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RÖVID INDOKOLÁS

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra irányuló javaslatában az Európai Bizottság 
egy sor lehetőséget határozott meg az alapvető emberi jogok online védelmének javítása, 
valamint az online platformok átláthatóságára és elszámoltathatóságára vonatkozó szigorúbb 
kötelezettség bevezetése céljából.

Ezen új rendelet célja a demokrácia megerősítése, a tisztességes verseny fokozása és az 
innováció felgyorsítása. A digitális világnak ugyanazokat az európai értékeket kell követnie, 
mint társadalmaink többi részének: a demokráciát, a szólásszabadságot és az emberi jogokat. 
Ami offline jogellenes, annak online is jogellenesnek kell lennie. Az európai vállalkozások, 
különösen a kkv-k számára létfontosságú, hogy a harmadik országokban székhellyel 
rendelkező, de a belső piacon működő vállalatok ugyanazokat a szabályokat érvényesítsék, 
mint az európai vállalatok.

A véleménytervezetben a rendelet azon részeire szorítkoztam, amelyek az ITRE hatáskörébe 
tartoznak. Ez tudatos döntés volt, és arra biztatom valamennyi előadót és más kollégát, hogy a 
bizottsági javaslat elemzése és a hozzá fűződő módosítások előterjesztése során hasonlóan 
járjanak el. A Parlament iparral, kutatással, energiaüggyel, IKT-vel és kkv-kkal foglalkozó 
bizottságaként komoly érdeklődéssel szemléljük a rendeletet, és egyértelmű hatáskörrel 
rendelkezünk annak számos része tekintetében, de el kell ismernünk a többi társbizottság és 
az illetékes bizottság fontos szerepét is.

A javaslat kötelezettségeket tartalmaz a jogellenes tartalmak platformokról való eltávolítására, 
az üzleti felhasználók nyomonkövethetőségére, a moderálási döntések megtámadásának 
módjaira és a kutatók adatokhoz való hozzáférésére vonatkozóan. A rendelet számos részében 
megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk a különböző jogos érdekek és érvek között. A 
bizottsági javaslat alapos elemzését követően megállapítottam, hogy a Bizottság a 
javaslatában számos esetben indokolt és megfelelően alátámasztott döntést hozott. E cikkek 
tekintetében nem javaslok változtatásokat, még ha úgy vélem is, hogy közülük sok az ITRE 
hatáskörébe tartozik.

Véleménytervezetem középpontjában az általunk nemcsak a nagyvállalatok, hanem különösen 
a kisvállalatok esetében meghatározott adminisztratív terhek és követelmények mennyisége 
áll. A véleménytervezetben több olyan követelményt is azonosítottam, amelyek jellegüknél, 
részletességük mértékénél vagy a megfelelési költségek várható összegénél fogva nem 
alkalmazandók a mikro- és kisvállalkozásokra. Ez véleményem szerint összhangban áll a 
különböző képviselőcsoportoktól a véleménytervezet közzététele előtt kapott észrevételekkel 
is.

A mikro- és kisvállalkozásokra való összpontosítás mellett néhány, inkább technikai jellegű 
pontosítást és változtatást is bevezetettem a szövegbe. Biztosítanunk kell, hogy az e 
rendeletben meghatározott normák egyértelműek legyenek, és biztosítsák a vállalkozások és a 
fogyasztók számára a szükséges jogbiztonságot. Biztosítanunk kell továbbá, hogy az e 
jogszabályban bevezetett mechanizmusok hatékonyak legyenek, és eleget tegyenek a rájuk 
ruházott szerepnek.
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) Amennyiben az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás fő 
célja jogellenes tevékenységek folytatása 
vagy elősegítése, vagy amennyiben a 
közvetítő szolgáltató szándékosan 
együttműködik a szolgáltatás valamely 
igénybe vevőjével jogellenes 
tevékenységek folytatása céljából, úgy kell 
tekinteni, hogy a szolgáltatást nem 
semlegesen nyújtották, ezért nem 
vonatkozik rá a felelősség alóli, ebben a 
rendeletben biztosított mentesség.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tárhelyszolgáltatásokra 
vonatkozó felelősség alóli mentesség 

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

igénybevétele érdekében a szolgáltatónak, 
amint valamely jogellenes tartalomról 
ténylegesen tudomást szerez, 
haladéktalanul intézkednie kell annak 
értékeléséről, hogy fennállnak-e az adott 
tartalom eltávolításának vagy az ahhoz 
való hozzáférés megszüntetésének 
indokai, és szükség esetén intézkednie kell 
az adott tartalom eltávolításáról, illetve az 
ahhoz való hozzáférés megszüntetéséről. 
Az eltávolításra vagy a hozzáférés 
megszüntetésére a véleménynyilvánítás 
szabadságára vonatkozó alapelv 
betartásával kell sort keríteni. A 
szolgáltatók különösen a saját 
kezdeményezésű vizsgálataik, illetve az 
egyének és a szervezetek által e rendelettel 
összhangban tett bejelentések révén 
szerezhetnek tudomást ilyen tartalomról, 
amennyiben ezek a bejelentések kellően 
pontosak és megfelelő módon igazoltak 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék a kellő 
gondossággal eljáró gazdasági szereplők 
számára az állítólagosan jogellenes 
tartalom észszerű azonosítását, értékelését 
és adott esetben az ellene való fellépést.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A jogbiztonság megteremtése, 
valamint a közvetítő szolgáltatók által 
esetlegesen önkéntes alapon vállalt, a 
jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és az ellene való fellépésre 
vonatkozó tevékenységek ösztönzése 
érdekében egyértelművé kell tennie, hogy 
az a puszta tény, hogy a szolgáltatók ilyen 
tevékenységeket folytatnak, nem jelenti 
azt, hogy a felelősség alóli, ebben a 
rendeletben meghatározott mentességek 
nem érhetők el, amennyiben ezekre a 
tevékenységekre jóhiszeműen, kellő 
gondosság mellett kerül sor. Emellett 
ajánlott egyértelművé tenni, hogy nem 
vezet a felelősség alóli mentességek 
elérhetetlenségéhez az a puszta tény, hogy 
a szolgáltatók – jóhiszeműen – 
intézkedéseket hoznak, hogy megfeleljenek 
az uniós jog előírásainak, beleértve az e 

(25) A jogbiztonság megteremtése, 
valamint a közvetítő szolgáltatók által 
esetlegesen önkéntes alapon vállalt, a 
jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és az ellene való fellépésre 
vonatkozó, automatizált vagy nem 
automatizált tevékenységek ösztönzése 
érdekében egyértelművé kell tennie, hogy 
az a puszta tény, hogy a szolgáltatók ilyen 
tevékenységeket folytatnak, nem jelenti 
azt, hogy a felelősség alóli, ebben a 
rendeletben meghatározott mentességek 
nem érhetők el, amennyiben ezekre a 
tevékenységekre jóhiszeműen, kellő 
gondosság mellett kerül sor a jogellenes 
tartalom észlelése, azonosítása és az ellene 
való fellépés céljából. Emellett ajánlott 
egyértelművé tenni, hogy nem vezet a 
felelősség alóli, e rendeletben 
meghatározott mentességek 
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rendeletben szereplő, a szerződési 
feltételeik végrehajtására vonatkozó 
előírásokat. Ezért az adott szolgáltató 
esetleges ilyen tevékenységeit és 
intézkedéseit nem kell figyelembe venni 
annak meghatározásakor, hogy a 
szolgáltató igénybe veheti-e a felelősség 
alóli mentességet, különösen abban a 
tekintetben, hogy a szolgáltató semleges 
szolgáltatást nyújt-e, és ezért a releváns 
rendelkezés hatálya alá tartozhat-e, anélkül 
azonban, hogy ez a szabály azt jelentené, 
hogy a szolgáltató szükségszerűen élhet a 
mentességgel.

elérhetetlenségéhez az a puszta tény, hogy 
a szolgáltatók – jóhiszeműen – 
intézkedéseket hoznak, hogy megfeleljenek 
az uniós vagy nemzeti jog előírásainak, 
beleértve az e rendeletben szereplő, a 
szerződési feltételeik végrehajtására 
vonatkozó előírásokat. Ezért az adott 
szolgáltató esetleges ilyen tevékenységeit 
és intézkedéseit nem kell figyelembe venni 
annak meghatározásakor, hogy a 
szolgáltató igénybe veheti-e a felelősség 
alóli mentességet, különösen abban a 
tekintetben, hogy a szolgáltató semleges 
szolgáltatást nyújt-e, és ezért a releváns 
rendelkezés hatálya alá tartozhat-e, anélkül 
azonban, hogy ez a szabály azt jelentené, 
hogy a szolgáltató szükségszerűen élhet a 
mentességgel.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(37) A harmadik országban székhellyel 
rendelkező, az Unióban szolgáltatásokat 
kínáló közvetítő szolgáltatóknak kellő 
felhatalmazással rendelkező jogi képviselőt 
kell kijelölniük az Unióban, és 
információkat kell szolgáltatniuk a jogi 
képviselőjükről, hogy lehetővé tegyék a 
hatékony felügyeletet és szükség esetén a 
rendelet érvényesítését az ilyen 
szolgáltatók vonatkozásában. A jogi 
képviselő kapcsolattartó pontként is 
működhet, amennyiben teljesülnek e 
rendelet vonatkozó követelményei. E 
rendelet egyetlen rendelkezése sem tiltja 
meg a közvetítő szolgáltatóknak, hogy 
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kollektív képviseletet hozzanak létre, vagy 
jogi képviselő szolgáltatásait más módon – 
többek között szerződéses úton – igénybe 
vegyék, feltéve, hogy a jogi képviselő 
elláthatja az e rendeletben ráruházott 
feladatot. Azon közvetítő szolgáltatók 
számára, amelyek a 2003/361/EK ajánlás 
melléklete értelmében mikro- vagy 
kisvállalkozásnak 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 10

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A tárhelyszolgáltatók különösen 
fontos szerepet játszanak a jogellenes 
online tartalom kezelésében, mert a 
szolgáltatás igénybe vevői által biztosított 
információkat tárolnak a szolgáltatás 
igénybe vevői kérésére, és általában 
hozzáférést biztosítanak ezekhez a 
szolgáltatás más igénybe vevői számára, 
néha átfogó jelleggel. Fontos, hogy – 
méretétől függetlenül – minden 
tárhelyszolgáltató felhasználóbarát 
bejelentési és cselekvési mechanizmusokat 
működtessen, amelyek lehetővé teszik a 
bejelentő fél által jogellenes tartalomnak 
vélt konkrét információk bejelentését az 
érintett tárhelyszolgáltatónak 
(„bejelentés”), és ennek értelmében a 
szolgáltató eldöntheti, hogy egyetért-e 

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

eldöntheti, hogy egyetért-e a bejelentéssel, 
és el kívánja-e távolítani az adott tartalmat 
vagy meg kívánja-e szüntetni az ahhoz 
való hozzáférést („cselekvés”). A 
bejelentésre vonatkozó követelmények 
teljesülése esetén az egyének vagy 
szervezetek egyetlen bejelentésben több 
állítólagosan jogellenes tartalmat is 
bejelenthetnek. A bejelentési és cselekvési 
mechanizmusok működtetésére vonatkozó 
kötelezettség vonatkozik például a 
fájltároló és -megosztó szolgáltatásokra, a 
tárhelyszolgáltatásokra, a hirdetési 
szerverekre és a paste bin oldalakra, 
amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó tárhelyszolgáltatónak minősülnek.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A peren kívüli vitarendezés 
kielégítő vitarendezési módot kínálhat az 
online platformok és felhasználóik 
számára anélkül, hogy igénybe kellene 
venniük az adott esetben hosszadalmas és 
költséges bírósági eljárást. A peren kívüli 
vitarendezés ezen előnyeinek megőrzése 
érdekében az online platformoknak 
szerződési feltételeikben és 
tagállamonként külön-külön két vagy 
több, az online platform által jóváhagyott 
peren kívüli vitarendezési testületet kell 
kijelölniük. Ezeket a peren kívüli 
vitarendezési testületeket a digitális 
szolgáltatási koordinátornak tanúsítania 
kell, és meg kell felelniük a függetlenség 
és szakértelem mérvadó kritériumainak. 
Amennyiben valamely online platform 
nem jelöl ki két vagy több peren kívüli 
vitarendezési testületet, vagy olyan 
testületeket jelöl ki, amelyek szakértelme 
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nem kapcsolódik a szóban forgó vitához, 
vagy amelyek nem képesek a jogvitát a 
panaszos nyelvén rendezni, a panaszost 
fel kell jogosítani arra, hogy kiválassza a 
megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező 
peren kívüli vitarendezési testületet. 
Ennélfogva, ha az online platform nem 
jelöli ki e szervezeteket, az nem hátrányos 
a fogyasztóra nézve, hanem a felperes 
rendelkezésére álló szervek körét bővíti.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
44 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44b) Ha a peren kívüli vitarendezési 
testület a szolgáltatás igénybe vevője 
javára dönt a vitában, az online 
platformnak meg kell térítenie 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, és 
a panaszt kifejezetten alaptalannak vagy 
visszaélésszerűnek találja, a szolgáltatás 
igénybe vevőjét csak az online platform 
által a vitarendezés vonatkozásában 
kifizetett vagy kifizetendő illetékek és 
egyéb költségek 10%-ának megtérítésére 
lehet kötelezni. E maximális arány célja, 
hogy tükrözze, hogy aránytalanul 
nagyobb pénzügyi eszközök állnak az 
online platformok rendelkezésére, 
ugyanakkor visszatartsa a visszaélésszerű 
ismételt kérelmeket vagy a peren kívüli 
vitarendezéssel való egyéb visszaéléseket.

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

elfogulatlanul és következetesen tudják 
értékelni, hogy mi minősül a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének. 
Az ebben a rendeletben a megbízható 
bejelentők tekintetében előírt szabályok 
nem azt jelentik, hogy az online platformok 
nem kezelhetik hasonló módon az e 
rendelet értelmében megbízható bejelentői 
státusszal nem rendelkező szervezetek 
vagy egyének által tett bejelentéseket, vagy 
más módon nem működhetnek együtt más 
szervezetekkel az alkalmazandó jognak, 
többek között ennek a rendeletnek és az 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek43 megfelelően.

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

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

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
63 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63a) A hamisított termékekkel szembeni 
további intézkedések meghozatala 
érdekében az online óriásplatformoknak 
minősülő online platformoknak, 
amennyiben úgy találják, hogy a 
fogyasztók a platformjukon keresztül 
vásároltak harmadik fél eladóktól 
hamisított termékeket, többek között 
elektronikus úton és az ügyfél által 
megadott elérhetőségeken értesíteniük kell 
ezeket az ügyfeleket a megállapításukról. 
Az értesítésnek tartalmaznia kell az eladó 
nevét, a hamisított termék értékesítéskori 
megnevezését, valamint a fogyasztó 
rendelkezésére álló jogorvoslatra 
vonatkozó információkat. Amennyiben 
megállapítást nyer, hogy egy harmadik fél 
eladó több hamisított terméket értékesített, 
és az egyes termékek egyedi jellege nem 
határozható meg, a platform számára 
lehetővé kell tenni, hogy értesítést küldjön 
minden olyan vevőnek, aki az online 
piactéren a harmadik fél kereskedőtől 
termékeket vásárolt. A Bizottságnak és a 
Testületnek magatartási kódexet kell 
kidolgoznia az értesítések konkrétabb 
tartalmára vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Ahhoz, hogy megfelelően lehessen 
felügyelni az online óriásplatformok e 
rendeletben előírt kötelezettségeknek való 

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

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

Or. en

Módosítás 17
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az innováció elősegítése, a digitális 
átállás támogatása, a gazdasági növekedés 
ösztönzése, valamint a belső piacon belül 
a digitális szolgáltatások egyenlő 
versenyfeltételeinek megteremtése.

Or. en

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az (EU) 2018/1808 irányelv;

Or. en

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) az (EU) 2019/882 irányelv;

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „online platform”: olyan 
tárhelyszolgáltató, amely a szolgáltatás 

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

igénybe vevőjének kérésére információkat 
tárol és nyilvánosan terjeszt, kivéve, ha ez 
a tevékenység a fő szolgáltatás kisebb és 
kizárólag kiegészítő eleme, ami objektív és 
technikai okokból nem használható a fő 
szolgáltatás nélkül, és az ilyen elem másik 
szolgáltatásba való integrációja nem a 
rendelet alkalmazhatóságának elkerülésére 
szolgál;

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
abban az esetben, ha az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás fő 
célja jogellenes tevékenység folytatása 
vagy elősegítése, vagy ha az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás 
nyújtója szándékosan együttműködik a 
szolgáltatás valamely igénybe vevőjével 
jogellenes tevékenység folytatása 
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érdekében.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható 
az olyan online platformok 
fogyasztóvédelmi jog értelmében vett 
felelősségére, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy távollevők 
között kötött szerződést kössenek a 
kereskedőkkel, amennyiben az ilyen online 
platform megjeleníti az adott információt 
vagy más módon lehetővé teszi a szóban 
forgó ügyeletet úgy, hogy az átlagos, 
észszerűen jól informált fogyasztó azt 
hiszi, hogy az információt – vagy az ügylet 
tárgyát képező terméket vagy szolgáltatást 
– vagy maga az online platform, vagy a 
szolgáltatás olyan igénybe vevője 
biztosítja, aki a szolgáltató irányítása alatt 
vagy ellenőrzése mellett jár el.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható 
az olyan online platformok 
fogyasztóvédelmi jog értelmében vett 
felelősségére, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy a platformon 
távollevők között kötött szerződést 
kössenek a kereskedőkkel, amennyiben az 
ilyen online platform megjeleníti az adott 
információt vagy más módon lehetővé teszi 
a szóban forgó ügyeletet úgy, hogy az 
átlagos, észszerűen jól informált fogyasztó 
azt hiszi, hogy az információt – vagy az 
ügylet tárgyát képező terméket vagy 
szolgáltatást – vagy maga az online 
platform, vagy a szolgáltatás olyan igénybe 
vevője biztosítja, aki a szolgáltató 
irányítása alatt vagy ellenőrzése mellett jár 
el.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetítő szolgáltatóktól nem tagadható 
meg a 3. és 5. cikkben említett, felelősség 
alóli mentesség kizárólag azon az alapon, 
hogy önkéntes, saját kezdeményezésű 
vizsgálatokat vagy egyéb, a jogellenes 
tartalom észlelésére, azonosítására és 

A közvetítő szolgáltatóktól nem tagadható 
meg a 3. és 5. cikkben említett, felelősség 
alóli mentesség kizárólag azon az alapon, 
hogy megteszik az uniós jogban – és azon 
belül az e rendeletben – foglalt 
követelményeknek való megfeleléshez 
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eltávolítására, illetve a hozzáférés 
megszüntetésére irányuló tevékenységet 
folytatnak vagy az uniós jog 
követelményeinek – beleértve az ebben a 
rendeletben foglaltakat – való 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket 
hoznak.

szükséges, önkéntes és saját 
kezdeményezésű vizsgálati intézkedéseket 
a jogellenes tartalom észlelésére, 
azonosítására és eltávolítására, illetve az 
ahhoz való hozzáférés megszüntetésére.

Or. en

Módosítás 25

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- vagy 
kisvállalkozásnak minősülnek, és amelyek 
észszerű erőfeszítést követően sikertelenül 
próbálták jogi képviselő szolgáltatásait 
igénybe venni, lehetővé kell tenni, hogy 
annak a tagállamnak a digitális 
szolgáltatásokkal foglalkozó koordinátora, 
ahol a vállalkozás jogi képviselőt kíván 
igénybe venni, segítse elő a további 
együttműködést és javasoljon lehetséges 
megoldásokat, beleértve a kollektív 
képviselet lehetőségeit is.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállami hatóságok által 
kibocsátott határozatok száma a jogellenes 
tartalom típusa szerint, beleértve a 8. és 9. 
cikknek megfelelően kibocsátott 

a) a tagállami hatóságok által 
kibocsátott határozatok száma lehetőség 
szerint a jogellenes tartalom típusa szerint, 
beleértve a 8. és 9. cikknek megfelelően 
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határozatokat, valamint az ezekben a 
határozatokban meghatározott 
cselekvéshez szükséges átlagos idő;

kibocsátott határozatokat;

Or. en

Módosítás 27

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

b) a 14. cikknek megfelelően tett 
bejelentések száma az állítólagos 
jogellenes tartalom típusa szerint, a 
bejelentések nyomán elvégzett cselekvések 
annak megkülönböztetésével, hogy a jog 
vagy a szolgáltató szerződési feltételei 
alapján került-e rá sor;

Or. en

Módosítás 28

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;

Or. en



PA\1232772HU.docx 25/44 PE693.552v01-00

HU

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

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, amennyiben 
azonosítható, a panaszok alapja, a 
panaszok vonatkozásában hozott döntések, 
valamint az olyan esetek száma, amelyben 
a tartalommoderálási döntések 
visszavonásra kerültek.

Or. en

Módosítás 30

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- vagy kisvállalkozásnak 
minősülnek. Ezen túlmenően e státuszuk a 
2003/361/EK ajánlás 4. cikkének (2) 
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 kis- vagy mikrovállalkozásnak 
minősültek.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
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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 
bejelentéseknek kellően pontosnak és 
megfelelően indokoltnak kell lenniük, 
amelyek alapján a kellő gondossággal 
eljáró gazdasági szereplő azonosíthatja és 
mérlegelheti 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 32

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 33

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – d pont

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 

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

Or. en

Módosítás 34

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.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 35

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.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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) Amennyiben a rendelkezésre 
bocsátott információk elég egyértelműek, 
a tárhelyszolgáltatók az (1) bekezdésben 
említett mechanizmusok keretében tett 
minden bejelentéssel kapcsolatban 
lépéseket tesznek, 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 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A (2), (4) és (5) bekezdés nem 
vonatkozik azokra a közvetítő 
szolgáltatókra, amelyek a 2003/361/EK 
ajánlás melléklete értelmében mikro- vagy 
kisvállalkozásnak 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 kis- vagy mikrovállalkozásnak 
minősültek.

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
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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 korlátoz, 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, korlátozást vagy a hozzáférés 
megszüntetését követő 24 órán belül 
tájékoztatja a szolgáltatás igénybe vevőjét 
a határozatról, és egyértelműen, konkrétan 
megindokolja döntését.

Or. en

Módosítás 39

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 
korlátozásával vagy megszüntetésével jár-
e, illetve adott esetben a hozzáférés 
korlátozásának vagy megszüntetésének 
területi hatálya;

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben a döntéshozatal során 
használt automatizált eszközök 

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

alkalmazására vonatkozó információk;

Or. en

Módosítás 41

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 42

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- vagy 
kisvállalkozásnak 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 kis- vagy 
mikrovállalkozásnak minősültek.
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Or. en

Módosítás 43

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. 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 44

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. 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 kis- vagy mikrovállalkozásnak 
minősültek.

Or. en
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Módosítás 45

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 46

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A belső panaszkezelési 
mechanizmusok kimerítését követően a 
szolgáltatás igénybe vevői, akik a 17. cikk 
(1) bekezdésében említett döntések 
címzettjei,  választhatnak egy, a (2) 
bekezdésnek megfelelően tanúsított és az 
online platform által jóváhagyott peren 
kívüli vitarendezési testületként kijelölt 
peren kívüli vitarendezési testületet 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 tagállamonként két 
vagy több független vitarendezési 
testületet jelölnek ki, és – jóhiszeműen – 
együttműködnek a panaszos által 
kiválasztott testülettel a vita rendezése 
céljából, és köti őket a testület döntése.

Or. en
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vitarendezés elektronikus 
hírközlési technológia használatával 
könnyen hozzáférhető;

c) olyan vitarendezést biztosít, amely 
elektronikus hírközlési technológia 
használatával könnyen hozzáférhető;

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a vitarendezésre egyértelmű és 
tisztességes eljárási szabályzatnak 
megfelelően kerül sor.

e) olyan vitarendezést biztosít, 
amelyre egyértelmű és tisztességes eljárási 
szabályzatnak megfelelően és a titoktartás 
kellő biztosításával kerül sor.

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a testület a szolgáltatás igénybe 
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 

(3) Ha a testület a szolgáltatás igénybe 
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, és a 
panaszt kifejezetten alaptalannak vagy 
visszaélésszerűnek találja, a szolgáltatás 
igénybe vevőjét az online platform által a 
vitarendezés vonatkozásában kifizetett 
vagy kifizetendő illetékek és egyéb 
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költségeket. költségek 10%-ának megtérítésére lehet 
kötelezni.

Or. en

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az online platformoknak 
szerződési feltételeikben és 
tagállamonként külön-külön két vagy 
több, általuk jóváhagyott peren kívüli 
vitarendezési testületet kell kijelölniük. 
Ahhoz, hogy kijelölhetők legyenek, e 
cikknek megfelelően a szóban forgó 
tagállam digitális szolgáltatási 
koordinátorának tanúsítania kell ezeket a 
peren kívüli vitarendezési testületeket.

Or. en

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Amennyiben valamely online 
platform úgy dönt, hogy nem jelöl ki két 
vagy több peren kívüli vitarendezési 
testületet, vagy olyan testületeket jelöl ki, 
amelyek szakértelme nem kapcsolódik a 
szóban forgó vitához, vagy amelyek nem 
képesek a jogvitát a panaszos nyelvén 
rendezni, a panaszos jogosult arra, hogy 
kiválassza a (2) bekezdés szerint 
tanúsított, peren kívüli vitarendezési 
testületet.

Or. en
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Módosítás 52

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) 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. A 
megbízható bejelentők által benyújtott 
értesítések elsőbbsége nem késleltetheti az 
egyéb bejelentések kezelését, amennyiben 
az azokat benyújtók megbízhatósága, 
valamint a szóban forgó helyzetek 
súlyossága és sürgőssége kivételesnek 
minősül.

Or. en

Módosítás 53

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 54

Rendeletre irányuló javaslat
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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.

Or. en

Módosítás 55

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 56

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;
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Or. en

Módosítás 57

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.

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

Or. en

Módosítás 58

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 
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 következő 
információkat:

Or. en

Módosítás 59

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

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

törölve

Or. en

Módosítás 60

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 61

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) 
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minősülnek. 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 62

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 63
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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 
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 az e 
bekezdésben vázolt kritériumok szerint 
végzett értékelés alapján alacsony 
rendszerszintű kockázatot jelentenek, nem 
tekintendők online óriásplatformoknak.

Or. en

Módosítás 64

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 

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

gyakorol a közegészségügyre, a 
kiskorúakra, a társadalmi párbeszédre, 
valamint a választási folyamatokra és a 
közbiztonságra.

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdés értelmében több 
alternatíva áll rendelkezésre, az online 
óriásplatformok könnyen hozzáférhető 
lehetőséget kínálnak az online 
interfészükön arra, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője kiválassza és bármikor 
módosítsa az előnyben részesített 

(2) Ha az (1) bekezdés értelmében több 
alternatíva áll rendelkezésre, az online 
óriásplatformok könnyen hozzáférhető 
lehetőséget kínálnak az online 
interfészükön arra, hogy a szolgáltatás 
igénybe vevője kiválassza és bármikor 
módosítsa az előnyben részesített 
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alternatívát minden olyan ajánlórendszer 
vonatkozásában, amely meghatározza a 
megjelenített információk relatív 
sorrendjét.

alternatívát minden olyan ajánlórendszer 
vonatkozásában, amely meghatározza a 
megjelenített információk relatív 
sorrendjét, beleértve az ajánlórendszeren 
belüli algoritmikus kiválasztás teljes 
kikapcsolását szolgáló, műszakilag 
megoldható opciót.

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online interfészükön 
hirdetéseket megjelenítő online 
óriásplatformok a felhasználói program 
interfészen keresztül összeállítják és 
közzéteszik a (2) bekezdésben említett 
információkat tartalmazó adattárat egy évig 
azt követően, hogy az adott hirdetés 
utoljára jelent meg az online interfészükön. 
Biztosítják, hogy az adattár ne tartalmazza 
a szolgáltatás olyan igénybe vevőinek 
személyes adatait, akik számára a hirdetés 
megjelenítésre került vagy kerülhetett 
volna.

(1) Az online interfészükön 
hirdetéseket megjelenítő online 
óriásplatformok a felhasználói program 
interfészen keresztül a szolgáltatás 
legalább 5000 igénybe vevője által 
megtekintett hirdetések esetében 
összeállítják és közzéteszik a (2) 
bekezdésben említett információkat 
tartalmazó adattárat egy évig azt követően, 
hogy az adott hirdetés utoljára jelent meg 
az online interfészükön. Biztosítják, hogy 
az adattár ne tartalmazza a szolgáltatás 
olyan igénybe vevőinek személyes adatait, 
akik számára a hirdetés megjelenítésre 
került vagy kerülhetett volna.

Or. en

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szolgáltatás összes elért igénybe 
vevőjének száma, és adott esetben a 
hirdetés által konkrétan megcélzott 

törölve
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igénybe vevők egy vagy több csoportjának 
összesített száma.

Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en


