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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

A. mivel számos, a polgári és kereskedelmi joggal, valamint a polgári és közigazgatási jog 
végrehajtásával kapcsolatos kérdés különös jelentőséggel bír a tisztán fogyasztói 
kapcsolatok, továbbá az online versenyképesség és verseny tekintetében is;

B. mivel az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelvben rögzített 
szabályok kiemelt szerepet játszottak a digitális szolgáltatások belső piacon való 
előmozdítása terén, és kulcsfontosságúak az innovatív üzleti környezet megőrzéséhez; 
mivel a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak az online platformok és 
tárhelyszolgáltatók felelősségét meghatározó polgári és kereskedelmi jogszabályok 
aktualizálását kell céloznia az online platformokra – ezen belül a piacterekre – 
vonatkozó egyértelmű kötelezettségek előírása révén annak érdekében, hogy a 
vállalatok, a felhasználók és a társadalom egésze számára garantálható legyen a 
biztonság;

C. mivel bizonyított tény, hogy számos illegális terméket és szolgáltatást kínálnak az 
online piacokon, ami fellépést tesz szükségessé a digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabály keretében;

D. mivel a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak egy hatékony és 
kiegyensúlyozott jogi keret révén arra kell törekednie, hogy a fogyasztók szemében 
megbízhatóvá tegye az e-kereskedelem használatát, és ezzel egyidejűleg lehetőséget 
adjon az európai induló vállalkozásoknak és kkv-knak arra, hogy szilárdabban 
megvessék a lábukat a piacon;

1. hangsúlyozza, hogy amennyiben technikailag és jogilag lehetséges és észszerű, a 
közvetítők számára elő kell írni, hogy tegyék lehetővé szolgáltatásaik névtelen 
használatát és fizetését, mivel az anonimitás hatékonyan akadályozza a jogosulatlan 
adatközlést, a személyazonosság-lopást és az interneten keresztül gyűjtött személyes 
adatokkal való visszaélés egyéb formáit; megjegyzi, hogy amennyiben az uniós jog 
előírja a kereskedők számára, hogy közöljék személyazonosságukat, a domináns vagy 
rendszerszintű jelentősséggel bíró piacterek üzemeltetőit kötelezni lehetne a kereskedők 
személyazonosságának ellenőrzésére; javasolja, hogy új technológiai megoldásokat kell 
kidolgozni és alkalmazni úgy a felhasználók azonosítása, mint anonimitása érdekében; 
megerősíti, hogy amikor a platformok azonosítják a felhasználókat, nem fedhetik fel 
azok személyazonosságát az érintettek kifejezett és önkéntes hozzájárulása vagy e 
közzététel jogi követelménye nélkül;

2. a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról szóló közelgő jogalkotási javaslatnak 
maradéktalanul tiszteletben kell tartania az Európai Unió Alapjogi Chartáját, továbbá a 
fogyasztók és biztonságuk, magánéletük és személyes adataik védelméről szóló uniós 
szabályokat; emlékeztet az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv kulcsfontosságú 
alapelveinek – nevezetesen a származási ország alapelvének, a felelősség korlátozására 
vonatkozó záradéknak és az általános nyomon követési kötelezettség tilalmának – 
fontosságára, amelyeknek a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályban is érvényben 
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kell maradniuk; kiemeli, hogy a szólásszabadság védelme, a kollízió elkerülése, az 
indokolatlan és hiábavaló területi alapú tartalomkorlátozás megakadályozása érdekében, 
valamint a harmonizált digitális egységes piac megvalósítása céljából a 
tárhelyszolgáltatóktól nem lehet megkövetelni, hogy eltávolítsák a származási 
országukban jogszerűnek minősülő információkat, illetve letiltsák az ilyen 
információkhoz való hozzáférést;

3. hangsúlyozza egy egyértelmű, egységes és naprakész szabályozási keret létrehozásának 
szükségességét, amely többek között egyértelmű fogalommeghatározásokat tartalmaz; 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy kialakítsanak egy domináns vagy 
rendszerszintű jelentőséggel bíró platformokra vonatkozó fogalommeghatározást, amely 
meghatározza azok sajátosságait;

4. megjegyzi, hogy mivel az egyes személyek online tevékenysége lehetővé teszi 
személyiségük alapos feltérképezését, és lehetőséget ad a domináns vagy rendszerszintű 
jelentőséggel bíró platformoknak az érintettek manipulálására, a digitális szolgáltatások 
használatával összefüggő személyesadat-gyűjtést és -felhasználást a szolgáltatások 
nyújtásához és azok számlázásához szigorúan szükséges mértékre kell korlátozni; 
hangsúlyozza azon jogszabályok végrehajtásának szükségességét, amelyek célja a 
többek között a felhasználók és a tárhelyszolgáltató platformokon tárolt tartalmak 
közötti interakciókon alapuló, a tárhelyszolgáltatók által célzott hirdetési profilok 
kialakítása érdekében végzett személyesadat-gyűjtés korlátozása; felszólítja a 
tárhelyszolgáltató platformokat, hogy a felhasználók ugyanazon tárhelyplatformon vagy 
harmadik fél weboldalán tárolt tartalommal folytatott előzetes interakcióján alapuló 
célzott hirdetéseket – az általános adatvédelmi rendeletnek és az elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelvnek megfelelően – kizárólag a felhasználó előzetes jóváhagyásának 
megszerzését követően használják; megerősíti, hogy a hatóságoknak csak előzetes 
bírósági engedéllyel, súlyos bűncselekmény gyanúsítottjaival szembeni nyomozás 
érdekében adható hozzáférés a felhasználó metaadataihoz;

5. aggályosnak tartja, hogy az egységes bejelentkezési szolgáltatások felhasználhatók a 
felhasználók platformok közötti nyomon követésére; azt ajánlja, hogy az egységes 
bejelentkezési szolgáltatást támogató, erőfölényt jelentő piaci részesedéssel rendelkező 
szolgáltatókat kötelezzék arra, hogy támogassanak legalább egy nyílt és összevont, 
szabadalommal nem védett kereten alapuló azonosítási rendszert;

6. rámutat arra, hogy – az alapvető jogok védelme és a jogbiztonság garantálása érdekében 
– a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály nem használhatja a „káros tartalom” jogi 
értelemben meg nem határozott fogalmát, hanem a jogellenes tartalom közzétételét azon 
elv mentén közelíti meg, hogy „ami jogellenes offline, az online is jogellenes”; 
megállapítja, hogy az automatizált eszközök nem képesek megkülönböztetni az illegális 
tartalmakat az olyan tartalmaktól, amelyek adott szövegkörnyezetben jogszerűek; 
megjegyzi továbbá, hogy a szolgáltatók, alkalmazottaik vagy szerződéses vállalkozóik 
által készített automatizált jelentések ember általi ellenőrzése önmagában nem javítja a 
tartalomfelismerő technológiák működését; kiemeli ezért, hogy a szerzői jogi irányelv 
17. cikkének sérelme nélkül a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
kifejezetten ki kell zárnia az automatizált eszközök tartalommoderálási célú 
használatára vonatkozó minden kötelezettséget, és szabályoznia kell azok önkéntes 
használatát, továbbá tartózkodnia kell az értesítési és felfüggesztési mechanizmusok 
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előírásától; kitart amellett, hogy a szolgáltatók által alkalmazott tartalommoderálási 
eljárások nem eredményezhetnek automatizált eszközökön vagy a tartalom feltöltéskor 
történő szűrésén alapuló előzetes ellenőrzési intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy a 
tartalommoderátoroknak megfelelő képzésben és megfelelő pszichológiai támogatásban 
kell részesülniük; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy tisztázott legyen, hogy az adott 
tartalommoderálási döntést emberi elme vagy algoritmus hozta, és hogy az utóbbi 
esetén sor került-e emberi ellenőrzésre; hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
tartalomszolgáltató platformok által végzett tartalomellenőrzés és -kezelés 
átláthatóságát, ezért javasolja egy ellenőrzési mechanizmus kialakítását a domináns 
vagy rendszerszintű jelentőséggel bíró tartalomszolgáltató platformokra vonatkozóan, a 
tartalomkezelői politikáikkal összefüggő kockázatok értékelése céljából;

7. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megbízást kapjon egy már meglévő vagy új 
európai ügynökség vagy európai szervezet a tagállamok határokon átívelő kérdések 
terén folytatott együttműködésének és a független nemzeti végrehajtó szervek 
hálózatának koordinálására;

8. hangsúlyozza, hogy bírósági felülvizsgálat tárgyává kell tenni a közvetítők által a 
szolgáltatásaik felhasználói számára meghatározott feltételek és kikötések 
méltányosságát és alapvető jogi normáknak való megfelelését;

9. kiemeli, hogy az e-kereskedelmi irányelv szabályaira való konstruktív építkezés és a 
jogbiztonság érdekében az alkalmazandó jogszabálynak kimerítően és kifejezetten 
részleteznie kell a digitális szolgáltatók kötelességeit, ahelyett, hogy általános 
gondossági kötelezettséget írna elő; kiemeli, hogy a digitális szolgáltatók felelősségének 
jogi rendszere nem függhet olyan bizonytalan fogalmaktól, mint a szolgáltató „aktív” 
vagy „passzív” szerepe;

10. hangsúlyozza, hogy a jogszabályok érvényesítésével, az online tevékenységek 
jogszerűségének megállapításával és a tárhelyszolgáltatók arra való kötelezésével 
kapcsolatos felelősséget, hogy a jogellenes tartalmakat a lehető leghamarabb, és a 
szolgáltató és az érintett felek tájékoztatását követően eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék – többek között a közösségi médiában, a felhasználók 
védelme érdekében –, továbbra is a független igazságügyi hatóságoknak kell viselniük, 
akik a végső döntést hozzák; óvva int ezért az olyan rendelkezésektől, amelyek a 
platformokat önkéntes intézkedésekre buzdítják; hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak biztosítania kell az alapvető jogok teljes körű 
tiszteletben tartását és a felhasználók polgári jogi jogainak védelmét, valamint 
biztosítania kell a platformok és a digitális szolgáltatók által alkalmazott valamennyi 
intézkedés tekintetében rendelkezésre álló biztosítékok és jogorvoslati lehetőségek 
teljes körű tiszteletben tartását; úgy véli, hogy attól a pillanattól fogva, hogy a 
tárhelyszolgáltató érvényes értesítés útján tudomást szerez a jogellenes tartalomról és 
annak jogellenes jellegéről, vonatkozik rá az adott tartalom eltávolítását előíró 
kötelezettség, és felelősségre vonható az értesítés tárgyát képező tartalom értékelése 
tekintetében, és ez különösen érvényes az online piacterek üzemeltetői esetében; kéri a 
Bizottságot, hogy mérlegelje annak előírását, hogy a domináns vagy rendszerszintű 
jelentőséggel bíró tárhelyszolgáltatók kötelesek legyenek jelenteni a súlyos 
bűncselekményeket az illetékes bűnüldöző hatóság felé, amint ténylegesen tudomást 
szereznek az ilyen bűncselekményekről;



PE652.326v02-00 6/10 AD\1212373HU.docx

HU

11. kiemeli, hogy a jogellenes tartalom eltávolításáról azon a platformon kell gondoskodni, 
ahol tárolták, és hogy a hozzáférést biztosítóknak nem kell előírni a tartalomhoz való 
hozzáférés letiltását;

12. hangsúlyozza, hogy arányos szankciókat kell alkalmazni a jogszabályok megsértése 
esetén, amelyek az egyének digitális szolgáltatásokból való kizárását nem foglalhatják 
magukban;

13. hangsúlyozza, hogy a jogszerű de potenciálisan káros tartalmak, például a 
dezinformáció és a gyűlöletbeszéd közösségi médiában való terjesztését azzal kell 
megakadályozni, hogy a felhasználóknak ellenőrzési jogot biztosítunk a számukra 
javasolt tartalmak felett; kiemeli, hogy a felhasználói tevékenységek nyomon követésén 
alapuló tartalomszűrést csak a felhasználó előzetes és teljes körű tájékoztatáson alapuló 
hozzájárulása esetén szabad megengedni, és hogy a hozzájárulást megtagadó 
felhasználók számára más méltányos és ésszerű lehetőségeket kell biztosítani a 
szolgáltatáshoz való hozzáféréshez; javasolja, hogy a közösségi hálózatok 
felhasználóinak legyen joguk időrendi sorrendben megjeleníteni az idővonalukat, 
tartalomszűréssel vagy anélkül; javasolja, hogy a dominánsnak vagy rendszerszintű 
jelentőségűnek tekintett platformok biztosítsanak egy alkalmazásprogramozási felületet 
(API-t) a felhasználók számára, amelyen tetszés szerint beállíthatják – amennyiben ez 
technikailag megoldható –, hogy mely szoftver vagy szolgáltató végezze el a tartalmak 
szűrését; hangsúlyozza, hogy a platformoknak nagyobb átláthatóságot kell biztosítaniuk 
az automatizált döntéshozatali folyamatok során annak biztosítása révén, hogy az 
algoritmusokat nem torzítják el, továbbá hogy a döntéshozatali folyamatok egy 
algoritmikus rendszeren belül mindig érthetők és a lehető legátláthatóbbak legyenek; 
hangsúlyozza, hogy a digitális szolgáltatáskról szóló jogszabálynak tiltania kell a 
diszkriminatív tartalommoderálási gyakorlatokat;

14. hangsúlyozza, hogy a központosított hálózatok bezáró hatásának leküzdése, valamint a 
verseny és a fogyasztói választási lehetőségek biztosítása érdekében a domináns 
közösségimédia-szolgáltatások és üzenetküldő szolgáltatások felhasználóinak 
lehetőséget kell biztosítani a platformok közötti, nyílt interfészeken keresztüli 
interakcióra (összekapcsolhatóság); felhívja a Bizottságot, hogy tiltsa meg a digitális 
termékek és szolgáltatások különböző környezetben történő használatára vonatkozó 
védett és zárt ökoszisztéma bevezetését a valódi és magas szintű interoperabilitás 
lehetővé tétele érdekében, nyílt formátumban biztosítva e termékeket és 
szolgáltatásokat, amely lehetővé teszi azok bármely digitális környezetbe történő 
exportálását;

15. hangsúlyozza, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak konkrét és 
részletes szabályokat kell tartalmaznia, például tisztáznia kell a platformokra és a 
közösségi médiaszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket; úgy véli, hogy meg kell 
határozni a tartalomról szóló értesítések érvényességének és nyomon követésének 
feltételeit; úgy véli továbbá, hogy a visszaélések megelőzését és szankcionálását – 
többek között a jogellenes vagy visszaélésszerű tartalombejelentések ismételt 
benyújtását – az Európai Unió Bíróságának meglévő ítélkezési gyakorlatára kell építeni;
hangsúlyozza továbbá, hogy korlátozni kell a platformok felelősségét az olyan 
szolgáltatások – különösen a médiatartalmak – tekintetében, amelyek már egy 
tartalomszolgáltató szerkesztői ellenőrzése alatt állnak, amely szolgáltató maga is 
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átfogó szabályozás hatálya alá, valamint egy elismert, független illetékes hatóság 
független és hatékony felügyelete alá tartozik, az e-kereskedelemről szóló irányelvben 
foglalt elveket tiszteletben tartó értesítési és intézkedési rendszernek megfelelően; úgy 
véli, hogy a kisebb kereskedelmi vagy nem kereskedelmi szolgáltatókra nem 
vonatkozhatnak ugyanazok a kötelezettségek; hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatások területén létrehozandó új jogi kereteket kezelhetővé kell tenni az európai 
kkv-k számára, ideértve az induló innovatív vállalkozásokat is, és ezért valamennyi 
ágazat számára arányos kötelezettségeket és egyértelmű biztosítékokat kell 
tartalmazniuk; hangsúlyozza, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályban 
foglalt szabályoknak meg kell akadályozniuk, hogy a platformüzemeltetők 
módosíthassanak olyan tartalmakat, amelyek az uniós jognak megfelelően valamely 
tartalomszolgáltató szerkesztői ellenőrzése alatt állnak; hangsúlyozza, hogy amennyiben 
bármilyen médiatartalom eltávolítása szükséges, biztosítani kell, hogy azt csak bírósági 
határozat alapján lehessen végrehajtani; a tartalomszolgáltatókat meg kell hallgatni a 
tartalomhoz való hozzáférés letiltása előtt, kivéve, ha ez folyamatban lévő bűnügyi 
nyomozást akadályozna vagy veszélyeztetne; úgy véli, hogy megfelelő jogorvoslati 
mechanizmusokat kell rendelkezésre bocsátani, mind vitarendezési testületeken, mind 
igazságügyi hatóságokon keresztül, észszerű időkeretek alkalmazása mellett; úgy véli, 
hogy a dominánsnak vagy rendszerszintű jelentőségűnek tekintett kereskedelmi 
tárhelyszolgáltatóknak nyilvánosan és névtelenül hozzáférhető mechanizmust kell 
biztosítaniuk a platformjaikon közzétett, jogellenesnek vélt tartalmak bejelentésére; 
hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 
nem áshatja alá vagy teheti elavulttá az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 
irányelvben foglalt szabályokat; kiemeli, hogy a jogosultak számára az uniós jogban 
előírt feltételek mellett és megfelelő hatásvizsgálatot követően hozzáférést kell 
biztosítani a platformokon általuk közzétett tartalmak által létrehozott vagy azzal 
kapcsolatos nem személyes adatokhoz;

16. határozottan ajánlja, hogy az online piacterekként szolgáló platformok tájékoztassák a 
felhasználókat a keresési lekérdezéseik eredményeképpen bemutatott termékek 
sorrendjét és rangsorát meghatározó főbb paraméterekről, különösen, ha a keresési 
lekérdezés eredményét bármely beszállító által folyósított díj befolyásolta, illetve 
azokban az esetekben, amikor a platformüzemeltető maga kínálja a keresési lekérdezés 
eredményeképpen feltűnő valamely terméket;

17. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 
területi hatályát kiterjesszék a harmadik országokban letelepedett azon digitális 
szolgáltatók tevékenységeire is, amelyek az Unióban is nyújtanak szolgáltatásokat; 
javasolja, hogy a harmadik országban letelepedett közvetítők jelöljenek ki egy Unióban 
székhellyel rendelkező jogi képviselőt, aki felelősségre vonható az általuk kínált 
termékekért vagy szolgáltatásokért;

18. ajánlja, hogy az áruk és szolgáltatások kínálóinak reputációs rendszert biztosító 
platformok nyújtsanak tájékoztatást a reputációs pontszámok osztásának módjáról; 
ajánlja e tekintetben, hogy az ilyen reputációs rendszerekbe bekerülő értékelések valós 
tapasztalatokon alapuljanak, és egy a tranzakcióban részt vevő féltől származzanak; 
hangsúlyozza, hogy egyetlen értékelés sem tehető közzé, amennyiben annak szerzője 
valamilyen előnyben részesült a konkrét kedvező vagy kedvezőtlen értékelés 
benyújtásáért cserébe;
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19. rámutat, hogy digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak külön hangsúlyt kell 
fektetnie a fogyatékkal élő felhasználókra, és garantálnia kell azok digitális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését; a Bizottságnak olyan technikai eszközök 
kialakítására kell ösztönöznie a szolgáltatókat, amelyek lehetővé teszik az Unióban 
lakóhellyel rendelkező, fogyatékkal élő személyek számára az internetes szolgáltatások 
megfelelő használatát és előnyeik kihasználását;

20. ajánlja, hogy az áruk és szolgáltatások kínálóinak reputációs rendszert biztosító 
platformok tegyék lehetővé, hogy a meglévő értékelések a szolgáltató kérésére, illetve 
egy adott platformszolgáltatói szerződés lejártával más platform reputációs rendszerébe 
is átvihetők legyenek; hangsúlyozza, hogy a fogyasztókat tájékoztatni kell a másik 
platformról áthozott értékelések eredetéről.
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