénybe vevőjét 
a határozatról, és egyértelműen, konkrétan 
megindokolja döntését.

Or. en
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Módosítás 349
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tárhelyszolgáltatók 
alapértelmezés szerint tehetik ki a 
szolgáltatásokat igénybe vevőket olyan 
hirdetéseknek, amelyek az (EU) 2016/679 
rendeletben meghatározott személyes 
adatok kezelésén alapulnak annak 
megállapítása céljából, hogy mely személy 
vagy személyek számára jelenjen meg a 
hirdetés.

Or. en

Módosítás 350
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tárhelyszolgáltatók választási 
lehetőséget biztosíthatnak a 
szolgáltatásaik igénybe vevőinek arra, 
hogy személyes adataik kezelésén alapuló 
hirdetéseket kapjanak. Ilyen célból 
kizárólag olyan személyes adatok 
kezelhetők, amelyeket az érintettek 
közvetlenül és aktívan, valamint a 
személyre szabott hirdetések fogadása 
céljából átadtak a tárhelyszolgáltatónak, 
feltéve, hogy teljesülnek az (EU) 2016/679 
rendeletben, különösen a 4. cikk (11) 
bekezdésében és a 7. cikkben 
meghatározott hozzájárulási feltételek.

Or. en
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Módosítás 351
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a döntés az információ 
eltávolításával vagy a hozzáférés 
megszüntetésével jár-e, illetve adott 
esetben a hozzáférés megszüntetésének 
területi hatálya;

a) a döntés az információ 
eltávolításával vagy a hozzáférés 
megszüntetésével jár-e, illetve a hozzáférés 
megszüntetésének területi hatálya;

Or. en

Módosítás 352
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben a döntéshozatal során 
használt automatizált eszközök 
alkalmazására vonatkozó információk, 
beleértve azt is, ha a döntéshozatalra az 
automatizált eszközök használatával észlelt 
vagy azonosított tartalom vonatkozásában 
került sor;

c) adott esetben a döntéshozatal során 
használt automatizált eszközök 
alkalmazására vonatkozó információk;

Or. en

Módosítás 353
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben a döntéshozatal során 
használt automatizált eszközök 
alkalmazására vonatkozó információk, 
beleértve azt is, ha a döntéshozatalra az 
automatizált eszközök használatával észlelt 
vagy azonosított tartalom vonatkozásában 
került sor;

c) adott esetben a döntéshozatal során 
használt eszközök alkalmazására 
vonatkozó információk, beleértve azt is, ha 
a döntéshozatalra az automatizált eszközök 
használatával észlelt vagy azonosított 
tartalom vonatkozásában került sor;

Or. en

Indokolás

Módosítva a következetesség biztosítása érdekében.

Módosítás 354
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ha a döntés állítólagosan jogellenes 
tartalomra vonatkozik, a jogalapra való 
hivatkozás, valamint arra vonatkozó 
magyarázat, hogy ennek alapján miért 
minősül jogellenes tartalomnak az adott 
információ;

d) ha a döntés állítólagosan jogellenes 
tartalomra vonatkozik, a jogalapra való 
hivatkozás, valamint arra vonatkozó 
magyarázat, hogy ennek alapján miért 
minősül jogellenes tartalomnak az adott 
információ, valamint várhatóan mennyi 
idő alatt hoz határozatot a nemzeti 
hatóság;

Or. en

Módosítás 355
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ha a döntés állítólagosan jogellenes d) ha a döntés állítólagosan 
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tartalomra vonatkozik, a jogalapra való 
hivatkozás, valamint arra vonatkozó 
magyarázat, hogy ennek alapján miért 
minősül jogellenes tartalomnak az adott 
információ;

nyilvánvalóan jogellenes tartalomra 
vonatkozik, a jogalapra való hivatkozás, 
valamint arra vonatkozó magyarázat, hogy 
ennek alapján miért minősül nyilvánvalóan 
jogellenes tartalomnak az adott információ;

Or. en

Módosítás 356
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Amennyiben a döntés az e 
jogszabály 26. cikke szerinti 
kockázatértékelési eljárás szerinti 
kockázatértékelésen alapul, az azonosított 
kockázatra való hivatkozás, valamint 
annak magyarázata, hogy az e jogi aktus 
27. cikke alapján alkalmazott 
kockázatcsökkentő intézkedéseket miért 
tekintették szükségesnek a kockázat 
mérsékléséhez.

Or. en

Módosítás 357
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a szolgáltatás igénybe vevője 
számára a döntéssel kapcsolatban elérhető 
jogorvoslati lehetőségekkel – különösen a 
belső panaszkezelési mechanizmusokkal, 
peren kívüli vitákkal és bírósági 
jogorvoslatokkal – kapcsolatos 

f) a tartalomszolgáltató jogaival, 
valamint a szolgáltatás igénybe vevője 
számára a döntéssel kapcsolatban elérhető 
jogorvoslati lehetőségekkel – különösen a 
belső panaszkezelési mechanizmusokkal, 
peren kívüli vitákkal és bírósági 
jogorvoslatokkal – kapcsolatos 
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tájékoztatás. tájékoztatás.

Or. en

Módosítás 358
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 359
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
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (2), (3) és (4) bekezdés nem 
vonatkozik azokra a közvetítő 
szolgáltatókra, amelyek a 2003/361/EK 
ajánlás melléklete értelmében mikro-, 
illetve kis- vagy középvállalkozásnak (kkv) 
minősülnek. Ezen túlmenően e 
státuszuknak a 2003/361/EK ajánlás 4. 
cikkének (2) bekezdése alapján történő 
elvesztését követő tizenkét hónapon belül e 
bekezdések nem alkalmazandók azokra a 
vállalkozásokra, amelyek korábban a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro-, kis- vagy 



AM\1234906HU.docx 51/172 PE695.033v01-00

HU

középvállalkozásnak (kkv) minősültek.

Or. en

Módosítás 360
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tárhelyszolgáltató nem köteles az 
(1) bekezdésben előírtak alapján 
megindokolni döntését, amennyiben ezzel 
egy jogi kötelezettséget sértene meg, vagy 
amennyiben az indoklás nem szándékosan 
biztonsági aggályokat eredményezne a 
bejelentő számára. Ezen túlmenően a 
tárhelyszolgáltató nem köteles az (1) 
bekezdésben előírtak alapján 
megindokolni döntését, amennyiben a 
szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a 
szolgáltatás igénybe vevője több 
alkalommal is jogellenes tartalmat 
bocsátott rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 361
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Megbízható bejelentők

(1) A tárhelyszolgáltatók megteszik az 
annak biztosításához szükséges műszaki 
és szervezeti intézkedéseket, hogy a 
megbízható bejelentők által a 14. cikkben 
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említett mechanizmusok révén tett 
bejelentéseket kiemelten és késedelem 
nélkül kezeljék, illetve kiemelten és 
késedelem nélkül hozzák meg az ilyen 
bejelentésekre vonatkozó döntésüket.
(2)Az e rendelet értelmében vett 
megbízható bejelentő státuszt – a 
szervezetek kérelme alapján – annak a 
tagállamnak a digitális szolgáltatási 
koordinátora ítéli oda, amelyben a 
kérelmező székhellyel rendelkezik, ha a 
kérelmező bizonyítottan teljesíti az alábbi 
feltételek mindegyikét:
a) szakértelemmel és hozzáértéssel 
rendelkezik a jogellenes tartalom 
észlelése, azonosítása és bejelentése terén;
b) kollektív érdekeket képvisel, vagy 
számottevő jogos érdeke van, valamint 
bizonyított szakértelemmel és 
tapasztalattal rendelkezik a jogellenes 
tartalom nagy pontossággal való 
megjelölése terén, ugyanakkor független 
bármely online tárhelyszolgáltatótól vagy 
platformtól;
c) időben, kellő gondossággal és 
objektíven végzi tevékenységét legalább 
részben a bejelentések benyújtása 
céljából.
(3) A digitális szolgáltatási koordinátorok 
tájékoztatják a Bizottságot és a Testületet 
az olyan szervezetek nevéről, címéről és e-
mail-címéről, amelyeknek a (2) 
bekezdésnek megfelelően odaítélték a 
megbízható bejelentő státuszt.
(4) A Bizottság közzéteszi a (3) 
bekezdésben említett információkat egy 
nyilvánosan elérhető adatbázisban, 
amelyet naprakészen tart.
(5) Ha egy tárhelyszolgáltató arra utaló 
információval rendelkezik, hogy egy 
megbízható bejelentő jelentős számú, nem 
kellően pontos vagy nem megfelelően 
megindokolt bejelentést tett a 14. cikkben 
említett mechanizmusok keretében, 
ideértve a panaszok belső panaszkezelési 
rendszer keretében történő, a 17. cikk (3) 
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bekezdésének megfelelő kezelésével 
kapcsolatos információkat, tájékoztatja 
azt a digitális szolgáltatási koordinátort, 
amely odaítélte a megbízható bejelentő 
státuszt az adott szervezetnek, mellékelve a 
szükséges magyarázatokat és alátámasztó 
okmányokat.
(6) A digitális szolgáltatási koordinátor, 
amely odaítélte a megbízható bejelentő 
státuszt a szervezetnek, visszavonja ezt a 
státuszt – ha a saját kezdeményezésére 
vagy a harmadik féltől származó 
információk alapján, beleértve a 
tárhelyszolgáltató által az (5) bekezdés 
értelmében rendelkezésre bocsátott 
információkat – megállapítja, hogy az 
adott szervezet már nem felel meg a (2) 
bekezdésben meghatározott feltételeknek. 
A státusz visszavonását megelőzően a 
digitális szolgáltatási koordinátor 
lehetőséget nyújt az adott szervezetnek 
arra, hogy reagáljon a vizsgálat 
megállapításaira és a koordinátor azon 
szándékára, hogy visszavonja a szervezet 
megbízható bejelentő státuszát.
(7) A Bizottság – a Testülettel folytatott 
konzultációt követően – útmutatást adhat 
az online platformoknak és a digitális 
szolgáltatási koordinátoroknak az (5) és 
(6) bekezdés alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 362
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Védelem többszöri visszaélések és 

bűncselekményekkel szemben
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(1) A közvetítő szolgáltatók – előzetes 
figyelmeztetést követően – felfüggesztik, 
vagy megfelelő körülmények esetén 
megszüntetik a szolgáltatásuk nyújtását a 
szolgáltatás olyan igénybe vevője számára, 
amely gyakran bocsát rendelkezésre 
jogellenes tartalmat.
(2) Ha a tárhelyszolgáltató tudomására jut 
bármely olyan információ, amelynek 
alapján felmerül a súlyos, emberek életét 
vagy biztonságát fenyegető 
bűncselekmény elkövetésének vagy 
valószínűsíthető elkövetésének gyanúja, 
haladéktalanul tájékoztatja az érintett 
tagállam vagy tagállamok bűnüldözési 
vagy igazságügyi hatóságait a gyanújáról, 
és rendelkezésükre bocsát valamennyi 
elérhető releváns információt. Ha az 
online platform nem tudja kellő 
bizonyossággal meghatározni, hogy 
melyik az érintett tagállam, akkor 
tájékoztatja annak a tagállamnak a 
bűnüldözési hatóságait, ahol az elsődleges 
székhelye van vagy jogi képviselővel 
rendelkezik, és továbbítja ezt az 
információt az Europolnak, hogy az 
megtegye a megfelelő intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 363
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Piacra való belépés védelme

Az e szakasz rendelkezései nem 
alkalmazhatók újonnan létrehozott 
szervezetekre, az alapításukat követő egy 
évig. Ezen időszak alatt az újonnan 
létrehozott szervezetek minden észszerű 
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erőfeszítést megtesznek, hogy 
megfeleljenek e szakasz rendelkezéseinek, 
és jóhiszeműen járjanak el.

Or. en

Módosítás 364
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Tom Berendsen, Maria 
da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mikro- és kisvállalkozások kizárása A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) 
és a zárt online platformok kizárása

Or. en

Módosítás 365
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mikro- és kisvállalkozások kizárása A mikro-, kis- vagy középvállalkozások 
kizárása

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 366
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mikro- és kisvállalkozások kizárása A kkv-k kizárása

Or. en

Módosítás 367
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a szakasz nem vonatkozik azokra az 
online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro- vagy kisvállalkozásnak 
minősülnek.

Ez a szakasz nem vonatkozik azokra az 
online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro- vagy kisvállalkozásnak 
minősülnek. A Bizottságnak értékelnie kell 
az olyan mikro- és kisvállalkozások 
kizárásának szükségességét, amelyek 
széles közönséget érnek el a szolgáltatás 
Unión belüli aktív igénybe vevőinek 
száma alapján, amelyet a 25. cikk (3) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokban meghatározott 
módszertannak megfelelően számítottak 
ki.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk egy közönségre vonatkozó kritérium hozzáadását annak biztosítása érdekében, 
hogy az e szakaszban foglalt kötelezettségek kiterjedjenek a széles közönséggel rendelkező kis 
platformokra, amelyek kérdéseket vetnek fel a tartalommoderálás és az európaiakat érintő 
rendszerszintű kockázatok tekintetében.

Módosítás 368
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a szakasz nem vonatkozik azokra az 
online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro- vagy kisvállalkozásnak 
minősülnek.

Ez a szakasz nem vonatkozik azokra az 
online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro- vagy kisvállalkozásnak 
minősülnek, kivéve a 17. (belső 
panasztételi mechanizmus), 18. (peren 
kívüli vitarendezés), 22. (kereskedők 
nyomonkövethetősége), 24. (online 
hirdetések) és 29. cikket 
(ajánlórendszerek).

Or. en

Indokolás

A 2003/361/EK ajánlás melléklete szerint egy kisvállalkozásnak kevesebb mint 50 
alkalmazottja van, és éves árbevétele és/vagy mérlegfőösszege kevesebb mint 10 millió EUR. 
Ez számottevő. Hasonlóképpen, egyes vállalatok jelentős felhasználói bázissal rendelkeznek 
és rengeteg illegális online tevékenységet folytatnak a 50 fő alatti csapat tagjai és megőrzése 
érdekében. Ennek különösen nagy jelentősége van a kisebb uniós tagállamok esetében. Ha 
alig vonatkozik pár kötelezettség a vállalataikra, a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 
alkalmazhatósága és hozzáadott értéke súlyosan sérülne.

Módosítás 369
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Tom Berendsen, Maria 
da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a szakasz nem vonatkozik azokra az 
online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro- vagy kisvállalkozásnak 
minősülnek.

Ez a szakasz nem vonatkozik azokra az 
online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak (kkv-nak) 
minősülnek.

Or. en
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Módosítás 370
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a szakasz nem vonatkozik azokra az 
online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro- vagy kisvállalkozásnak 
minősülnek.

Ez a szakasz nem vonatkozik azokra az 
online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősülnek.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a kkv-k fejlődését.

Módosítás 371
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a szakasz nem vonatkozik azokra az 
online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro- vagy kisvállalkozásnak 
minősülnek.

Ez a szakasz nem vonatkozik azokra az 
online platformokra, amelyek a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében kkv-nak minősülnek.

Or. en

Módosítás 372
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Tom Berendsen, Maria 
da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

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

Ezen túlmenően e státuszuknak a 
2003/361/EK ajánlás 4. cikkének (2) 
bekezdése alapján történő elvesztését 
követő tizenkét hónapon belül e szakasz 
nem alkalmazandó azokra a 
vállalkozásokra, amelyek korábban a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősültek.

Or. en

Módosítás 373
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a szakasz nem alkalmazandó az 
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.

Or. en

Módosítás 374
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A javaslat tisztázása.

Módosítás 375
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 376
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 377
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online platformok hozzáférést 
biztosítanak a szolgáltatás igénybe vevői 
számára – az ebben a bekezdésben említett 
döntést követően legalább hat hónapig – 
egy olyan hatékony belső panaszkezelési 
rendszerhez, amely lehetővé teszi a 
panaszok elektronikus úton és ingyenesen 
történő benyújtását az online platform által 
azon az alapon hozott alábbi döntésekkel 

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

kapcsolatban, hogy a szolgáltatás igénybe 
vevője által küldött információk jogellenes 
tartalomnak minősülnek vagy nem 
egyeztethetők össze a szerződési 
feltételekkel:

Or. en

Módosítás 378
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az információk eltávolítására, 
letiltására, visszavetésére, 
demonetizálására, a hozzáférés 
korlátozására vagy bármilyen más módon 
történő módosítására vagy az 
információval szembeni egyéb 
szankciókra vonatkozó döntések;

Or. en

Indokolás

A jogi egyértelműség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 379
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
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az információk eltávolítására vagy 
a hozzáférés megszüntetésére vonatkozó, 
vagy azzal ellentétes döntések;
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Or. en

Módosítás 380
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
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatás igénybe vevője 
tekintetében a szolgáltatás részben vagy 
egészben történő felfüggesztésére vagy 
megszüntetésére vonatkozó döntések;

b) a szolgáltatás igénybe vevője 
tekintetében a szolgáltatás részben vagy 
egészben történő felfüggesztésére vagy 
megszüntetésére vonatkozó, vagy azzal 
ellentétes döntések;

Or. en

Módosítás 381
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
17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szolgáltatás igénybe vevője 
fiókjának felfüggesztésére vagy 
megszüntetésére vonatkozó döntések.

c) a szolgáltatás igénybe vevője 
fiókjának felfüggesztésére vagy 
megszüntetésére vonatkozó, vagy azzal 
ellentétes döntések.

Or. en

Módosítás 382
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
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17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 383
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 384
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 385
Robert Roos, Jessica Stegrud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha a (3) bekezdés alapján 
visszavonják a döntést, az online platform 
25 EUR vagy 50 EUR összeggel téríti meg 
a szolgáltatás igénybe vevőjét, 
amennyiben az online platform online 
óriásplatformnak minősül. Ez nem érinti 
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a szolgáltatás igénybe vevőjének azon 
jogát, hogy kártérítést követeljen a valós 
káráért.

Or. en

Indokolás

A módosítás két okból szükséges. Először is: a szolgáltatás igénybe vevőinek ösztönzőre van 
szükségük, hogy használják a belső panasztételi mechanizmust. Másodszor: az online 
platformoknak  ösztönzőre van szükségük, hogy alaposan átgondolják a tartalom 
eltávolítását.

Módosítás 386
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A létrehozandó panasztételi 
mechanizmus nem érinti az érintettek 
számára az (EU) 2016/679 rendelet és a 
2002/58/EK irányelv értelmében 
rendelkezésre álló jogokat és jogorvoslati 
lehetőségeket.

Or. en

Módosítás 387
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az online platformok indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatják a 
panaszosokat a panasz tárgyát képező 
információkkal kapcsolatban hozott 
döntésükről, és tájékoztatják a 
panaszosokat a peren kívüli vitarendezés 

(4) Az online platformok megfelelően 
nem indokolható késedelem nélkül, a 
panasz benyújtását követő három héten 
belül tájékoztatják a panaszosokat a panasz 
tárgyát képező információkkal 
kapcsolatban hozott döntésükről, és 
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18. cikkben szabályozott lehetőségéről és 
az egyéb elérhető jogorvoslati 
lehetőségekről.

tájékoztatják a panaszosokat a peren kívüli 
vitarendezés 18. cikkben szabályozott 
lehetőségéről és az egyéb elérhető 
jogorvoslati lehetőségekről.

Or. en

Módosítás 388
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 389
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az online platformok biztosítják, 
hogy a (4) bekezdésben említett döntésekre 
ne kizárólagosan automatizált módon 
kerüljön sor, és hogy mindig foglaljon 
magában emberi felülvizsgálatot.

Or. en

Indokolás

Mivel az automatizált rendszerek megbízhatatlanok, az emberi felülvizsgálat mindig előírás.
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Módosítás 390
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A változtatás a megfelelőbb végrehajtást hivatott biztosítani.

Módosítás 391
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szolgáltatás igénybe vevői, akik a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
döntések címzettjei, jogosultak élni a peren 

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

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

Or. en

Módosítás 392
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) rendelkezik a szükséges 
szakértelemmel a jogellenes tartalom egy 
vagy több adott területén, vagy az online 
platformok egy vagy több típusa szerződési 
feltételeinek alkalmazása és érvényesítése 
vonatkozásában felmerülő kérdésekben, 
lehetővé téve, hogy a testület hatékonyan 
hozzájáruljon a vitarendezéshez;

b) rendelkezik a szükséges 
szakértelemmel a jogellenes tartalom terén, 
különösen a véleménynyilvánítás 
szabadságával és korlátozásával 
kapcsolatban alkalmazandó 
jogszabályokat és az alkalmazandó 
ítélkezési gyakorlatot illetően, beleértve az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának 
ítélkezési gyakorlatát, vagy az online 
platformok egy vagy több típusa szerződési 
feltételeinek alkalmazása és érvényesítése 
vonatkozásában, lehetővé téve, hogy a 
testület hatékonyan hozzájáruljon a 
vitarendezéshez;

Or. en

Módosítás 393
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) rendelkezik a szükséges 
szakértelemmel a jogellenes tartalom egy 
vagy több adott területén, vagy az online 
platformok egy vagy több típusa szerződési 
feltételeinek alkalmazása és érvényesítése 
vonatkozásában felmerülő kérdésekben, 
lehetővé téve, hogy a testület hatékonyan 
hozzájáruljon a vitarendezéshez;

b) rendelkezik a szükséges jogi 
szakértelemmel a jogellenes tartalom egy 
vagy több adott területén, vagy az online 
platformok egy vagy több típusa szerződési 
feltételeinek alkalmazása és érvényesítése 
vonatkozásában felmerülő kérdésekben, 
lehetővé téve, hogy a testület hatékonyan 
hozzájáruljon a vitarendezéshez;

Or. en

Indokolás

A jog megfelelő alkalmazása miatt szükséges a változtatás.

Módosítás 394
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) képes gyorsan, eredményesen és 
költséghatékonyan rendezni a vitákat, 
legalább az Unió egy hivatalos nyelvén;

d) képes gyorsan, eredményesen, 
átláthatóan és költséghatékonyan rendezni 
a vitákat, legalább az Unió egy hivatalos 
nyelvén;

Or. en

Módosítás 395
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a testület a szolgáltatás igénybe (3) Ha a testület a szolgáltatás igénybe 
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vevője javára dönt a vitában, az online 
platform megtéríti a szolgáltatás igénybe 
vevője által a vitarendezés vonatkozásában 
kifizetett vagy kifizetendő illetékeket és 
egyéb észszerű költségeket. Ha a testület az 
online platform javára dönt a vitában, a 
szolgáltatás igénybe vevőjének nem kell 
megtérítenie az online platform által a 
vitarendezés vonatkozásában kifizetett 
vagy kifizetendő illetékeket és egyéb 
költségeket.

vevője javára dönt a vitában, az online 
platform megtéríti a szolgáltatás igénybe 
vevője által a vitarendezés vonatkozásában 
kifizetett vagy kifizetendő illetékeket és 
egyéb észszerű költségeket. Ha a testület az 
online platform javára dönt a vitában, a 
szolgáltatás igénybe vevőjének sosem nem 
kell megtérítenie az online platform által a 
vitarendezés vonatkozásában kifizetett 
vagy kifizetendő illetékeket és egyéb 
költségeket.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása, hogy az igazságszolgátatás valóban szabad maradjon.

Módosítás 396
Robert Roos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az érintett online 
platform online óriásplatformnak számít, 
a peren kívüli vitarendezési eljárás 
maximális díja a fogyasztó számára nem 
haladhatja meg a 25 EUR-t. Ha a döntés 
a szolgáltatás igénybe vevőjének javára 
szól, az online óriásplatformnak vissza 
kell térítenie a testületnek a 
vitarendezésért fizetett bármilyen illetéket. 
A szolgáltatás igénybe vevőjének nem kell 
megtérítenie az online platform által a 
vitarendezés vonatkozásában kifizetett 
vagy kifizetendő illetékeket és egyéb 
költségeket. Ezen felül az online 
óriásplatformnak legalább 100 EUR 
összegű kártérítést kell biztosítania a 
szolgáltatás igénybe vevője számára. Ez 
nem érinti a szolgáltatás igénybe 
vevőjének azon jogát, hogy kártérítést 
követeljen a valós káráért.
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Or. en

Módosítás 397
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A vitarendezésre irányuló, e cikkel 
összhangban lévő, bíróságon kívüli 
megegyezés általi bármely kísérlet nem 
érinti az online szolgáltatók és a 
szolgáltatás érintett igénybe vevőinek arra 
vonatkozó jogát, hogy a bíróságon kívüli 
vitarendezési folyamat előtt, alatt vagy azt 
követően bírósági eljárást indítsanak.

Or. en

Módosítás 398
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) „Európai online tartalmakkal 
kapcsolatos vitarendezési alapot” kell 
létrehozni, amelyet az EU kezelne. Az 
alapnak függetlennek kell lennie, és 
pénzügyi forrásai származhatnának a 
digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 
alapján kiszabott közigazgatási 
bírságokból, valamint az EU, a 
tagállamok és más érdekelt felek 
hozzájárulásaiból.

Or. en

Módosítás 399
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François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 400
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tárhelyszolgáltatók megteszik az 
annak biztosításához szükséges műszaki és 
szervezeti intézkedéseket, hogy a 
megbízható bejelentők által a 14. cikkben 
említett mechanizmusok révén tett 
bejelentéseket kiemelten és késedelem 
nélkül, illetve ha a helyzet úgy kívánja, 
azonnal kezeljék és hozzák meg a 
megfelelő intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 401
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Adriana Maldonado 
López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Bizonyos esetekben, például a 
meglévő belső rendszereken alapuló 
esetekben vagy sürgős szükségletektől 
függően, a megbízható bejelentők 
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rendszerének lehetővé kell tennie, hogy 
kivételes esetekben előnyben részesítsenek 
egyéb értesítéseket a hatékonyság és 
valamennyi szereplő bevonásának 
fokozása érdekében.

Or. en

Módosítás 402
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A változtatás a harmonizációt hivatott elősegíteni.

Módosítás 403
Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, 
Andris Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Adriana 
Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szakértelemmel és hozzáértéssel 
rendelkezik a jogellenes tartalom észlelése, 
azonosítása és bejelentése terén;

a) bizonyította, hogy hozzáértéssel, 
pontossággal és szakértelemmel 
rendelkezik a jogellenes tartalom észlelése, 
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azonosítása és bejelentése terén;

Or. en

Módosítás 404
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szakértelemmel és hozzáértéssel 
rendelkezik a jogellenes tartalom észlelése, 
azonosítása és bejelentése terén;

a) szakértelemmel és hozzáértéssel 
rendelkezik a nyilvánvalóan jogellenes 
tartalom észlelése, azonosítása és 
bejelentése terén;

Or. en

Módosítás 405
Robert Roos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) kellő jogi szakértelemmel 
rendelkezik a véleménynyilvánítás 
szabadságára és korlátozására vonatkozó 
jogszabályok tekintetében, beleértve az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának 
alkalmazandó ítélkezési gyakorlatát is;

Or. en

Módosítás 406
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kollektív érdekeket képvisel, és 
független minden online platformtól;

b) közérdekeket képvisel, nem áll 
üzleti érdekében a tartalom eltávolítása, és 
független minden online platformtól és 
alvállalkozótól;

Or. en

Módosítás 407
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
19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kollektív érdekeket képvisel, és 
független minden online platformtól;

b) kollektív érdekeket képvisel, 
biztosítja a közérdek független 
képviseletét, és független minden online 
platformtól;

Or. en

Módosítás 408
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) időben, kellő gondossággal és 
objektíven végzi tevékenységét a 
bejelentések benyújtása céljából.

c) időben, kellő gondossággal és 
objektíven végzi tevékenységét a 
bejelentések benyújtása céljából, és 
megfelelő hitelesítéssel rendelkezik.

Or. en

Módosítás 409
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
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Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) időben, kellő gondossággal és 
objektíven végzi tevékenységét a 
bejelentések benyújtása céljából.

c) Objektíven végzi tevékenységét a 
bejelentések benyújtása céljából.

Or. en

Módosítás 410
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
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok tájékoztatják a Bizottságot 
és a Testületet az olyan szervezetek 
nevéről, címéről és e-mail-címéről, 
amelyeknek a (2) bekezdésnek 
megfelelően odaítélték a megbízható 
bejelentő státuszt. A digitális szolgáltatási 
koordinátorok párbeszédet folytatnak a 
platformokkal és a jogtulajdonosokkal 
annak érdekében, hogy a megbízható 
bejelentők rendszere pontos és hatékony 
maradjon.

Or. en

Módosítás 411
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A jogi következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 412
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok elismerhetnek olyan 
megbízható bejelentőket, amelyeket egy 
másik tagállam a saját területén 
megbízható bejelentőként ismer el. A 
megbízható bejelentők megkaphatják a 
megbízható európai bejelentő státuszt;

Or. en

Módosítás 413
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság garantálása

Módosítás 414
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szervezet megbízható bejelentő státuszát.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 415
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság – a Testülettel 
folytatott konzultációt követően – 
útmutatást adhat az online platformoknak 
és a digitális szolgáltatási 
koordinátoroknak az (5) és (6) bekezdés 
alkalmazásához.

(7) A Bizottság – a Testülettel 
folytatott konzultációt követően – 
útmutatást ad az online platformoknak és a 
digitális szolgáltatási koordinátoroknak a 
(2), (5) és (6) bekezdés alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 416
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság – a Testülettel 
folytatott konzultációt követően – 
útmutatást adhat az online platformoknak 
és a digitális szolgáltatási 
koordinátoroknak az (5) és (6) bekezdés 
alkalmazásához.

(7) A Bizottság – a Testülettel 
folytatott konzultációt követően – 
útmutatást ad az online platformoknak és a 
digitális szolgáltatási koordinátoroknak az 
(5) és (6) bekezdés alkalmazásához.

Or. en
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Módosítás 417
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az online platformoknak lehetőség 
szerint hozzáférést kell biztosítaniuk a 
megbízható bejelentők számára az 
illegális tartalmak széles körű felderítését 
segítő technikai eszközökhöz.

Or. en

Módosítás 418
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
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az online platformok – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggesztik a szolgáltatásuk nyújtását a 
szolgáltatás olyan igénybe vevője számára, 
amely gyakran bocsát rendelkezésre 
jogellenes tartalmat. A szolgáltatás 
megszüntetése abban az esetben 
rendelhető el, ha a szolgáltatás igénybe 
vevői nem tartják be az e rendeletben 
meghatározott alkalmazandó 
rendelkezéseket, vagy ha felfüggesztésre 
legalább háromszor sor került a jogellenes 
tartalom ismételt megosztásának 
megerősítését követően.

Or. en

Módosítás 419
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Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az online platformok – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggeszthetik a szolgáltatásuk 
nyújtását a szolgáltatás olyan igénybe 
vevője számára, amely gyakran bocsát 
rendelkezésre bizonyítottan jogellenes 
tartalmat, számba véve az online 
platformon terjesztett jogellenes tartalom 
súlyosságát.

Or. en

Módosítás 420
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Biztosítékok bevezetése.

Módosítás 421
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo



AM\1234906HU.docx 83/172 PE695.033v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A közvetítő szolgáltatók – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggesztik, vagy megfelelő 
körülmények esetén megszüntetik a 
szolgáltatásuk nyújtását a szolgáltatás 
olyan igénybe vevője számára, amely 
gyakran bocsát rendelkezésre jogellenes 
tartalmat.

Or. en

Indokolás

A 20. cikket át kell helyezni a III. fejezet 1. szakaszába, amely valamennyi közvetítő 
szolgáltatóra vonatkozik.

Módosítás 422
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 423
Robert Roos
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az online platformok 
haladéktalanul megszüntetik 
szolgáltatásaikat a nyilvánvalóan 
jogellenes tartalmakat terjesztő igénybe 
vevők számára, mivel a nyilvánvalóan 
jogellenes tartalom a közrend, a 
közerkölcs vagy a közegészség elleni 
bűncselekménynek is minősül.

Or. en

Indokolás

A nyilvánvalóan jogellenes tartalom a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértését is 
jelentheti. Míg bizonyos jogsértések ideiglenes vagy akár végleges felfüggesztéshez 
vezethetnek, ezek a jogsértések nem kezelhetők ugyanúgy, mint az olyan nyilvánvalóan 
jogellenes tartalom, amely a közrend, a közerkölcs vagy a közegészség elleni 
bűncselekménynek minősül (pl. gyermekbántalmazás vagy illegális kábítószer-kereskedelem).

Módosítás 424
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az online platformok – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggeszthetik a szolgáltatásuk 
nyújtását a szolgáltatás olyan igénybe 
vevője számára, amely gyakran bocsát 
rendelkezésre nyilvánvalóan jogellenes, 
de a közrendet, a közegészségügyet vagy a 
közerkölcsöt nem sértő tartalmat. Az 
online platformoknak figyelembe veszik 
az online platformon keresztül terjesztett 
jogellenes tartalom súlyosságának 
mértékét.

Or. en
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Módosítás 425
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platformok – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggesztik a 14. cikkben említett 
bejelentési és cselekvési mechanizmusok, 
illetve a 17. cikkben említett belső 
panaszkezelési rendszerek révén az olyan 
egyének vagy szervezetek, illetve 
panaszosok által tett bejelentések és 
panaszok feldolgozását, amelyek gyakran 
tesznek nyilvánvalóan megalapozatlan 
bejelentéseket vagy panaszokat.

(2) A közvetítő szolgáltatók – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggesztik a 14. cikkben említett 
bejelentési és cselekvési mechanizmusok, 
illetve a 17. cikkben említett belső 
panaszkezelési rendszerek révén az olyan 
egyének vagy szervezetek, illetve 
panaszosok által tett bejelentések és 
panaszok feldolgozását, amelyek gyakran 
tesznek nyilvánvalóan megalapozatlan 
bejelentéseket vagy panaszokat.

Or. en

Módosítás 426
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
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platformok – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggesztik a 14. cikkben említett 
bejelentési és cselekvési mechanizmusok, 
illetve a 17. cikkben említett belső 
panaszkezelési rendszerek révén az olyan 
egyének vagy szervezetek, illetve 
panaszosok által tett bejelentések és 
panaszok feldolgozását, amelyek gyakran 
tesznek nyilvánvalóan megalapozatlan 
bejelentéseket vagy panaszokat.

(2) Az online platformok – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggesztik a 14. cikkben említett 
bejelentési és cselekvési mechanizmusok, 
illetve a 17. cikkben említett belső 
panaszkezelési rendszerek révén az olyan 
egyének vagy szervezetek, illetve 
panaszosok által tett bejelentések és 
panaszok feldolgozását, amelyek gyakran 
tesznek megalapozatlan bejelentéseket 
vagy panaszokat.

Or. en
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Módosítás 427
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platformok – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggesztik a 14. cikkben említett 
bejelentési és cselekvési mechanizmusok, 
illetve a 17. cikkben említett belső 
panaszkezelési rendszerek révén az olyan 
egyének vagy szervezetek, illetve 
panaszosok által tett bejelentések és 
panaszok feldolgozását, amelyek gyakran 
tesznek nyilvánvalóan megalapozatlan 
bejelentéseket vagy panaszokat.

(2) Az online platformok – észszerű 
időre és előzetes figyelmeztetést követően 
– felfüggesztik a 14. cikkben említett 
bejelentési és cselekvési mechanizmusok, 
illetve a 17. cikkben említett belső 
panaszkezelési rendszerek révén az olyan 
egyének vagy szervezetek, illetve 
panaszosok által tett bejelentések és 
panaszok feldolgozását, amelyek gyakran 
tesznek megalapozatlan bejelentéseket 
vagy panaszokat.

Or. en

Módosítás 428
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az online platformok – egyedi 
elbírálás alapján, illetve időben, kellő 
gondossággal és objektíven – értékelik, 
hogy a szolgáltatás igénybe vevője, az 
egyén, a szervezet vagy a panaszos részt 
vesz-e az (1) és (2) bekezdésben említett 
visszaélésben, az online platform számára 
elérhető információkból egyértelműen 
megállapítható valamennyi releváns tény 
és körülmény figyelembevételével. Ezek a 
körülmények legalább az alábbiakat 
tartalmazzák:

(3) A közvetítő szolgáltatók – egyedi 
elbírálás alapján, illetve időben, kellő 
gondossággal és objektíven – értékelik, 
hogy a szolgáltatás igénybe vevője, az 
egyén, a szervezet vagy a panaszos részt 
vesz-e az (1) és (2) bekezdésben említett 
visszaélésben, az online platform számára 
elérhető információkból egyértelműen 
megállapítható valamennyi releváns tény 
és körülmény figyelembevételével. Ezek a 
körülmények legalább az alábbiakat 
tartalmazzák:

Or. en
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Módosítás 429
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
20 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvánvalóan jogellenes tartalom 
vagy a nyilvánvalóan megalapozatlan 
bejelentések vagy panaszok abszolút száma 
az elmúlt évben;

a) A jogellenes tartalom vagy a 
nyilvánvalóan megalapozatlan bejelentések 
vagy panaszok abszolút száma az elmúlt 
évben;

Or. en

Módosítás 430
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvánvalóan jogellenes tartalom 
vagy a nyilvánvalóan megalapozatlan 
bejelentések vagy panaszok abszolút száma 
az elmúlt évben;

a) a jogellenes tartalom vagy a 
megalapozatlan bejelentések vagy 
panaszok abszolút száma az elmúlt évben;

Or. en

Módosítás 431
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvánvalóan jogellenes tartalom 
vagy a nyilvánvalóan megalapozatlan 

a) a jogellenes tartalom vagy a 
tudatosan megalapozatlan bejelentések 
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bejelentések vagy panaszok abszolút száma 
az elmúlt évben;

vagy panaszok abszolút száma az elmúlt 
évben;

Or. en

Módosítás 432
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
20 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szolgáltatás igénybe vevőjének, 
az egyénnek, a szervezetnek vagy a 
panaszosnak a szándéka.

törölve

Or. en

Indokolás

A felhasználó szándékának értékelése különböző értelmezésekhez vezethetne.

Módosítás 433
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az online platformok – 
egyértelműen és részletesen – 
meghatározzák a szerződési feltételeikben 
az (1) és (2) bekezdésében említett 
visszaéléssekkel kapcsolatos politikájukat, 
többek között az általuk annak 
értékelésekor figyelembe vett tények és 
körülmények vonatkozásában, hogy 
bizonyos magatartás visszaélésnek 
minősül-e, illetve mennyi időre szóljon a 
felfüggesztés.

(4) A közvetítő szolgáltatók – 
egyértelműen és részletesen – 
meghatározzák a szerződési feltételeikben 
az (1) és (2) bekezdésében említett 
visszaéléssekkel kapcsolatos politikájukat, 
többek között az általuk annak 
értékelésekor figyelembe vett tények és 
körülmények vonatkozásában, hogy 
bizonyos magatartás visszaélésnek 
minősül-e, illetve mennyi időre szóljon a 
felfüggesztés, valamint hogy milyen 
körülmények vezethetnek a szolgáltatás 
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megszüntetéséhez.

Or. en

Módosítás 434
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az online platformok – 
egyértelműen és részletesen – 
meghatározzák a szerződési feltételeikben 
az (1) és (2) bekezdésében említett 
visszaéléssekkel kapcsolatos politikájukat, 
többek között az általuk annak 
értékelésekor figyelembe vett tények és 
körülmények vonatkozásában, hogy 
bizonyos magatartás visszaélésnek 
minősül-e, illetve mennyi időre szóljon a 
felfüggesztés.

(4) Az online platformok – 
egyértelműen és részletesen – 
meghatározzák a szerződési feltételeikben 
az (1) és (2) bekezdésében említett 
visszaéléssekkel kapcsolatos politikájukat, 
többek között az általuk annak 
értékelésekor figyelembe vett tények és 
körülmények vonatkozásában, hogy 
bizonyos magatartás visszaélésnek 
minősül-e, illetve mennyi időre szóljon a 
felfüggesztés, valamint hogy milyen 
körülmények vezethetnek a szolgáltatás 
megszüntetéséhez.

Or. en

Módosítás 435
Robert Roos, Jessica Stegrud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a szolgáltatás egyik 
igénybe vevőjének fiókját felfüggesztik, és 
az online platform óriásplatformnak 
minősül, a véleménynyilvánítás 
szabadságáért felelős vezetőt azonnal 
értesítik.

Or. en
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Módosítás 436
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az online platform tudomására 
jut bármely olyan információ, amelynek 
alapján felmerül a súlyos, emberek életét 
vagy biztonságát fenyegető bűncselekmény 
elkövetésének vagy valószínűsíthető 
elkövetésének gyanúja, haladéktalanul 
tájékoztatja az érintett tagállam vagy 
tagállamok bűnüldözési vagy igazságügyi 
hatóságait a gyanújáról, és rendelkezésükre 
bocsát valamennyi elérhető releváns 
információt.

(1) Ha az online platform tudomására 
jut bármely olyan információ, amelynek 
alapján felmerül a súlyos, emberek életét 
vagy biztonságát fenyegető bűncselekmény 
elkövetésének vagy valószínűsíthető 
elkövetésének gyanúja, haladéktalanul 
tájékoztatja az érintett tagállam vagy 
tagállamok bűnüldözési vagy igazságügyi 
hatóságait vagy annak a tagállamnak a 
bűnüldözési hatóságait, amelyben 
székhellyel vagy jogi képviselővel 
rendelkezik vagy az Europolt a gyanújáról, 
és rendelkezésükre bocsát valamennyi 
elérhető releváns információt.

Or. en

Módosítás 437
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az online platform nem tudja 
kellő bizonyossággal meghatározni, hogy 
melyik az érintett tagállam, akkor 
tájékoztatja annak a tagállamnak a 
bűnüldözési hatóságait, amelyben 
székhellyel vagy jogi képviselővel 
rendelkezik vagy tájékoztatja az Europolt.

(2) Ha az online platform nem tudja 
kellő bizonyossággal meghatározni, hogy 
melyik az érintett tagállam, akkor 
tájékoztatja annak a tagállamnak a 
bűnüldözési hatóságait, amelyben 
székhelye található vagy jogi képviselővel 
rendelkezik, valamint továbbítja ezt az 
információt az Europol számára is, a 
megfelelő további intézkedések megtétele 
érdekében.
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Or. en

Módosítás 438
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier, Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 439
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Urmas 
Paet, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22 A kereskedők 
nyomonkövethetősége

22 A kereskedők és online hirdetők 
nyomonkövethetősége

Or. en

Módosítás 440
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az online platform lehetővé 
teszi a fogyasztók számára, hogy 
távollevők között kötött szerződést 
kössenek a kereskedőkkel, gondoskodik 
róla, hogy a kereskedők csak akkor 
használhassák a szolgáltatásait üzenetek 
küldésére vagy termékek vagy 

(1) A közvetítő szolgáltatók 
gondoskodnak róla, hogy megszerezzék a 
következő információkat a kereskedőkről, 
mielőtt azok elkezdenék használni 
szolgáltatásaikat:
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szolgáltatások kínálására az uniós 
fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően az 
online platform megszerezte a következő 
információkat:

Or. en

Indokolás

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályjavaslatban szereplő „kereskedők 
nyomonkövethetőségére” vonatkozó kötelezettség alkalmazása az online piactereken nem 
lenne teljes megoldás, mivel annak hatálya túlságosan korlátozott. A kötelezettséget minden 
közvetítő szolgáltató esetében alkalmazni kell. Az jogellenes digitális tartalmak közzététele 
elkerülhetetlenül támaszkodik más közvetítők szolgáltatásaira az infrastruktúra és a 
támogatás terén. Ezért ennek a kötelezettségnek minden ilyen közvetítőre vonatkoznia kell.

Módosítás 441
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az online platform lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, gondoskodik róla, hogy a 
kereskedők csak akkor használhassák a 
szolgáltatásait üzenetek küldésére vagy 
termékek vagy szolgáltatások kínálására az 
uniós fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően az 
online platform megszerezte a következő 
információkat:

(1) Ha az online platform lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, gondoskodik róla, hogy a 
kereskedők csak akkor használhassák a 
szolgáltatásait üzenetek küldésére vagy 
termékek vagy szolgáltatások kínálására az 
uniós fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően, 
harmadik országbeli kereskedők esetében 
az online platform meggyőződött arról, 
hogy a kereskedők rendelkeznek európai 
fiókteleppel vagy képviselővel, és 
megszerezte a következő információkat:

Or. en

Módosítás 442
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
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Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az online platform lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, gondoskodik róla, hogy a 
kereskedők csak akkor használhassák a 
szolgáltatásait üzenetek küldésére vagy 
termékek vagy szolgáltatások kínálására az 
uniós fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően az 
online platform megszerezte a következő 
információkat:

(1) Ha az online platform lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy a platformon 
távollevők között kötött szerződést 
kössenek hivatásos kereskedőkkel, 
gondoskodik róla, hogy a kereskedők csak 
akkor használhassák a szolgáltatásait 
üzenetek küldésére vagy termékek vagy 
szolgáltatások kínálására az uniós 
fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően az 
online platform megszerezte a 
kereskedőtől a következő információkat:

Or. en

Módosítás 443
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
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az online platform lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, gondoskodik róla, hogy a 
kereskedők csak akkor használhassák a 
szolgáltatásait üzenetek küldésére vagy 
termékek vagy szolgáltatások kínálására az 
uniós fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően az 
online platform megszerezte a következő 
információkat:

(1) Ha az online platform lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, legyen az vállalkozás és a 
fogyasztó közötti vagy személyek közötti, 
gondoskodik róla, hogy a kereskedők csak 
akkor használhassák a szolgáltatásait 
üzenetek küldésére vagy termékek vagy 
szolgáltatások kínálására az uniós 
fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően az 
online platform megszerezte a következő 
információkat:

Or. en
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Indokolás

Az online platformokon folytatott érdemi kereskedés történhet vállalkozások és fogyasztók 
között (B2C), azaz hivatásos kereskedők és fogyasztók között, vagy egyenrangú szolgáltatók 
és fogyasztók között (P2P), a „közösségi” vagy „megosztásalapú” gazdaság keretében 
(például az eBay, Airbnb, Blablacar stb.). Ez a módosítás megerősíti az „ismerd az üzleti 
ügyfeleidet” elvet a piacterekkel kapcsolatban, és kiterjeszti annak használatát más 
közvetítőkre (reklámszolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, doménnév-nyilvántartók).

Módosítás 444
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten Løkkegaard, Urmas 
Paet, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az online platform lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, gondoskodik róla, hogy a 
kereskedők csak akkor használhassák a 
szolgáltatásait üzenetek küldésére vagy 
termékek vagy szolgáltatások kínálására az 
uniós fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően az 
online platform megszerezte a következő 
információkat:

(1) Ha az online platform lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel vagy online hirdetéseket 
értékesít,gondoskodik róla, hogy a 
kereskedők csak akkor használhassák a 
szolgáltatásait üzenetek küldésére vagy 
termékek vagy szolgáltatások kínálására az 
uniós fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően az 
online platform megszerezte a következő 
információkat:

Or. en

Módosítás 445
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az online platform lehetővé 
teszi a fogyasztók számára, hogy 
távollevők között kötött szerződést 

(1) Az online piacterek szolgáltatói 
biztosítják, hogy a kereskedők csak akkor 
használhassák szolgáltatásaikat üzenetek 
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kössenek a kereskedőkkel, gondoskodik 
róla, hogy a kereskedők csak akkor 
használhassák a szolgáltatásait üzenetek 
küldésére vagy termékek vagy 
szolgáltatások kínálására az uniós 
fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően az 
online platform megszerezte a következő 
információkat:

küldésére vagy termékek vagy 
szolgáltatások kínálására az uniós 
fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatás használatát megelőzően az 
online piactér megszerezte a következő 
információkat:

Or. en

Módosítás 446
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az online platform lehetővé 
teszi a fogyasztók számára, hogy 
távollevők között kötött szerződést 
kössenek a kereskedőkkel, gondoskodik 
róla, hogy a kereskedők csak akkor 
használhassák a szolgáltatásait üzenetek 
küldésére vagy termékek vagy 
szolgáltatások kínálására az uniós 
fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatása használatát megelőzően az 
online platform megszerezte a következő 
információkat:

(1) Az online piacterek szolgáltatói 
biztosítják, hogy a kereskedők csak akkor 
használhassák szolgáltatásaikat üzenetek 
küldésére vagy termékek vagy 
szolgáltatások kínálására az uniós 
fogyasztók vonatkozásában, ha a 
szolgáltatás használatát megelőzően az 
online piactér megszerezte a következő 
információkat és ellenőrizte azok 
tartalmát:

Or. en

Indokolás

A joghézagok, és a felhasználóknak a hirdetések és termékek eredetével és céljával 
kapcsolatos félreértéseinek elkerülése érdekében a platformnak nem elég megszereznie a 
beszállítókkal kapcsolatos információkat, de ellenőriznie is kell azokat. Az információk között 
a termékbiztonsággal kapcsolatos adatokat, mint például a termékek címkézését és (adott 
esetben) az azonosítási számot is meg kell szerezni, és ellenőrizni kell.

Módosítás 447
Mikuláš Peksa
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kereskedő személyazonosító 
okmányának vagy egyéb, a 910/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. 
cikkében meghatározott elektronikus 
azonosító okmány másolata50;

törölve

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

Or. en

Indokolás

Biztosítékokra van szükség az olyan alkalmi kereskedők számára, akik természetes személyek.

Módosítás 448
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 449
Mikuláš Peksa
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Biztosítékokra van szükség az olyan alkalmi kereskedők számára, akik természetes személyek.

Módosítás 450
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a gazdasági szereplő neve, címe, 
telefonszáma és e-mail-címe az (EU) 
2019/1020 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 3. cikke (13) bekezdésének és 4. 
cikkének51 vagy egyéb releváns uniós jogi 
aktus értelmében;

d) amennyiben a szerződés olyan 
termékekre vonatkozik, amelyek az (EU) 
2019/1020 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 4. cikkének (5) bekezdésében 
felsorolt uniós rendeletek hatálya alá 
tartoznak, az Unióban letelepedett a 
gazdasági szereplő neve, címe, 
telefonszáma és e-mail-címe az (EU) 
2019/1020 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében 
vagy egyéb releváns uniós jogi aktusban 
említettek szerint;

_________________
51 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2019/1020 rendelete (2019. június 
20.) a piacfelügyeletről és a termékek 
megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK 
irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 
305/2011/EU rendelet módosításáról (HL 
L 169., 2019.6.25., 1. o.).
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Or. en

Módosítás 451
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
22 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kereskedő saját kiállítású 
tanúsítványa, amelyben vállalja, hogy 
csak olyan termékeket vagy 
szolgáltatásokat kínál, amelyek 
megfelelnek az uniós jog alkalmazandó 
szabályainak.

törölve

Or. en

Módosítás 452
Martin Hojsík

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) termékbiztonsággal kapcsolatos 
információk, mint például a termékek 
címkézése és, adott esetben azonosítási 
száma, az egyes terméktípusok által 
jelentett kockázatok csökkentése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 453
Pernille Weiss

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

(1a) A 5. cikkre hivatkozva a platform 
köteles ellenőrizni, hogy az alábbi 
követelmények megfelelnek-e az uniós és 
a nemzeti jognak;
1. a termék rendelkezik-e a szükséges 
megfelelőségi jelöléssel;
2. mellékelték-e hozzá a szükséges 
dokumentációt, például az uniós 
megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a 
használati utasítást és a biztonsági 
tájékoztatót azon a nyelven, amely a 
fogyasztók és más végfelhasználók 
számára könnyen érthető, ha a jogszabály 
ezt írja elő;
3. feltüntetésre került-e a) név, b) 
bejegyzett márkanév vagy védjegy és c) az 
a cím, amelyen a kereskedő a termékkel 
kapcsolatban elérhető. Amennyiben a 
terméken annak fizikai jellemzői miatt 
nem lehet elhelyezni, annak 
csomagolásán és/vagy a kísérő 
dokumentációban fel kell tüntetni a típust, 
gyártási vagy sorozatszámot vagy más, az 
azonosítást lehetővé tevő elemet;

Or. en

Indokolás

Mivel számos platform sosem kapja meg a fizikai termékeket, a dokumentációs 
követelményeket digitális formában kell feltölteni és ellenőrizni, például úgy, hogy az eladó 
képdokumentációt tölt fel, és elektronikus rendszeren keresztül tesz megfelelőségi 
nyilatkozatot.

Módosítás 454
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platform – az ilyen (2) A közvetítő szolgáltató – az ilyen 
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információk kézhezvételét követően – 
észszerű erőfeszítéseket tesz annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat.

információk kézhezvételét követően – a 
gondosságra vonatkozó magas szintű 
iparági normáknak megfelelően megteszi 
azokat a hatékony lépéseket, amelyek 
elvárhatók egy észszerűen, kellő 
gondossággal eljáró szereplőtől, annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
pontosak, naprakészek és megbízhatóak-e, 
amihez független és megbízható 
forrásokat használ, beleértve a tagállamok 
vagy az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket, 
vagy kéri a kereskedőt, hogy nyújtson be 
megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat. A közvetítő 
szolgáltató kötelezi a kereskedőket arra, 
hogy haladéktalanul tájékoztassák az a), 
d) és e) pontban említett információkban 
bekövetkező bármilyen változásról, és az 
ellenőrzési folyamatot rendszeresen, 
legalább évente megismétli. A közvetítő 
szolgáltató garantálja, hogy az aki 
kereskedő, akivel szemben a 20. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott intézkedést 
alkalmazták, ne vehesse igénybe a 
szolgáltatást, más néven sem.

Or. en

Módosítás 455
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platform – az ilyen 
információk kézhezvételét követően – 
észszerű erőfeszítéseket tesz annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 

(2) Az online platform – az ilyen 
információk kézhezvételét követően – a 
gondosságra vonatkozó magas szintű 
iparági normáknak megfelelően megteszi 
azokat a hatékony lépéseket, amelyek 
elvárhatók egy észszerűen, kellő 
gondossággal eljáró szereplőtől, annak 



AM\1234906HU.docx 101/172 PE695.033v01-00

HU

szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat.

értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
pontosak, naprakészek és megbízhatóak-e, 
amihez független és megbízható 
forrásokat használ, beleértve a tagállamok 
vagy az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket, 
vagy kéri a kereskedőt, hogy nyújtson be 
megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat. A közvetítő 
szolgáltató kötelezi a kereskedőket arra, 
hogy haladéktalanul tájékoztassák az a), 
d) és e) pontban említett információkban 
bekövetkező bármilyen változásról, és az 
ellenőrzési folyamatot rendszeresen 
megismétli.

Or. en

Módosítás 456
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platform – az ilyen 
információk kézhezvételét követően – 
észszerű erőfeszítéseket tesz annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat.

(2) Az online platform – az ilyen 
információk kézhezvételét követően – 
észszerű erőfeszítéseket tesz annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat. Az online 
piactereknek a 7. cikk tiszteletben tartása 
érdekében rendszeresen ellenőrizniük kell 
a kereskedői fiókokat, valamint az általuk 
kínált termékeket és szolgáltatásokat.
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Or. en

Módosítás 457
Martin Hojsík, Valérie Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platform – az ilyen 
információk kézhezvételét követően – 
észszerű erőfeszítéseket tesz annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat.

(2) Az online piactér szolgáltatója – az 
ilyen információk kézhezvételét követően 
– észszerű erőfeszítéseket tesz annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez egy arra 
felhatalmazott tisztviselő vagy a 
tagállamok vagy az Unió által 
rendelkezésre bocsátott, szabadon 
hozzáférhető hivatalos online adatbázisokat 
vagy online interfészeket használ, vagy 
kéri a kereskedőt, hogy nyújtson be 
megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat.

Or. en

Indokolás

Egyes esetekben nem a tagállamok, hanem az adott tagállam vagy az EU arra felhatalmazott 
tisztviselői biztosítják a hozzáférést az adatokhoz, ezért az alkalmazási kör nem korlátozódhat 
a tagállamokra vagy az Unió hatóságaira.

Módosítás 458
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platform – az ilyen 
információk kézhezvételét követően – 
észszerű erőfeszítéseket tesz annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 

(2) Az online platform – az ilyen 
információk kézhezvételét követően – 
megteszi az e rendeltben előírtakat annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
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e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat.

e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat.

Or. en

Módosítás 459
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platform – az ilyen 
információk kézhezvételét követően – 
észszerű erőfeszítéseket tesz annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat.

(2) Az online piactér szolgáltatója – az 
ilyen információk kézhezvételét követően 
– észszerű erőfeszítéseket tesz annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat.

Or. en

Módosítás 460
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online platform – az ilyen (2) Az online óriásplatform – az ilyen 
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információk kézhezvételét követően – 
észszerű erőfeszítéseket tesz annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat.

információk kézhezvételét követően – 
észszerű erőfeszítéseket tesz annak 
értékelésére, hogy az (1) bekezdés a), d) és 
e) pontjában említett információk 
megbízhatóak-e, amihez a tagállamok vagy 
az Unió által rendelkezésre bocsátott, 
szabadon hozzáférhető hivatalos online 
adatbázisokat vagy online interfészeket 
használ, vagy kéri a kereskedőt, hogy 
nyújtson be megbízható forrásból származó 
alátámasztó okmányokat.

Or. en

Indokolás

Az arányosság bevezetése

Módosítás 461
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A platformok rendszeresen és kellő 
gondossággal ellenőrzik a kereskedők 
legitimitását és az általuk szolgáltatott 
információkat, amint kézhez kapják 
azokat. Az online platform:
a) megakadályozza a nem biztonságos és 
nem megfelelő termékek és 
termékkategóriák online kínálatát, 
mégpedig az európai termékbiztonsági 
vállalás ajánlásainak megfelelő hivatalos 
online adatbázisokban való ellenőrzés 
révén.
b) megakadályozza a hamisított termékek 
online kínálatát.
c) szükség esetén utólag együttműködik a 
már értékesített veszélyes termékekkel 
kapcsolatban az illetékes hatóságokkal, és 
intézkedik a fogyasztók figyelmeztetéséről.
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Or. en

Módosítás 462
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az online platform értesül arról, 
hogy az (1) bekezdésben említett, a 
kereskedő által benyújtott valamely 
információ pontatlan vagy hiányos, a 
platform – késedelem nélkül vagy az uniós 
és a nemzeti jog értelmében meghatározott 
határidőn belül – kéri a kereskedőt az 
információ helyesbítésére, az annak 
biztosításához szükséges mértékben, hogy 
valamennyi információ pontos és 
hiánytalan legyen.

(3) Ha az online platform a (2) 
bekezdésben előírt hatékony, a kellő 
gondossággal eljáró szereplőtől elvárható 
lépéseken, vagy a tagállamok 
fogyasztóvédelmi hivatalain keresztül 
értesül arról, hogy az (1) bekezdésben 
említett, a kereskedő által benyújtott 
valamely információ pontatlan, elavult 
vagy hiányos, a platform – késedelem 
nélkül vagy az uniós és a nemzeti jog 
értelmében meghatározott határidőn belül – 
kéri a kereskedőt az információ 
helyesbítésére, az annak biztosításához 
szükséges mértékben, hogy valamennyi 
információ pontos és hiánytalan legyen.

Or. en

Módosítás 463
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az online platform értesül arról, 
hogy az (1) bekezdésben említett, a 
kereskedő által benyújtott valamely 
információ pontatlan vagy hiányos, a 
platform – késedelem nélkül vagy az uniós 
és a nemzeti jog értelmében meghatározott 
határidőn belül – kéri a kereskedőt az 
információ helyesbítésére, az annak 

(3) Ha a közvetítő szolgáltató értesül 
arról, hogy az (1) bekezdésben említett, a 
kereskedő által benyújtott valamely 
információ pontatlan, elavult vagy hiányos, 
a szolgáltató – késedelem nélkül vagy az 
uniós és a nemzeti jog értelmében 
meghatározott határidőn belül – kéri a 
kereskedőt az információ helyesbítésére, az 
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biztosításához szükséges mértékben, hogy 
valamennyi információ pontos és 
hiánytalan legyen.

annak biztosításához szükséges mértékben, 
hogy valamennyi információ pontos és 
hiánytalan legyen.

Or. en

Módosítás 464
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az online platform értesül arról, 
hogy az (1) bekezdésben említett, a 
kereskedő által benyújtott valamely 
információ pontatlan vagy hiányos, a 
platform – késedelem nélkül vagy az uniós 
és a nemzeti jog értelmében meghatározott 
határidőn belül – kéri a kereskedőt az 
információ helyesbítésére, az annak 
biztosításához szükséges mértékben, hogy 
valamennyi információ pontos és 
hiánytalan legyen.

(3) Ha az online piactér szolgáltatója 
értesül arról, hogy az (1) bekezdésben 
említett, a kereskedő által benyújtott 
valamely információ pontatlan vagy 
hiányos, a piactér – késedelem nélkül vagy 
az uniós és a nemzeti jog értelmében 
meghatározott határidőn belül – kéri a 
kereskedőt az információ helyesbítésére, az 
annak biztosításához szükséges mértékben, 
hogy valamennyi információ pontos és 
hiánytalan legyen.

Or. en

Módosítás 465
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a kereskedő nem helyesbíti vagy nem 
egészíti ki az ilyen információt, az online 
platform felfüggeszti a 
szolgáltatásnyújtását a kereskedő felé, 
amíg az nem tesz eleget a kérésnek.

Ha a kereskedő nem helyesbíti vagy nem 
egészíti ki az ilyen információt, a közvetítő 
szolgáltató felfüggeszti a 
szolgáltatásnyújtását a kereskedő felé, 
amíg az nem tesz eleget a kérésnek.

Or. en
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Módosítás 466
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A jogi egyértelműség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 467
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 468
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Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 469
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés sérelme nélkül a 
platform csak akkor ad ki információkat 
harmadik félnek, ha azt az alkalmazandó 
jog előírja, beleértve a 9. cikkben említett 
határozatokat és tagállami illetékes 
hatóságok vagy a Bizottság által az e 
rendelet értelmében vett feladataik ellátása 
érdekében kibocsátott határozatokat.

(5) A (2) bekezdés sérelme nélkül a 
közvetítő szolgáltató csak akkor ad ki 
információkat harmadik félnek, ha azt az 
alkalmazandó jog előírja – beleértve a 9. 
cikkben említett határozatokat és tagállami 
illetékes hatóságok vagy a Bizottság által 
az e rendelet értelmében vett feladataik 
ellátása érdekében kibocsátott 
határozatokat –, valamint amennyiben az 
érdekelt feleknek jogsértések 
kivizsgálásának és jogaik 
érvényesítésének jogszerű céljából van 
szükségük az információkhoz való 
hozzáférésre.

Or. en

Módosítás 470
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés sérelme nélkül a 
platform csak akkor ad ki információkat 
harmadik félnek, ha azt az alkalmazandó 
jog előírja, beleértve a 9. cikkben említett 
határozatokat és tagállami illetékes 
hatóságok vagy a Bizottság által az e 
rendelet értelmében vett feladataik ellátása 
érdekében kibocsátott határozatokat.

(5) A (2) bekezdés sérelme nélkül az 
online piactér szolgáltatója csak akkor ad 
ki információkat harmadik félnek, ha azt az 
alkalmazandó jog előírja, beleértve a 9. 
cikkben említett határozatokat és tagállami 
illetékes hatóságok vagy a Bizottság által 
az e rendelet értelmében vett feladataik 
ellátása érdekében kibocsátott 
határozatokat.

Or. en

Módosítás 471
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az online platform egyértelműen, 
könnyen hozzáférhetően és érthetően a 
szolgáltatás igénybe vevőinek 
rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdés a), 
d), e) és f) pontjában említett 
információkat.

(6) Az online piactér szolgáltatója 
egyértelműen, könnyen hozzáférhetően és 
érthetően a szolgáltatás igénybe vevőinek 
rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdés a), 
d), e) és f) pontjában említett 
információkat.

Or. en

Módosítás 472
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az online platform egyértelműen, 
könnyen hozzáférhetően és érthetően a 

(6) A közvetítő szolgáltató 
egyértelműen, könnyen hozzáférhetően és 
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szolgáltatás igénybe vevőinek 
rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdés a), 
d), e) és f) pontjában említett 
információkat.

érthetően a szolgáltatás igénybe vevőinek 
rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdés a), 
d), e) és f) pontjában említett 
információkat.

Or. en

Módosítás 473
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az online platform úgy tervezi és 
alakítja ki online interfészét, hogy a 
kereskedők az alkalmazandó uniós jog 
értelmében eleget tehessenek 
kötelezettségeiknek a szerződéskötés előtti 
tájékoztatás és a termékbiztonságra 
vonatkozó tájékoztatás vonatkozásában.

(7) Az online piactér szolgáltatója 
méltányos és felhasználóbarát módon 
tervezi és alakítja ki online interfészét, 
hogy a kereskedők az alkalmazandó uniós 
jog értelmében eleget tehessenek 
kötelezettségeiknek a szerződéskötés előtti 
tájékoztatás és a termékbiztonságra 
vonatkozó tájékoztatás vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 474
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az online platform úgy tervezi és 
alakítja ki online interfészét, hogy a 
kereskedők az alkalmazandó uniós jog 
értelmében eleget tehessenek 
kötelezettségeiknek a szerződéskötés előtti 
tájékoztatás és a termékbiztonságra 
vonatkozó tájékoztatás vonatkozásában.

(7) A közvetítő szolgáltató úgy tervezi 
és alakítja ki online interfészét, hogy a 
kereskedők az alkalmazandó uniós jog 
értelmében eleget tehessenek 
kötelezettségeiknek a szerződéskötés előtti 
tájékoztatás és a termékbiztonságra 
vonatkozó tájékoztatás vonatkozásában.

Or. en
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Módosítás 475
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az online felület segítségével a 
kereskedők megadhatják a termék vagy 
szolgáltatás egyértelmű azonosítását 
lehetővé tevő információkat, valamint 
adott esetben a címkézésre vonatkozó 
adatokat – beleértve a CE-jelölést is –, 
amelyek a termékbiztonságra és a termék 
megfelelőségére vonatkozó hatályos 
jogszabályok értelmében kötelezőek.

Or. en

Módosítás 476
Robert Roos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az online platformok biztosítják a 
gyors jóváhagyást a kereskedők számára, 
feltéve hogy a szükséges információkat 
helyesen adták meg.

Or. en

Módosítás 477
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Martin Hojsík

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

22a. cikk
Az online piacterekre vonatkozó, a 
jogellenes ajánlatokkal kapcsolatos 

további rendelkezések
(1) Az online piactér szolgáltatója 
megfelelő intézkedéseket hoz annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
szolgáltatását igénybe vevő kereskedők 
olyan termékre vagy szolgáltatásra 
vonatkozó ajánlatokat terjesszenek, 
amelyek nem felelnek meg az uniós 
jognak.
(2) Amennyiben az online piactér 
szolgáltatója a 14. cikk (2) bekezdésének 
a) és b) pontjában felsorolt elemeket 
tartalmazó, vagy arra utaló információ 
birtokába jut, hogy a 22. cikkben említett 
valamely információ pontatlan, az online 
piactér szolgáltatója felszólítja a 
kereskedőt, hogy haladéktalanul 
bizonyítsa az adott információ 
pontosságát, vagy javítsa ki azt.
(3) Mielőtt a kereskedő ajánlata 
elérhetővé válik az online piactéren, az 
online piactér szolgáltatója a 22. cikk (8) 
bekezdésében említett információk 
alapján ellenőrzi, hogy a kereskedő által 
megjeleníteni kívánt, uniós fogyasztók 
számára szóló ajánlat szerepel-e, nem 
megfelelőként azonosított termék vagy 
termékkategória besorolás alatt bármely 
szabadon hozzáférhető, hivatalos online 
adatbázisban vagy online felületen 
szereplő listán vagy listákon. Amennyiben 
a termék szerepel az említett listán, a 
szolgáltató nem engedélyezi a kereskedő 
számára az ajánlat megjelenítését.
(4) Ha az online piactér szolgáltatója 
tudomást szerez a szolgáltatásain 
keresztül kínált termék vagy szolgáltatás 
jogellenes jellegéről, tájékoztatja 
szolgáltatásának azon igénybe vevőit, akik 
ilyen terméket vásároltak vagy ilyen 
szolgáltatásra szerződtek.
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(5) Az online piactér szolgáltatója minden 
tőle telhetőt megtesz annak érdekében, 
hogy arányos mechanizmusokat bevezetve 
megakadályozza a 14. cikknek 
megfelelően korábban hamisítottként 
bejelentett termékekre vonatkozó 
ajánlatok újbóli megjelenését. Az ilyen 
mechanizmusok nem vezethetnek a 7. 
cikkben szereplő általános nyomon 
követéshez.
(6) Az online piactér szolgáltatója minden 
indokolatlan késedelem nélkül 
felfüggeszti szolgáltatásai nyújtását az 
olyan kereskedők számára, amelyek 
ismétlődően, vagy jogellenesen próbálnak 
meg termékre vagy szolgáltatásra szóló 
ajánlatokat megjeleníteni. Döntéséről 
haladéktalanul értesíti a kereskedőt.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az online piacterek terjeszkedésére, és az európai fogyasztóknak kínált olyan 
termékek jelentős számára, amelyek továbbra sem felelnek meg a követelményeknek vagy 
veszélyesek, a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályba további, az online piacterek 
szolgáltatóira vonatkozó konkrét rendelkezéseket kell beépíteni. Ezek az intézkedések nem 
vezethetnek a szolgáltató általi általános nyomon követéshez.

Módosítás 478
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 20. cikk értelmében vett 
felfüggesztések száma, különbséget téve a 
nyilvánvalóan illegális tartalom, a 
nyilvánvalóan megalapozatlan értesítések 
benyújtása és a nyilvánvalóan 
megalapozatlan panaszok benyújtása miatti 
felfüggesztések között;

b) a 20. cikk értelmében vett 
felfüggesztések száma, különbséget téve a 
jogellenes tartalom, a megalapozatlan 
értesítések benyújtása és a megalapozatlan 
panaszok benyújtása miatti felfüggesztések 
között;
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Or. en

Módosítás 479
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
23 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 20. cikk értelmében vett 
felfüggesztések száma, különbséget téve a 
nyilvánvalóan illegális tartalom, a 
nyilvánvalóan megalapozatlan értesítések 
benyújtása és a nyilvánvalóan 
megalapozatlan panaszok benyújtása miatti 
felfüggesztések között;

b) a 20. cikk értelmében vett 
felfüggesztések száma, különbséget téve a 
jogellenes tartalom, a megalapozatlan 
értesítések benyújtása és a megalapozatlan 
panaszok benyújtása miatti felfüggesztések 
között;

Or. en

Módosítás 480
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 20. cikk értelmében vett 
felfüggesztések száma, különbséget téve a 
nyilvánvalóan illegális tartalom, a 
nyilvánvalóan megalapozatlan értesítések 
benyújtása és a nyilvánvalóan 
megalapozatlan panaszok benyújtása miatti 
felfüggesztések között;

b) a 20. cikk értelmében vett 
felfüggesztések száma, különbséget téve a 
nyilvánvalóan jogellenes tartalom, a 
megalapozatlan értesítések benyújtása és a 
megalapozatlan panaszok benyújtása miatti 
felfüggesztések között;

Or. en

Módosítás 481
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 a) Az online platformoknak világosan 
meg kell határozniuk, hogyan és milyen 
célból gyűjtenek adatokat a szolgáltatás 
felhasználóitól, és hogyan, kinek és 
milyen célból továbbítják az összegyűjtött 
adatokat.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság bevezetése

Módosítás 482
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten Løkkegaard, Urmas 
Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el az (1) bekezdés 
értelmében vett jelentések formájára, 
tartalmára és egyéb részleteire vonatkozó 
mintadokumentumok kidolgozása 
érdekében.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogad el a fő 
teljesítménymutatók létrehozása, és az (1) 
bekezdés értelmében vett jelentések 
formájára, tartalmára és egyéb részleteire 
vonatkozó mintadokumentumok 
kidolgozása érdekében.

Or. en

Módosítás 483
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online hirdetések átláthatósága Az online hirdetések átláthatósági 
követelményei

Or. en

Módosítás 484
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online interfészükön hirdetéseket 
megjelenítő online platformok biztosítják, 
hogy a szolgáltatások igénybe vevői – az 
egyes igénybe vevőknek megjelenített 
egyes hirdetések vonatkozásában – 
egyértelműen és valós időben 
megállapíthassák, hogy

Az online interfészükön hirdetéseket 
megjelenítő online platformok biztosítják, 
hogy a szolgáltatások igénybe vevői – az 
egyes igénybe vevőknek megjelenített 
egyes hirdetések vonatkozásában – 
egyértelműen, érdemi módon és valós 
időben megállapíthassák, hogy

Or. en

Módosítás 485
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online interfészükön hirdetéseket 
megjelenítő online platformok biztosítják, 
hogy a szolgáltatások igénybe vevői – az 
egyes igénybe vevőknek megjelenített 
egyes hirdetések vonatkozásában – 
egyértelműen és valós időben 
megállapíthassák, hogy

Az online interfészükön hirdetéseket 
megjelenítő online platformok biztosítják, 
hogy a szolgáltatások igénybe vevői – az 
egyes igénybe vevőknek megjelenített 
egyes hirdetések vonatkozásában – 
egyértelműen, mindig valós időben 
állapíthassák meg, hogy

Or. en
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Módosítás 486
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megjelenített információ hirdetés; a) a megjelenített információ hirdetés, 
és hogy a hirdetést egy algoritmus 
optimalizálta-e, beleértve a hirdetés 
optimalizálására használt összes proxy 
közzétételét;

Or. en

Módosítás 487
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
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megjelenített információ hirdetés; a) a megjelenített információ, vagy 
annak egy része online hirdetés;

Or. en

Módosítás 488
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mely természetes vagy jogi személy 
nevében került sor a hirdetés 
megjelenítésére;

b) mely természetes vagy jogi személy 
nevében került sor a hirdetés 
megjelenítésére, és hogy a hirdetést 
automatizált rendszer segítségével 
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választották-e ki, és amennyiben igen, a 
rendszer(ek)ért felelős természetes vagy 
jogi személy(ek) kiléte;

Or. en

Módosítás 489
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
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mely természetes vagy jogi személy 
nevében került sor a hirdetés 
megjelenítésére;

b) mely természetes vagy jogi személy 
nevében került sor a hirdetés 
megjelenítésére, és mely természetes vagy 
jogi személy finanszírozza a hirdetés 
megjelenítését;

Or. en

Módosítás 490
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mely természetes vagy jogi személy 
nevében került sor a hirdetés 
megjelenítésére;

b) azon személy magán vagy üzleti 
jogállása, akinek a nevében sor került a 
hirdetés megjelenítésére;

Or. en

Módosítás 491
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) melyek a szolgáltatás hirdetéssel 
megcélzott igénybe vevőjének 
meghatározására szolgáló főbb 
paraméterekkel kapcsolatos érdemi 
információk, a hirdető által meghatározott 
részletességgel, beleértve a hirdetés 
közzétételére vonatkozó, a hirdető által 
meghatározott vagy az online platform 
által alkalmazott optimalizálási célokat is.

Or. en

Módosítás 492
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) melyek a szolgáltatás hirdetéssel 
megcélzott igénybe vevőjének 
meghatározására szolgáló összes 
paraméterrel kapcsolatos érdemi 
információk, beleértve az online 
platformra feltöltött személyes adatok 
kategóriáját és forrását, valamint az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében a személyes 
adatok feltöltésének jogalapját;

Or. en

Módosítás 493
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



PE695.033v01-00 120/172 AM\1234906HU.docx

HU

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

c) melyek a szolgáltatás hirdetéssel 
megcélzott igénybe vevőjének 
meghatározására szolgáló paraméterekkel 
kapcsolatos érdemi információk, és hogyan 
változtathatók meg ezek a paraméterek.

Or. en

Indokolás

A felhasználói ellenőrzés erősítése

Módosítás 494
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
24 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 495
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) melyek a hirdetés optimalizálására 
szolgáló algoritmusokra vonatkozó érdemi 
információk, ha vannak ilyenek, beleértve 
az optimalizálás célját, az 
optimalizáláshoz használt proxyk 
jellemzőit, valamint azoknak az okoknak 
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az érdemi magyarázatát, hogy az online 
platform miért optimalizálta és jelenítette 
meg a hirdetést az adott igénybe vevőnek, 
az optimalizálási cél elérése érdekében;

Or. en

Módosítás 496
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
24 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a hirdetés automatizált eszközzel 
került-e megjelenítésre, és ha igen, mely 
természetes vagy jogi személy felelős az 
eszközért.

Or. en

Indokolás

A legtöbb online hirdetést automatikusan vezérlik.

Módosítás 497
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) A szolgáltatást igénybe vevőknek 
hozzáférést kell biztosítani az online 
platformok róluk tárolt profilalkotási 
adataihoz. Ezeket az adatokat a 
szolgáltatás igénybe vevői által könnyen 
érthető formában kell hozzáférhetővé 
tenni, és az (EU) 2016/679 rendelet 
értelmében tartalmazniuk kell az adott 
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igénybe vevőre vonatkozó 
következtetéseket is. A szolgáltatás 
igénybe vevői számára lehetővé kell tenni 
azt is, hogy helyesbíthessék vagy 
törölhessék profiljukat, beleértve a 
platform rájuk vonatkozó következtetéseit 
is. Ezeket a profilokat nem szabad 
hirdetésre használni.

Or. en

Módosítás 498
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Urmas 
Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online felületeiken hirdetéseket 
megjelenítő online platformoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a hirdetők:
a) tájékoztatást kérhetnek arról, hogy hol 
helyezték el hirdetéseiket;
b) tájékoztatást kérhetnek arról, hogy 
melyik közvetítő kezelte az adataikat;
c) jelezhetik, hogy hirdetéseiket mely 
weboldalakon nem lehet elhelyezni. E 
rendelkezés be nem tartása esetén a 
hirdetőknek lehetőséget kell biztosítani a 
bírósági jogorvoslatra.

Or. en

Módosítás 499
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
24 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítő szolgáltatók tájékoztatják azt a 
természetes vagy jogi személyt, akinek 
nevében a hirdetés megjelent, hogy hol 
került sor a hirdetés megjelenítésére. 
Kérésre a hatóságokat, a nem 
kormányzati szervezeteket és a kutatókat 
is tájékoztatják.

Or. en

Módosítás 500
Adam Jarubas, Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) és c) pontban meghatározott 
követelmények tekintetében az online 
hirdetésközvetítési szolgáltatások 
nyújtóinak biztosítaniuk kell a 
rendelkezésükre álló információk 
továbbítását a szolgáltatás igénybe 
vevőinek.

Or. en

Módosítás 501
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A viselkedésalapú és mikrotargetált 
marketing nem engedélyezhető 18 év alatti 
gyermekek esetében.

Or. en
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Módosítás 502
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
24 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online platformoknak előnyben 
részesíteniük az olyan hirdetéseket, 
amelyek számára nem szükséges a 
tartalommal végzett felhasználói 
interakció nyomon követése.

Or. en

Módosítás 503
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
24 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online platformoknak lehetőséget kell 
biztosítaniuk arra, hogy az igénybe vevők 
könnyen letilthassák a mikrotargetált 
nyomon követést.

Or. en

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos által a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról készített 
jelentés további intézkedések bevezetését javasolja az online hirdetésekkel szembeni fokozott 
védelem érdekében, beleértve a célzott hirdetések fokozatos kivezetés és tiltását, valamint a 
célzott hirdetési célokra felhasználható adatok kategóriáira és a hirdetők vagy harmadik felek 
számára a célzott hirdetések lehetővé tétele vagy megkönnyítése érdekében továbbított 
adatkategóriákra vonatkozó korlátozásokat.

Módosítás 504
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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
24 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online platformoknak lehetőséget kell 
biztosítaniuk arra, hogy az igénybe vevők 
a viselkedési adatok és a politikai 
hirdetések használata mellett 
dönthessenek.

Or. en

Módosítás 505
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. cikk
A célzott hirdetésekre vonatkozó 

korlátozások
Tilos a szolgáltatás igénybe vevőit célzó 
reklámok viselkedésbeli adataik alapján 
vagy profilalkotási technikák 
alkalmazásával történő terjesztése. A 
személyre szabott hirdetések csak azon a 
tartalmon alapulhatnak, amelyet az 
igénybe vevő az online platformon tekint 
meg, megfelelő tájékoztatás keretében. 
Tilos a felhasználót a platformon kívül, 
más szolgáltatásokon vagy szélesebb 
körben az interneten követni. Az online 
platformok nem vehetik igénybe a 
platformon belül vagy kívül kezelt adatok 
eszközök és helyszínek közötti 
kombinációját.

Or. en
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Módosítás 506
Henna Virkkunen, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Tom 
Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a szakasz azokra az online 
platformokra vonatkozik, amelyek havonta 
átlagosan legalább 45 millió aktív 
felhasználónak kínálják szolgáltatásaikat az 
Unióban, ami a (3) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott módszertannak megfelelően 
került kiszámításra.

(1) Ez a szakasz azokra az online 
platformokra vonatkozik, amelyek havonta 
átlagosan legalább 45 millió aktív 
felhasználónak kínálják szolgáltatásaikat az 
Unióban, vagy amelyek esetében a 
platform működési modellje és jellege a 
(3) bekezdésben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokban meghatározott 
módszertannak megfelelő felmérés alapján 
rendszerszintű kockázatnak minősül. Ez a 
szakasz nem vonatkozik azokra az online 
platformokra, amelyek a 2003/361/EK 
ajánlás melléklete értelmében mikro-, kis- 
vagy középvállalkozásnak (kkv-nak) 
minősülnek. Ez a szakasz nem 
alkalmazandó továbbá azokra a 
vállalkozásokra sem, amelyek korábban a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 
értelmében közép-, kis vagy 
mikrovállalkozásnak minősültek, 
amennyiben ezt a státuszukat a nevezett 
ajánlás 4. cikkének (2) bekezdésének 
megfelelően, tizenkét hónapnál nem 
régebben veszítették el.

Or. en

Módosítás 507
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 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a szakasz azokra az online 
platformokra vonatkozik, amelyek havonta 
átlagosan legalább 45 millió aktív 
felhasználónak kínálják szolgáltatásaikat az 
Unióban, ami a (3) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott módszertannak megfelelően 
került kiszámításra.

(1) Ez a szakasz azokra az online 
platformokra vonatkozik, amelyek havonta 
átlagosan legalább 45 millió aktív 
felhasználónak kínálják szolgáltatásaikat az 
Unióban – ami a (3) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott módszertannak megfelelően 
került kiszámításra –, vagy amelyek 
forgalma meghaladja az évi 50 millió 
eurót1a.

_________________
1a Bizottsági szolgálati 
munkadokumentum: Hatásvizsgálati 
jelentés, Mellékletek (SWD(2020)348).

Or. en

Indokolás

A hatásvizsgálati jelentésben szereplő nyilvános konzultációkban részt vevő 
vállalkozások/üzleti szervezetek több mint fele jelezte, hogy éves forgalma meghaladja a 50 
millió eurót.

Módosítás 508
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a szakasz azokra az online 
platformokra vonatkozik, amelyek havonta 
átlagosan legalább 45 millió aktív 
felhasználónak kínálják szolgáltatásaikat az 
Unióban, ami a (3) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott módszertannak megfelelően 
került kiszámításra.

(1) Ez a szakasz azokra az online 
platformokra vonatkozik, amelyek havonta 
átlagosan legalább 22,5 millió aktív 
felhasználónak kínálják szolgáltatásaikat az 
Unióban, ami a (3) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott módszertannak megfelelően 
került kiszámításra.

Or. en
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Indokolás

A 45 millió havi átlagos aktív felhasználói küszöbérték meglehetősen magas. Nagyon kevés 
vállalat felel meg ezeknek a kritériumoknak. Az olyan kiemelt platformok, mint az Alibaba 
vagy az Airbnb, amelyek több millió felhasználóval rendelkeznek és jelentős kockázatot 
jelentenek az emberek számára, nem feltétlenül tartoznak az óriásplatformok meghatározása 
alá. 22,5 milliót javaslunk, hogy több nagy szereplőre is kiterjedjen a szakasz hatálya.

Módosítás 509
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el a 69. 
cikknek megfelelően, hogy kiigazítsa az 
(1) bekezdésben említett, a szolgáltatást az 
Unióban havonta átlagosan igénybe vevők 
számát, amennyiben az Unió népessége 
legalább 5 %-kal nő vagy csökken a 2020. 
évi népességéhez képest, vagy a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
történő kiigazítást követően annak az 
évnek a népességéhez képest, amelyben a 
legutóbbi felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadásra került. Ebben az esetben 
úgy igazítja ki a számot, hogy az az uniós 
népesség 10 %-ának feleljen meg abban az 
évben, amikor elfogadta a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust, felfelé vagy lefelé 
kerekítve, millióban megadva.

(2) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el a 69. 
cikknek megfelelően, hogy kiigazítsa az 
(1) bekezdésben említett, a szolgáltatást az 
Unióban havonta átlagosan igénybe vevők 
számát, amennyiben az Unió népessége 
legalább 5 %-kal nő vagy csökken a 2020. 
évi népességéhez képest, vagy a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
történő kiigazítást követően annak az 
évnek a népességéhez képest, amelyben a 
legutóbbi felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadásra került. Ebben az esetben 
úgy igazítja ki a számot, hogy az az uniós 
népesség 5%-ának feleljen meg abban az 
évben, amikor elfogadta a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust, felfelé vagy lefelé 
kerekítve, millióban megadva.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat nem teszi egyértelművé, hogy mi történik, ha egy bizonyos méretű online 
platform felhasználóinak száma egy vagy több nemzeti piacon meghaladja a lakosság 10%-át, 
de uniós szinten nem éri el a 45 milliós felhasználói küszöböt. Annak ellenére, hogy egy 
vállalat rendkívül nagy szereplő egy vagy több uniós tagállam területén, a tagállami fellépés 
lehetősége sérülhet. Ez jelentős következményekkel járhat a fogyasztók védelmével 
kapcsolatban azokban az országokban, ahol a platform óriásplatformnak tekinthető. Az 5% 
többé-kevésbé 22,5 milliónak felel meg.
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Módosítás 510
Henna Virkkunen, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Tom 
Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el a 69. 
cikknek megfelelően – a Testülettel 
folytatott konzultációt követően –, hogy 
meghatározza az annak kiszámítására 
szolgáló módszertant, hogy havonta 
átlagosan hányan vettek aktívan igénybe 
egy szolgáltatást az Unióban az (1) 
bekezdés alkalmazásában. A módszertan 
különösen azt határozza meg, hogyan kell 
megállapítani az uniós népesség nagyságát, 
illetve milyen kritériumok alapján kell 
megállapítani, hogy havonta átlagosan 
hányan vettek aktívan igénybe egy 
szolgáltatást az Unióban, figyelembe véve 
a különböző hozzáférhetőségi 
lehetőségeket.

(3) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el a 69. 
cikknek megfelelően – a Testülettel 
folytatott konzultációt követően –, hogy az 
(1) bekezdés alkalmazásában 
meghatározza az annak kiszámítására 
szolgáló módszertant, hogy havonta 
átlagosan hányan vettek aktívan igénybe 
egy szolgáltatást az Unióban, valamint 
hogy a platform működési modellje és 
jellege rendszerszintű kockázatnak 
minősül-e. A módszertan különösen azt 
határozza meg, hogyan kell megállapítani 
az uniós népesség nagyságát, illetve milyen 
kritériumok alapján kell megállapítani, 
hogy havonta átlagosan hányan vettek 
aktívan igénybe egy szolgáltatást az 
Unióban, figyelembe véve a különböző 
hozzáférhetőségi lehetőségeket, valamint 
hogy hogyan kell megállapítani azt, hogy 
a platform működési modellje és jellege 
rendszerszintű kockázatnak minősül-e.

Or. en

Módosítás 511
Henna Virkkunen, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Tom 
Berendsen, Pernille Weiss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a 
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következő kritériumokra alapozzák a 
módszertant:
a) az online platform szerepe a nyilvános 
vita elősegítésében;
b) az online platformon végrehajtott 
gazdasági tranzakciók szerepe, jellege és 
volumene;
c) az online platform szerepe az 
információk, vélemények és elképzelések 
terjesztésében, valamint annak 
befolyásolásában, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevői hogyan szereznek be és 
kommunikálnak információkat az 
interneten; valamint
d) a platform jelentette társadalmi 
kockázatok mélysége és hatóköre, 
valamint a jogellenes tartalmak múltbeli 
előfordulása a szolgáltatás keretében.
Azok az online platformok, amelyek – 
függetlenül attól, hogy az Unióban 
havonta átlagosan hány aktív felhasználó 
veszi igénybe szolgáltatásaikat – az e 
bekezdésben vázolt kritériumok szerint 
végzett értékelés alapján alacsony 
rendszerszintű kockázatot jelentenek, nem 
tekintendők online óriásplatformoknak.

Or. en

Módosítás 512
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor – legalább 
hathavonta – ellenőrzi, hogy a joghatósága 
alatt tartozó online platformok 
szolgáltatását az Unióban havonta 
átlagosan aktívan igénybe vevők száma 
eléri-e az (1) bekezdésben meghatározott 

(4) A székhely szerinti digitális 
szolgáltatási koordinátor – legalább 
hathavonta – ellenőrzi, hogy a joghatósága 
alatt tartozó online platformok 
szolgáltatását az Unióban havonta 
átlagosan aktívan igénybe vevők száma 
eléri-e az (1) bekezdésben meghatározott 
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számot. Az ellenőrzés alapján határozatot 
fogad el, amely e rendelet alkalmazásában 
online óriásplatformnak minősíti az érintett 
online platformot vagy megszünteti annak 
ilyen minősítését, és – haladéktalan 
késedelem nélkül – értesíti az érintett 
online platformot és a Bizottságot a 
határozatáról.

számot, vagy hogy a platform működési 
modellje és jellege rendszerszintű 
kockázatot jelent-e. Az ellenőrzés alapján 
határozatot fogad el, amely e rendelet 
alkalmazásában online óriásplatformnak 
minősíti az érintett online platformot vagy 
megszünteti annak ilyen minősítését, és – 
haladéktalan késedelem nélkül – értesíti az 
érintett online platformot és a Bizottságot a 
határozatáról.

Or. en

Módosítás 513
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik róla, hogy az 
online óriásplatformok jegyzéke 
megjelenjen az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, és naprakész legyen. Az ebben a 
szakaszban előírt kötelezettségek négy 
hónappal az ilyen közzétételt követően 
vonatkoznak vagy nem vonatkoznak az 
érintett online óriásplatformokra.

A Bizottság gondoskodik róla, hogy az 
online óriásplatformok jegyzéke 
megjelenjen az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, és naprakész legyen. Az ebben a 
szakaszban előírt kötelezettségek két 
hónappal az ilyen közzétételt követően 
vonatkoznak vagy nem vonatkoznak az 
érintett online óriásplatformokra.

Or. en

Indokolás

A két hónap összhangban van a 38. cikk (3) bekezdésével.

Módosítás 514
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 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az óriásplatformok lehetővé teszik 
az üzleti felhasználók és a kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 
számára az ugyanazon operációs 
rendszerhez, hardverhez vagy 
szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az 
azzal való interoperabilitást, amely 
rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a 
kiegészítő szolgáltatások nyújtása során 
használ.

Or. en

Indokolás

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával 
összhangban a módosítás külön interoperabilitási követelményt vezet be.

Módosítás 515
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 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az óriásplatformok kapuőrei 
lehetővé teszik olyan harmadik fél 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak telepítését és 
tényleges használatát, amelyek a kapuőr 
operációs rendszereit használják vagy 
azzal együttműködnek, és lehetővé teszik e 
szoftveralkalmazások vagy 
szoftveralkalmazás-áruházak számára, 
hogy azokhoz a kapuőr alapvető 
platformszolgáltatásától eltérő 
eszközökkel is hozzá lehessen férni. A 
kapuőrt nem lehet megakadályozni abban, 
hogy arányos intézkedésekkel biztosítsa, 
hogy a harmadik fél szoftveralkalmazások 
vagy szoftveralkalmazás-áruházak ne 
veszélyeztessék a kapuőr által nyújtott 



AM\1234906HU.docx 133/172 PE695.033v01-00

HU

hardver vagy operációs rendszer 
integritását.

Or. en

Indokolás

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra vonatkozó javaslattal összhangban.

Módosítás 516
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
25 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Az óriásplatformok tartózkodnak 
attól, hogy technikailag korlátozzák a 
végfelhasználók különböző 
szoftveralkalmazások és szolgáltatások 
közötti váltásra és az azokra történő 
feliratkozásra irányuló képességét, 
amelyekhez a kapuőr operációs 
rendszerének használatával lehet 
hozzáférni, beleértve a végfelhasználók 
esetében az internetszolgáltató 
kiválasztását.

Or. en

Módosítás 517
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 cikk – 4 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) Az óriásplatformok lehetővé teszik 
a mobilalkalmazások ökoszisztémáiban a 
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fogyasztók és a fejlesztők számára, hogy 
növeljék az elérhető alkalmazások számát, 
és biztosítsák a szoftveralkalmazások és 
szolgáltatások új funkcióinak elérését a 
kapuőr operációs rendszereinek 
használatával.

Or. en

Indokolás

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra vonatkozó javaslattal összhangban. A 
kapuőrök korlátozhatják innovációs kapacitásukat, ha kötelesek biztosítani a különböző 
alkalmazások használatát.

Módosítás 518
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk
Az online óriásplatformok általános 

szerződési feltételei
Az online óriásplatformok általános 
szerződési feltételei nem írhatnak elő 
olyan további feltételeket, amelyek 
meghatározzák, hogy milyen tartalom 
engedélyezett az online óriásplatformon. 
Ezeket a határokat az alkalmazandó uniós 
és nemzeti jog írja elő. A tagállamok 
alkalmazandó jogával és az alkalmazandó 
uniós joggal összhangban az online 
óriásplatformok általános szerződési 
feltételei nem lehetnek hátrányos hatással 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
rögzített alapvető jogokra, különös 
tekintettel a véleménynyilvánítás 
szabadságához fűződő alapvető jogra.

Or. en
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Módosítás 519
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk
A fiókhoz való jog

(1) Az online óriásplatformok kötelesek 
biztosítani a fiók létrehozásának 
lehetőségét minden, legális szándékkal 
fiókot létrehozni kívánó felhasználó 
számára. A felhasználónak képesnek kell 
lennie saját fiókjának ellenőrzésére.
(2) Az online óriásplatformok csak akkor 
törölhetnek fiókot, ha a felhasználó a 
fiókot jogellenes tevékenységekre, például 
visszaélésre, csalásra vagy terrorista 
propagandára használja.

Or. en

Módosítás 520
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
25 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25b. cikk
A jogszerű tartalom egyenlő kezelése

Az online óriásplatformok algoritmusai 
nem értékelik a platformjukon keresztül 
terjesztett tartalom belső jellegét. Emellett 
az online óriásplatformok nem hozhatnak 
korrekciós intézkedéseket a jogszerű 
tartalommal kapcsolatban, például adott 
tartalom vonatkozásában a 
reklámbevételek leállítását vagy egyéb 
olyan intézkedéseket, mint például a 
hiteles információforrások 
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láthatóságának javítását.

Or. en

Módosítás 521
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
25 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25b. cikk
Tartalommoderálás

(1) Maga a szolgáltató csak illegális 
tartalmakat törölhet az online 
óriásplatformon.
(2) A felhasználók letilthatják és 
törölhetik a platform azon részén 
található tartalmakat, amelyek 
ellenőrzésük alatt állnak, például a 
bejegyzéseikre írt megjegyzéseket.

Or. en

Módosítás 522
Jessica Stegrud, Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
25 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25c. cikk
Árnyékletiltás

Be kell tiltani az árnyékletiltás 
gyakorlatát, amely azt jelenti, hogy a 
felhasználó továbbra is használhatja az 
online óriásplatformot, és posztolhat 
bejegyzéseket, de azok terjesztését 
jelentősen csökkentik.
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Módosítás 523
Jessica Stegrud, Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
25 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25d. cikk
Algoritmusok és politikai nézetek

Az online óriásplatformok algoritmusa, 
amely a megjelenítendő tartalmakat 
választja ki, sohasem részesíthet előnyben 
vagy hozhat hátrányba bizonyos politikai 
nézeteket.

Or. en

Módosítás 524
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kockázatértékelés Előzetes emberi jogi hatásvizsgálat

Or. en

Módosítás 525
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) Az online óriásplatformok az 
alkalmazásnak a 25. cikk (4) bekezdése 
második albekezdésében említett 
kezdőnapjától kezdődően – majd ezt 
követően legalább évente egyszer – 
azonosítják, elemzik és értékelik a 
szolgáltatásaik Unióban történő 
működtetéséből és használatából eredő 
jelentős rendszerszintű kockázatokat. Ez a 
kockázatértékelés a szolgáltatásaikra 
vonatkozik, és magában foglalja az alábbi 
rendszerszintű kockázatokat:

(1) Az online óriásplatformok az 
alkalmazásnak a 25. cikk (4) bekezdése 
második albekezdésében említett 
kezdőnapjától kezdődően – majd ezt 
követően legalább évente egyszer – 
azonosítják, elemzik és értékelik a 
szolgáltatásaik Unióban történő 
működtetéséből és használatából eredő 
jelentős rendszerszintű kockázatokat. A 
kockázatértékelést el kell végezni 
tagállamonkénti bontásban, ahol a 
szolgáltatásokat nyújtják, valamint az 
Unió egészére vonatkozóan. Ez a 
kockázatértékelés a szolgáltatásaikra 
vonatkozik, és magában foglalja az alábbi 
rendszerszintű kockázatokat:

Or. en

Módosítás 526
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online óriásplatformok az 
alkalmazásnak a 25. cikk (4) bekezdése 
második albekezdésében említett 
kezdőnapjától kezdődően – majd ezt 
követően legalább évente egyszer – 
azonosítják, elemzik és értékelik a 
szolgáltatásaik Unióban történő 
működtetéséből és használatából eredő 
jelentős rendszerszintű kockázatokat. Ez a 
kockázatértékelés a szolgáltatásaikra 
vonatkozik, és magában foglalja az alábbi 
rendszerszintű kockázatokat:

(1) Az online óriásplatformok az 
alkalmazásnak a 25. cikk (4) bekezdése 
második albekezdésében említett 
kezdőnapjától kezdődően – majd ezt 
követően legalább évente egyszer – 
azonosítják, elemzik és értékelik a 
szolgáltatásaik Unióban történő 
működtetéséből és használatából, valamint 
tevékenységeikből, ezen belül az üzleti 
modelljükből eredő gyakorlatokból és 
technológiai tervezési döntéseikből eredő 
jelentős rendszerszintű kockázatokat. Ez a 
kockázatértékelés a szolgáltatásaikra 
vonatkozik, és magában foglalja az alábbi 
rendszerszintű kockázatokat:

Or. en
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Módosítás 527
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online óriásplatformok az 
alkalmazásnak a 25. cikk (4) bekezdése 
második albekezdésében említett 
kezdőnapjától kezdődően – majd ezt 
követően legalább évente egyszer – 
azonosítják, elemzik és értékelik a 
szolgáltatásaik Unióban történő 
működtetéséből és használatából eredő 
jelentős rendszerszintű kockázatokat. Ez a 
kockázatértékelés a szolgáltatásaikra 
vonatkozik, és magában foglalja az alábbi 
rendszerszintű kockázatokat:

(1) Az online óriásplatformok az 
alkalmazásnak a 25. cikk (4) bekezdése 
második albekezdésében említett 
kezdőnapjától kezdődően – majd ezt 
követően legalább évente egyszer – 
azonosítják, elemzik és értékelik a 
szolgáltatásaik Unióban történő 
működtetéséből és használatából eredő 
jelentős rendszerszintű kockázatokat. Ez az 
előzetes emberi jogi hatásvizsgálat a 
szolgáltatásaikra vonatkozik, és magában 
foglalja az alábbi rendszerszintű 
kockázatokat:

Or. en

Módosítás 528
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
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online óriásplatformok az 
alkalmazásnak a 25. cikk (4) bekezdése 
második albekezdésében említett 
kezdőnapjától kezdődően – majd ezt 
követően legalább évente egyszer – 
azonosítják, elemzik és értékelik a 
szolgáltatásaik Unióban történő 
működtetéséből és használatából eredő 
jelentős rendszerszintű kockázatokat. Ez a 
kockázatértékelés a szolgáltatásaikra 
vonatkozik, és magában foglalja az alábbi 

(1) Az online óriásplatformok az 
alkalmazásnak a 25. cikk (4) bekezdése 
második albekezdésében említett 
kezdőnapjától kezdődően – majd ezt 
követően legalább évente egyszer – 
azonosítják, elemzik és értékelik a 
szolgáltatásaik Unióban történő 
működtetéséből és használatából eredő 
jelentős rendszerszintű kockázatokat. Ez a 
kockázatértékelés a szolgáltatásaikra és 
tevékenységeikre vonatkozik, és magában 
foglalja az alábbi rendszerszintű 
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rendszerszintű kockázatokat: kockázatokat:

Or. en

Indokolás

A kockázatértékelésnek ki kell térnie az online óriásplatformok által végzett bármely 
tevékenység által az alapvető jogokra gyakorolt negatív hatásokra, nem csak az általuk 
nyújtott szolgáltatásokra.

Módosítás 529
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogellenes tartalom terjesztése a 
szolgáltatásaik használatával;

törölve

Or. en

Indokolás

A jogellenes tartalom terjesztése mindig kockázat.

Módosítás 530
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogellenes tartalom terjesztése a 
szolgáltatásaik használatával;

a) jogellenes tartalom terjesztése a 
szolgáltatásaik használatával; az online 
óriásplatformoknak különbséget kell 
tenniük az állítólagosan, nyilvánvalóan és 
bizonyítottan jogellenes tartalom között;

Or. en
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Módosítás 531
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az alapvető jogok gyakorlását 
érintő negatív hatások, tekintettel a magán- 
és a családi élet tiszteletben tartására, a 
véleménynyilvánítás szabadságára, az 
információszabadságra, a média 
szabadságára és pluralizmusára, a 
megkülönböztetés tilalmára és a 
gyermekek jogaira a Charta 7., 11., 21. és 
24. cikkének megfelelően, valamint a 
Chartában rögzített egyéb emberi jogokra 
és szabadságokra, amelyeket ezek a 
rendszerek most és a jövőben negatívan 
érinthetnek;

Or. en

Módosítás 532
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



PE695.033v01-00 142/172 AM\1234906HU.docx

HU

Módosítás 533
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az alapvető jogok gyakorlását 
érintő negatív hatások, beleértve a magán- 
és a családi élet tiszteletben tartására, a 
véleménynyilvánítás szabadságára, az 
információszabadságra, a 
megkülönböztetés tilalmára, a gyermekek 
jogaira és a fogyasztóvédelemre gyakorolt 
hatásokat a Charta 7., 11., 21., 24. és 28. 
cikkének megfelelően;

Or. en

Módosítás 534
Adam Jarubas, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 535
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
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 536
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az alapvető jogok gyakorlását 
érintő negatív hatások, különös tekintettel 
a magán- és a családi élet tiszteletben 
tartására, a véleménynyilvánítás 
szabadságára, az információszabadságra, a 
megkülönböztetés tilalmára, az 
algoritmikus elfogultságra és a gyermekek 
jogaira a Chartában foglaltaknak 
megfelelően;

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság garantálása.

Módosítás 537
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kiszámíthatóság és a releváns eredmények biztosítása.

Módosítás 538
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a közegészségügyre, a kiskorúakra, 
a társadalmi párbeszédre, valamint a 
választási folyamatokra és a 
közbiztonságra gyakorolt tényleges vagy 
várható rendszerszintű negatív hatások, 
beleértve – de nem kizárólag – a 
szolgáltatásaik szándékos 
manipulálásának kockázatára, többek 
között a szolgáltatás nem engedélyezett 
használatával vagy automatizált 
használatával.

Or. en
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Módosítás 539
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Carlo 
Calenda, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a közegészségügyre, a kiskorúakra, 
a társadalmi párbeszédre, valamint a 
választási folyamatokra és a 
közbiztonságra gyakorolt tényleges vagy 
várható rendszerszintű negatív hatások, 
különös tekintettel a szolgáltatásaik 
szándékos manipulálásának kockázatára, 
többek között a szolgáltatás nem 
engedélyezett használatával vagy 
automatizált használatával.

Or. en

Indokolás

Az online óriásplatformok szolgáltatásai rendszerszintű kockázatot jelenthetnek „a 
közegészségügy, a kiskorúak, a társadalmi párbeszéd, illetve a választási folyamatokkal és a 
közbiztonsággal kapcsolatos tényleges vagy várható hatások” szempontjából, függetlenül 
attól, hogy manipuláltak-e vagy sem.

Módosítás 540
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 541
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) készenlét a 37. cikkben említett 
válságkezelési protokollokban való 
részvételre;

Or. en

Indokolás

A 37. cikkel való összeegyeztethetőség biztosításához szükséges módosítás.

Módosítás 542
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) jogellenes tartalom terjesztése a 
szolgáltatásaik használatával;

Or. en

Módosítás 543
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

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

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

Or. en

Indokolás

A létező problémák kezelése.

Módosítás 544
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 545
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 546
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

információk potenciálisan gyors és széles 
körű terjedését.

Or. en

Módosítás 547
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A magas szintű nyilvános 
ellenőrzés és átláthatóság biztosítása 
érdekében ezeket az éves 
kockázatértékeléseket a nyílt hozzáférésű 
adatokon keresztül a lehető 
legátláthatóbbá kell tenni. A 
kockázatértékelés eredményéről és az azt 
alátámasztó dokumentumokról 
tájékoztatni kell az igazgatótanácsot és a 
létesítmény digitális szolgáltatási 
koordinátorát. A kockázatértékelés 
összefoglaló változatát könnyen 
hozzáférhető formában nyilvánosságra 
kell hozni.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság biztosítása.

Módosítás 548
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kockázatértékelést a 
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szolgáltatásokat igénybe vevők 
képviselőinek, a szolgáltatásaik által 
potenciálisan érintett csoportok 
képviselőinek, a független szakértőknek és 
a civil társadalmi szervezeteknek a 
bevonásával kell megtervezni.

Or. en

Módosítás 549
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ezen kötelező előzetes alapjogi 
hatásvizsgálatok összefoglalóját vagy 
szerkesztett változatát nyilvánosan 
elérhetővé és hozzáférhetővé kell tenni. 
Minden információt továbbítani kell a 
digitális szolgáltatási koordinátoroknak és 
a megfelelő szakértelemmel rendelkező 
nemzeti hatóságoknak. Az összefoglalót 
egyformán hozzáférhetővé kell tenni 
minden olyan nonprofit szerv, szervezet 
vagy egyesület számára, amelyet valamely 
tagállam jogszabályainak megfelelően 
hoztak létre, amely közérdekű, 
jogszabályban meghatározott célokkal 
rendelkezik, és amely a fogyasztói jogok 
vagy az alapvető jogok és szabadságok 
védelme területén tevékenykedik a 
személyes adatok védelme, a 
szólásszabadság és a véleménynyilvánítás 
szabadsága, az információhoz való 
hozzáférés, a fogyasztóvédelem, az 
egyenlő bánásmódhoz való jog és a 
megkülönböztetés tilalma tekintetében, az 
e rendelet 28. cikkében említett független 
ellenőrzések céljából. Ezeket a 
szervezeteket a Bizottság független 
végrehajtási és ellenőrzési egysége 
felügyeli, a felügyelet alatt álló 
jogalanyok listáját pedig a Testületnek 
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kell kezelnie és nyilvánosan 
hozzáférhetővé tennie.

Or. en

Módosítás 550
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online óriásplatformok észszerű, 
arányos és hatékony kockázatcsökkentési 
intézkedéseket vezetnek be a 26. cikk 
értelmében azonosított egyes 
rendszerszintű kockázatokra szabva. Az 
ilyen intézkedések adott esetben magukban 
foglalhatják az alábbiakat:

(1) Az online óriásplatformok észszerű, 
arányos és hatékony intézkedéseket 
vezethetnek be a 26. cikk értelmében 
azonosított egyes rendszerszintű 
kockázatok megszüntetésére, 
megelőzésére és mérséklésére, anélkül 
hogy aránytalanul érintenék az alapvető 
jogokat. Az ilyen intézkedések adott 
esetben magukban foglalhatják az 
alábbiakat:

Or. en

Indokolás

Az egyértelmű helyzet és a garanciák biztosítása.

Módosítás 551
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online óriásplatformok észszerű, 
arányos és hatékony kockázatcsökkentési 
intézkedéseket vezetnek be a 26. cikk 
értelmében azonosított egyes 
rendszerszintű kockázatokra szabva. Az 
ilyen intézkedések adott esetben magukban 

(1) Az online óriásplatformok észszerű, 
arányos és hatékony intézkedéseket 
vezetnek be a 26. cikk értelmében 
azonosított egyes rendszerszintű 
kockázatok megelőzésére és 
csökkentésére. Az ilyen intézkedések adott 
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foglalhatják az alábbiakat: esetben magukban foglalhatják az 
alábbiakat:

Or. en

Módosítás 552
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
27 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online óriásplatformok észszerű, 
arányos és hatékony kockázatcsökkentési 
intézkedéseket vezetnek be a 26. cikk 
értelmében azonosított egyes 
rendszerszintű kockázatokra szabva. Az 
ilyen intézkedések adott esetben magukban 
foglalhatják az alábbiakat:

(1) Az online óriásplatformok észszerű, 
arányos és hatékony intézkedéseket 
vezetnek be a 26. cikk értelmében 
azonosított egyes rendszerszintű 
kockázatok megszüntetésére, 
megelőzésére és mérséklésére. Az ilyen 
intézkedések adott esetben magukban 
foglalhatják az alábbiakat:

Or. en

Indokolás

Az online óriásplatformoknak nem csak csökkenteniük kell az emberi jogokat érő hátrányos 
hatásokat, hanem meg kell szüntetniük és meg is kell akadályozniuk azokat, összhangban az 
üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekkel.

Módosítás 553
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tartalommoderálási vagy 
ajánlórendszerek, a döntéshozatali 
eljárások, a szolgáltatások jellemzőinek 
vagy működésének, illetve a szerződési 

a) a tartalommoderálási vagy 
ajánlórendszerek, a döntéshozatali 
eljárások, a szolgáltatások jellemzőinek 
vagy működésének, illetve a szerződési 
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feltételek módosítása; feltételek módosítása, beleértve – nem 
kizárólagosan – azt, hogy a 26. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja alapján 
azonosított kockázatok csökkentése és 
mérséklése érdekében fokozatosan 
átalakítják tartalomajánló 
algoritmusaikat, hogy kevesebb hangsúlyt 
fektessenek a figyelem fenntartására, és 
nagyobb hangsúlyt helyezzenek az 
alapvető emberi jogok védelmére, 
valamint a szolgáltatásukban elérhető 
jogszerű, de káros tartalmak megfelelő 
címkézésére és a felhasználók értesítésére;

Or. en

Módosítás 554
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
27 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tartalommoderálási vagy 
ajánlórendszerek, a döntéshozatali 
eljárások, a szolgáltatások jellemzőinek 
vagy működésének, illetve a szerződési 
feltételek módosítása;

a) a tartalommoderálási vagy 
ajánlórendszerek, a döntéshozatali 
eljárások, a szolgáltatások és 
tevékenységek jellemzőinek vagy 
működésének, illetve a szerződési 
feltételek módosítása;

Or. en

Indokolás

A kockázatértékelésnek ki kell térnie az online óriásplatformok által végzett bármely 
tevékenység által az alapvető jogokra gyakorolt negatív hatásokra, nem csak az általuk 
nyújtott szolgáltatásokra.

Módosítás 555
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a tartalommoderálási politikák és 
gyakorlatok kiigazítása úgy, hogy azok ne 
járjanak az egyének viselkedésének 
nyomon követésével vagy profilalkotással, 
kivéve, ha az online platformok a kötelező 
előzetes emberi jogi hatásvizsgálat alapján 
bizonyítani tudják, hogy ezek az 
intézkedések feltétlenül szükségesek a 26. 
cikkben meghatározott rendszerszintű 
kockázati kategóriák csökkentéséhez, 
összhangban az (EU) 2016/679 rendelettel 
és a 2002/58/EK irányelvvel;

Or. en

Módosítás 556
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) megfelelő személyzet biztosítása a 
bejelentések és panaszok kezelésére; 

Or. en

Indokolás

A megfelelő eszközök biztosítása a szabályok alkalmazásához.

Módosítás 557
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a belső folyamataik megerősítése 
vagy a tevékenységeik fokozott 
felügyelete, különös tekintettel a 
rendszerszintű kockázatok észlelésére;

c) a belső folyamataik megerősítése 
vagy a tevékenységeik fokozott 
felügyelete, különös tekintettel a kötelező 
előzetes emberi jogi hatásvizsgálatok 
lefolytatására, beleértve – nem 
kizárólagosan – annak biztosítását is, 
hogy a rendszerszintű kockázatok 
észlelésére használt adatkészletek minden 
olyan nyelven rendelkezésre álljanak, 
amelyeken a szolgáltatást nyújtják, és 
olyan módon, amely előmozdítja a 
sokszínűséget és a befogadást, és nem 
sérti a megkülönböztetésmentességgel 
kapcsolatos alapvető jogokat;

Or. en

Módosítás 558
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 19. cikknek megfelelően a 
megbízható bejelentőkkel való 
együttműködés kezdeményezése vagy 
módosítása;

d) a 19. cikknek megfelelően a 
megbízható bejelentőkkel való 
együttműködés módosítása;

Or. en

Módosítás 559
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) célzott intézkedések a környezeti 
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kockázatok mérséklésére és a 
fenntarthatóság előmozdítására a 
szolgáltatásaikon keresztül, valamint az 
energiahatékony digitális szolgáltatásokra 
vonatkozó kritériumok megállapítása.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a jogalkotási aktus összhangban legyen a kettős átállás szakpolitikai 
célkitűzésével.

Módosítás 560
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 561
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egyéb online platformokkal való 
együttműködés kezdeményezése vagy 

törölve
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módosítása a 35. cikkben említett 
magatartási kódexeknek, illetve a 37. 
cikkben említett válságkezelési 
protokolloknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 562
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kockázatcsökkentési intézkedéseket a 
szolgáltatásokat igénybe vevők 
képviselőinek, a szolgáltatásaik által 
potenciálisan érintett csoportok 
képviselőinek, a független szakértőknek és 
a civil társadalmi szervezeteknek a 
bevonásával kell megtervezni.

Or. en

Módosítás 563
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Testület – a Bizottsággal 
együttműködve – évente egyszer átfogó 
jelentést tesz közzé, amely tartalmazza az 
alábbiakat:

(2) A Testület – a Bizottsággal 
együttműködve – évente egyszer átfogó 
jelentést tesz közzé. A Testület jelentését el 
kell készíteni tagállamonkénti bontásban, 
ahol a rendszerszintű kockázatok 
bekövetkeznek, valamint az Unió egészére 
vonatkozóan. A jelentést az Unió 
tagállamainak minden hivatalos nyelvén 
közzé kell tenni. A jelentés tartalmazza az 
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alábbiakat:

Or. en

Módosítás 564
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
27 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az online óriásplatformokra 
vonatkozó bevált gyakorlatok az 
azonosított rendszerszintű kockázatok 
csökkentésére.

b) az online óriásplatformokra 
vonatkozó bevált gyakorlatok az 
azonosított rendszerszintű kockázatok 
megszüntetésére, megelőzésére és 
csökkentésére.

Or. en

Módosítás 565
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett 
jelentéseket terjeszteni kell a nyilvánosság 
körében, és tartalmazniuk kell a 
rendszerszintű kockázatokat, különösen 
az alapvető jogokat érintő kockázatokat 
leíró szabványosított, nyílt adatokat.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság biztosítása.
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Módosítás 566
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 567
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kidolgozásakor a Bizottság nyilvános 
konzultációkat szervez.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása, hogy a megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre.

Módosítás 568
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 569
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Meg kell fontolni a fokozatos 
kivezetés lehetőségét is, amely a kiterjedt 
nyomon követés alapján történő célzott 
reklámozás betiltásához vezet.
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Or. en

Módosítás 570
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. cikk
A véleménynyilvánítás szabadságát és a 

média szabadságát és pluralizmusát érintő 
kockázatok csökkentése

(1) Amennyiben a 26. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében a 
véleménynyilvánítás szabadságának, 
valamint a média szabadságának és 
pluralizmusának gyakorlását érintő 
konkrét rendszerszintű kockázatok 
merülnek fel, az online 
óriásplatformoknak biztosítaniuk kell, 
hogy ezen alapvető jogok gyakorlása 
mindig megfelelő és hatékony védelemben 
részesüljön. 
(2) Amennyiben az online 
óriásplatformok lehetővé teszik a 
2010/13/EU irányelv (AVMS) 1. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerinti 
audiovizuális médiaszolgáltatásoknak 
vagy más szerkesztett médiumoknak az 
(EU) 2019/790 irányelv 2. cikkének 
4. pontja szerinti sajtókiadványai 
terjesztését, amelyeket az alkalmazandó 
uniós és nemzeti joggal összhangban, egy 
sajtókiadó, audiovizuális vagy más 
médiaszolgáltató szerkesztői felelőssége és 
ellenőrzése mellett tesznek közzé, aki 
valamely tagállam jogszabályai szerint 
felelősségre vonható, a platformok nem 
távolíthatják el az ilyen tartalmat vagy 
szolgáltatást, illetve nem tilthatják meg a 
hozzáférést, nem függeszthetik fel azokat, 
vagy más módon nem avatkozhatnak be 
azokba, illetve nem függeszthetik fel vagy 
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szüntethetik meg a szolgáltatók fiókjait 
amiatt, hogy ezek a tartalmak 
állítólagosan összeegyeztethetetlenek a 
szerződési feltételeikkel. 
(3) Az online óriásplatformok biztosítják, 
hogy tartalommoderálásuk, 
döntéshozatali folyamataik, 
szolgáltatásaik jellemzői vagy működése, 
szerződési feltételeik és ajánlórendszereik 
objektívek, tisztességesek és 
megkülönböztetéstől mentesek legyenek.

Or. en

Módosítás 571
Adam Jarubas, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. cikk
A véleménynyilvánítás szabadságát és a 

média szabadságát és pluralizmusát érintő 
kockázatok csökkentése

(1) Amennyiben a 26. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében a 
véleménynyilvánítás szabadságának, 
valamint a média szabadságának és 
pluralizmusának gyakorlását érintő 
konkrét rendszerszintű kockázatok 
merülnek fel, az online 
óriásplatformoknak biztosítaniuk kell, 
hogy ezen alapvető jogok gyakorlása 
mindig megfelelő és hatékony védelemben 
részesüljön.
(2) Az online óriásplatformok biztosítják, 
hogy tartalommoderálásuk, 
döntéshozatali folyamataik, 
szolgáltatásaik jellemzői vagy működése, 
szerződési feltételeik és ajánlórendszereik 
objektívek, tisztességesek és 
megkülönböztetéstől mentesek legyenek.
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Or. en

Módosítás 572
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 573
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az online óriásplatformok – a saját 
költségükre és legalább évente egyszer – 
ellenőrzésen esnek át, amely felméri a 
III. fejezetben foglalt kötelezettségeiknek 
való megfelelésüket:

Or. en

Módosítás 574
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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

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

Or. en

Módosítás 575
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A cikk összhangba hozása a címmel.

Módosítás 576
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a III. fejezetben előírt 
kötelezettségek;

törölve

Or. en

Módosítás 577
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Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a III. fejezetben előírt 
kötelezettségek;

a) a III. fejezetben előírt 
kötelezettségek; ezeknek ki kell terjednie 
az online óriásplatformok által 
végrehajtott folyamatok és eljárások 
ellenőrzésére;

Or. en

Módosítás 578
Robert Roos, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 35. és 36. cikkben említett 
magatartási kódexek, illetve a 37. cikkben 
említett válságkezelési protokollok 
értelmében vállalt kötelezettségek.

törölve

Or. en

Módosítás 579
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Egyértelmű jogi iránymutatás bevezetése.

Módosítás 580
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdés értelmében 
elvégzett ellenőrzéseket olyan nonprofit 
szerv, szervezet vagy egyesület végzi, 
amelyet egy tagállam jogával 
összhangban megfelelően bejegyeztek, és 
amely

Or. en

Módosítás 581
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A hivatkozások összehangolása.
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Módosítás 582
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) független az érintett online 
óriásplatformtól;

a) független az érintett online 
óriásplatformtól, és az előző 12 hónapban 
nem nyújtott más szolgáltatást a 
platformnak.

Or. en

Módosítás 583
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) igazoltan objektív és szakmailag 
etikus, különösen a magatartási kódexek 
vagy a megfelelő előírások betartása 
alapján.

c) igazoltan objektív és szakmailag 
etikus, valamint a nemzetközi emberi jogi 
keret betartása szempontjából átlátható, 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére vonatkozó 
ENSZ-irányelveknek és az említett 
irányelvek Unión belüli végrehajtására 
vonatkozó kísérő uniós cselekvési tervnek 
a betartása alapján.

Or. en

Módosítás 584
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) több mint 3 egymást követő évben 
nem ellenőrizte ugyanazt az online 
óriásplatformot.

Or. en

Módosítás 585
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) bizonyított szakértelemmel és 
eredményekkel rendelkezik a 
tartalommoderálási folyamatok 
értékelésében.

Or. en

Módosítás 586
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ellenőrzést végző szervezetek 
ellenőrzési jelentést készítenek minden 
ellenőrzésről. A jelentés írásban készül, és 
legalább az alábbiakat tartalmazza:

(3) Az ellenőrzést végző szervezetek 
ellenőrzési jelentést készítenek minden 
ellenőrzésről. Az ellenőröknek az új 
szabályozási rendszerben megbízható 
szervezeteknek kell lenniük. Megfelelő 
szakpolitikai szakértelemmel és 
tapasztalattal kell rendelkezniük a nemzeti 
és regionális követelményekkel 
foglalkozó, pontos és megbízható 
jelentéseket kidolgozó ellenőrzések 
elvégzése terén. A ellenőröknek 
függetleneknek kell lenniük az ágazattól 
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és a kormánytól. A jelentés írásban készül, 
és legalább az alábbiakat tartalmazza:

Or. en

Módosítás 587
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) ha az ellenőri vélemény nem 
kedvező, a megfelelés elérésére vonatkozó 
konkrét intézkedésekre irányuló működési 
ajánlások.

f) ha az ellenőri vélemény negatív, a 
megfelelés elérésére vonatkozó konkrét 
intézkedésekre irányuló ajánlások és a 
korrekcióra a kockázatok alapján 
meghatározott határidők, kiemelten az 
olyan problémák kijavítására helyezve a 
hangsúlyt, amelyek a legtöbb kárt 
okozhatják a szolgáltatás igénybe 
vevőjének.

Or. en

Módosítás 588
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) amennyiben az ellenőrzést végző 
szervezetek az ellenőrzött kérdések 
újszerűsége miatt nem rendelkeznek 
elegendő információval ahhoz, hogy 
véleményt alkossanak, az idevágó 
felelősségkizáró nyilatkozat.

Or. en
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Módosítás 589
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kedvezőtlen ellenőri vélemény 
tárgyát képező online óriásplatformok 
kellően figyelembe veszik a nekik címzett 
működési ajánlásokat a végrehajtásukhoz 
szükséges intézkedések meghozatala 
céljából. Az ajánlások kézhezvételét 
követő egy hónapon belül ilyen 
intézkedéseket tartalmazó ellenőrzés-
végrehajtási jelentést fogadnak el. Ha nem 
hajtják végre a működési ajánlásokat, az 
ellenőrzés-végrehajtási jelentésben 
megindokolják annak elmulasztását, és 
meghatározzák az azonosított meg nem 
felelés megszüntetésére szolgáló esetleges 
alternatív intézkedéseiket.

(4) Az olyan ellenőri vélemény tárgyát 
képező online óriásplatformok, amely 
bizonyítékot tartalmaz a platform 
működéséből vagy a szolgáltatások Unión 
belüli igénybevételéből fakadó 
rendszerszintű kockázatokra, kellően 
figyelembe veszik a nekik címzett 
működési ajánlásokat a végrehajtásukhoz 
szükséges intézkedések meghozatala 
céljából. Az ajánlások kézhezvételét 
követő egy hónapon belül ilyen 
intézkedéseket tartalmazó ellenőrzés-
végrehajtási jelentést fogadnak el. Ha nem 
hajtják végre a működési ajánlásokat, az 
ellenőrzés-végrehajtási jelentésben 
megindokolják annak elmulasztását, és 
meghatározzák az azonosított meg nem 
felelés megszüntetésére szolgáló esetleges 
alternatív intézkedéseiket.

Or. en

Módosítás 590
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ellenőrzéseket a befejezésüket 
követően haladéktalanul be kell nyújtani 
a digitális szolgáltatási koordinátoroknak, 
az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 
és a Bizottságnak. Azokat az ellenőrzési 
megállapításokat, amelyek nem 
tartalmaznak bizalmas információkat, 
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nyilvánosságra kell hozni. A digitális 
szolgáltatási koordinátorok, az Európai 
Unió Alapjogi Ügynöksége és a Bizottság 
nyilvános megjegyzéseket fűzhetnek az 
ellenőrzésekhez.

Or. en

Indokolás

Átláthatósági rendelkezések bevezetése.

Módosítás 591
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A digitális szolgáltatási 
koordinátorok a hatáskörükbe tartozó 
online óriásplatformok számára éves 
ellenőrzési tervet készítenek, amelyben 
felvázolják a következő ellenőrzési ciklus 
legfontosabb területeit.

Or. en


