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Módosítás 1
Daniel Buda

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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

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;

Or. ro

Módosítás 2
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az elektronikus 
kereskedelemről szóló 2000/31/EK 
irányelvben rögzített szabályok immáron 
két évtizede lehetővé teszik az internet és a 
digitális szolgáltatások fejlődését az EU-
ban, és kulcsfontosságúak az alapvető 
jogok védelme terén és az innovatív üzleti 
környezet megőrzéséhez; úgy véli, hogy 
azok felülvizsgálata kizárólag alapos 
vizsgálatot követően, rendkívüli 
elővigyázatossággal hajtható végre;

Or. en

Módosítás 3
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Véleménytervezet
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A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabály célja az online 
platformok és tárhelyszolgáltatók 
felelősségét meghatározó polgári és 
kereskedelmi jogszabályok aktualizálása 
annak érdekében, hogy a vállalatok, a 
felhasználók és a társadalom egésze 
számára garantálható legyen a biztonság;

Or. en

Módosítás 4
Daniel Buda

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel fontos elismerni az 
elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv alapvető szerepét az elektronikus 
kereskedelem fellendítésében Európában, 
és különösen az egész belső piac 
projektjének alátámasztásában;

Or. ro

Módosítás 5
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Módosítás 6
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabálynak egyértelmű 
kötelezettségeket kell megállapítania az 
online platformok számára, és külön 
felelősségvállalási rendszert kell 
kialakítania az online piacok 
vonatkozásában;

Or. fr

Módosítás 7
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
technikailag 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 és a 
személyazonosság-lopást; megjegyzi, hogy 
amennyiben a fogyasztók jogairól szóló 
irányelv előírja a kereskedők számára, 
hogy közöljék személyazonosságukat, a 
nagyobb árupiacok üzemeltetőit kötelezni 
lehetne a személyazonosságuk 
ellenőrzésére, míg más esetekben fenn 
kell tartani a digitális szolgáltatások 
névtelen használatának jogát;

törölve
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Or. en

Módosítás 8
József Szájer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
technikailag 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 és a 
személyazonosság-lopást; megjegyzi, hogy 
amennyiben a fogyasztók jogairól szóló 
irányelv előírja a kereskedők számára, 
hogy közöljék személyazonosságukat, a 
nagyobb árupiacok üzemeltetőit kötelezni 
lehetne a személyazonosságuk 
ellenőrzésére, míg más esetekben fenn kell 
tartani a digitális szolgáltatások névtelen 
használatának jogát;

1. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
technikailag lehetséges és észszerű, a 
közvetítőknek – az alkalmazandó 
adatvédelmi és egyéni adatvédelemről 
szóló szabályok hatékony végrehajtása 
révén – meg kell akadályozniuk a 
jogosulatlan adatközlést és a 
személyazonosság-lopást; megjegyzi, hogy 
az eladók személyazonosságának digitális 
térben történő maghatározása alapvető 
fontosságú a digitális tranzakciók 
biztonsága érdekében, ezért 
érvényesíthetővé kellene tenni, hogy 
közöljék személyazonosságukat, a nagyobb 
árupiacok üzemeltetőit kötelezni lehetne a 
személyazonosságuk ellenőrzésére a 
hamisítások és más csalárd tevékenységek 
elterjedésének korlátozása, a kellemetlen 
online szereplők visszatartása és a 
bűnüldözés segítése érdekében. Az ilyen 
kötelezettségek bevezetésének ugyanakkor 
arányosnak kell lennie és megfelelő 
biztosítékokkal kell szolgálnia a 
felhasználók magánéletének védelmére a 
legitim és törvényes tevékenységek 
végrehajtása során;

Or. en

Módosítás 9
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
1 bekezdés



AM\1207891HU.docx 7/48 PE653.841v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
technikailag 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 és a 
személyazonosság-lopást; megjegyzi, hogy 
amennyiben a fogyasztók jogairól szóló 
irányelv előírja a kereskedők számára, 
hogy közöljék személyazonosságukat, a 
nagyobb árupiacok üzemeltetőit kötelezni 
lehetne a személyazonosságuk 
ellenőrzésére, míg más esetekben fenn kell 
tartani a digitális szolgáltatások névtelen 
használatának jogát;

1. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
technikailag 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 és a 
személyazonosság-lopást; megjegyzi, hogy 
amennyiben a fogyasztók jogairól szóló 
irányelv előírja a kereskedők számára, 
hogy közöljék személyazonosságukat, a 
nagyobb árupiacok üzemeltetőit kötelezni 
lehetne a személyazonosságuk 
ellenőrzésére, megerősíti, hogy amikor a 
platformoknak ellenőrizniük kell a 
felhasználók személyazonosságát, 
kizárólag a felhasználók kifejezett és 
önkéntes hozzájárulásával fedhetik fel 
azok személyazonosságát;

Or. en

Módosítás 10
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
technikailag 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 és a 
személyazonosság-lopást; megjegyzi, hogy 
amennyiben a fogyasztók jogairól szóló 
irányelv előírja a kereskedők számára, 
hogy közöljék személyazonosságukat, a 
nagyobb árupiacok üzemeltetőit kötelezni 
lehetne a személyazonosságuk 
ellenőrzésére, míg más esetekben fenn kell 
tartani a digitális szolgáltatások névtelen 

1. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
technikailag 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 a fogyasztók jogairól 
szóló irányelv előírja a kereskedők 
számára, hogy közöljék 
személyazonosságukat, a nagyobb 
árupiacok üzemeltetőit kötelezni lehetne a 
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használatának jogát; személyazonosságuk ellenőrzésére, míg 
más esetekben fenn kell tartani a digitális 
szolgáltatások névtelen használatának 
jogát;

Or. en

Módosítás 11
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
technikailag 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 és a 
személyazonosság-lopást; megjegyzi, hogy 
amennyiben a fogyasztók jogairól szóló 
irányelv előírja a kereskedők számára, 
hogy közöljék személyazonosságukat, a 
nagyobb árupiacok üzemeltetőit kötelezni 
lehetne a személyazonosságuk 
ellenőrzésére, míg más esetekben fenn kell 
tartani a digitális szolgáltatások névtelen 
használatának jogát;

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 és a 
személyazonosság-lopást; megjegyzi, hogy 
amennyiben az uniós jog előírja a 
kereskedők számára, hogy közöljék 
személyazonosságukat, az online piacterek 
üzemeltetőit kötelezni lehetne a szakmai 
vagy nem szakmai minőségben eljáró 
kereskedők személyazonosságának 
ellenőrzésére, míg más esetekben fenn 
lehetne tartani a digitális szolgáltatások 
névtelen használatának jogát;

Or. en

Módosítás 12
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
technikailag lehetséges és észszerű, a 

1. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
technikailag lehetséges és észszerű, a 
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közvetítők számára elő kell írni, hogy 
tegyék lehetővé szolgáltatásaik névtelen 
használatát és fizetését, mivel az 
anonimitás hatékonyan akadályozza a 
jogosulatlan adatközlést és a 
személyazonosság-lopást; megjegyzi, hogy 
amennyiben a fogyasztók jogairól szóló 
irányelv előírja a kereskedők számára, 
hogy közöljék személyazonosságukat, a 
nagyobb árupiacok üzemeltetőit kötelezni 
lehetne a személyazonosságuk 
ellenőrzésére, míg más esetekben fenn kell 
tartani a digitális szolgáltatások névtelen 
használatának jogát;

közvetítők számára elő kell írni, hogy 
tegyék lehetővé szolgáltatásaik névtelen 
használatát és fizetését, mivel az 
anonimitás hatékonyan akadályozza a 
jogosulatlan adatközlést és a 
személyazonosság-lopást; megjegyzi, hogy 
amennyiben a fogyasztók jogairól szóló 
irányelv előírja a kereskedők számára, 
hogy közöljék személyazonosságukat, a 
„piactér” típusú tárhelyszolgáltatókat 
kötelezni kell arra, hogy képesek legyenek 
megerősíteni a személyazonosságokat, 
míg más esetekben fenn kell tartani a 
digitális szolgáltatások névtelen 
használatának jogát;

Or. fr

Módosítás 13
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri a Bizottságot annak 
előírására, hogy az online piactér típusú 
tárhelyszolgáltató platformok szüntessék 
meg azon felhasználók fiókjait, akik több 
alkalommal jogellenes tartalmat tettek 
közzé, és hozzák meg a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
ezek a jogellenes tartalmak ne 
jelenhessenek meg újból a platformjukon;

Or. fr

Módosítás 14
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. 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, valamint más 
alapvető jogok védelméről szóló uniós 
szabályokat;

Or. en

Módosítás 15
József Szájer

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az online szolgáltatók 
ellenőrizzék ügyfeleik 
személyazonosságát, és ezáltal teljesítsék 
az elektronikus kereskedelemről szóló 
2000/31/EK irányelv 5. cikkében foglalt 
követelményeket;

Or. en

Módosítás 16
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy az online 
piactereken vásárolt termékeknek meg 
kell felelniük az összes vonatkozó uniós 
biztonsági szabályozásnak, mivel a 
digitális szolgáltatásokra vonatkozó 
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jogszabálynak lehetővé kell tennie a 
digitális platformokra, szolgáltatásokra és 
termékekre vonatkozó felelősségi és 
biztonsági szabályok javítását;

Or. fr

Módosítás 17
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. ismételten hangsúlyozza az 
elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv kulcsfontosságú alapelveinek – 
nevezetesen a származási ország 
alapelvének, a felelősség korlátozására 
vonatkozó záradéknak és az általános 
nyomon követési kötelezettség tilalmának 
– fontosságát, amelyeknek a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályról szóló 
jogalkotási javaslatban is érvényben kell 
maradniuk;

Or. en

Módosítás 18
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy kialakítsanak egy  
„domináns platformokra” vonatkozó 
fogalommeghatározást, és meghatározzák 
azok sajátosságait;

Or. en
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Módosítás 19
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. hangsúlyozza, hogy nincs szükség 
előzetes tartalomellenőrzésre; 
hangsúlyozza, hogy fokozott 
átláthatóságra van szükség a 
tartalomellenőrzés és -kezelés terén a 
tartalomszolgáltató platformok részéről, 
ezért javasolja egy ellenőrzési 
mechanizmus kialakítását a domináns 
tartalmakat tároló platformokra 
vonatkozóan, hogy a tartalomkezelői 
politikáikkal összefüggő kockázatokat egy 
új vagy meglévő európai ügynökség vagy 
szerv értékelhesse; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy tisztázott legyen, hogy 
az adott döntést emberi elme vagy 
algoritmus hozta, és hogy az utóbbi esetén 
sor került-e emberi ellenőrzésre;

Or. en

Módosítás 20
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
technikailag 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 és a 
személyazonosság-lopást; megjegyzi, hogy 
amennyiben a fogyasztók jogairól szóló 
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irányelv előírja a kereskedők számára, 
hogy közöljék személyazonosságukat, a 
nagyobb árupiacok üzemeltetőit kötelezni 
lehetne a személyazonosságuk 
ellenőrzésére, míg más esetekben fenn 
kell tartani a digitális szolgáltatások 
névtelen használatának jogát;

Or. en

Módosítás 21
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy mivel az egyének 
online tevékenysége lehetővé teszi 
személyiségük alapos feltérképezését és az 
érintettek manipulálását, a digitális 
szolgáltatások használatára vonatkozó 
személyes adatok gyűjtését és 
felhasználását külön adatvédelmi 
szabályoknak kell alávetni, és a 
szolgáltatás nyújtásához és számlázásához 
szükséges mértékre kell korlátozni;

2. megjegyzi, hogy mivel az egyének 
online tevékenysége lehetővé teszi 
személyiségük alapos feltérképezését és az 
érintettek manipulálását, a digitális 
szolgáltatások használatára vonatkozó 
személyes adatok gyűjtését és 
felhasználását külön adatvédelmi 
szabályoknak kell alávetni, és a 
szolgáltatás nyújtásához és számlázásához 
szükséges mértékre kell korlátozni; 
hangsúlyozza, hogy a kommunikációs 
adatokra vonatkozó joggyakorlat 
szellemében a hatóságoknak csak előzetes 
bírósági engedéllyel, súlyos 
bűncselekmény gyanújának a kivizsgálása 
érdekében adható hozzáférés a 
felhasználó előfizetői és metaadataihoz;

Or. en

Módosítás 22
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy mivel az egyének 
online tevékenysége lehetővé teszi 
személyiségük alapos feltérképezését és az 
érintettek manipulálását, a digitális 
szolgáltatások használatára vonatkozó 
személyes adatok gyűjtését és 
felhasználását külön adatvédelmi 
szabályoknak kell alávetni, és a 
szolgáltatás nyújtásához és számlázásához 
szükséges mértékre kell korlátozni;

2. hangsúlyozza a a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló meglévő 
(EU) 2016/679 rendelet végrehajtását, és 
megjegyzi, hogy mivel az egyének online 
tevékenysége lehetővé teszi személyiségük 
alapos feltérképezését és az érintettek 
manipulálását, a digitális szolgáltatások 
használatára vonatkozó személyes adatok 
gyűjtését és felhasználását e keretnek kell 
alávetni; 

Or. en

Módosítás 23
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy mivel az egyének 
online tevékenysége lehetővé teszi 
személyiségük alapos feltérképezését és az 
érintettek manipulálását, a digitális 
szolgáltatások használatára vonatkozó 
személyes adatok gyűjtését és 
felhasználását külön adatvédelmi 
szabályoknak kell alávetni, és a 
szolgáltatás nyújtásához és számlázásához 
szükséges mértékre kell korlátozni;

2. megjegyzi, hogy mivel az egyének 
online tevékenysége személyes adatok 
gyűjtésével és felhasználásával járhat 
együtt, felhasználásukat külön 
adatvédelmi szabályoknak kell alávetni, és 
a szolgáltatás nyújtásához és 
számlázásához szükséges mértékre kell 
korlátozni;

Or. en

Módosítás 24
Gunnar Beck

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy mivel az egyének 
online tevékenysége lehetővé teszi 
személyiségük alapos feltérképezését és az 
érintettek manipulálását, a digitális 
szolgáltatások használatára vonatkozó 
személyes adatok gyűjtését és 
felhasználását külön adatvédelmi 
szabályoknak kell alávetni, és a 
szolgáltatás nyújtásához és számlázásához 
szükséges mértékre kell korlátozni;

2. megjegyzi, hogy a nagy 
adataggregációs és 
információtechnológiai eszközök, például 
a természetes nyelv feldolgozása lehetővé 
teszi a személyes preferenciák és a 
fogyasztói viselkedés feltérképezését, és 
azokra esetlegesen hatással lehet: 
javasolja, hogy a digitális szolgáltatások 
használatára vonatkozó személyes adatok 
gyűjtését és felhasználását külön 
adatvédelmi szabályoknak kell alávetni, és 
a szolgáltatás nyújtásához és 
számlázásához szükséges mértékre kell 
korlátozni;

Or. en

Módosítás 25
Daniel Buda

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy mivel az egyének 
online tevékenysége lehetővé teszi 
személyiségük alapos feltérképezését és az 
érintettek manipulálását, a digitális 
szolgáltatások használatára vonatkozó 
személyes adatok gyűjtését és 
felhasználását külön adatvédelmi 
szabályoknak kell alávetni, és a 
szolgáltatás nyújtásához és számlázásához 
szükséges mértékre kell korlátozni;

2. megjegyzi, hogy mivel az egyének 
online tevékenysége lehetővé teszi 
személyiségük alapos feltérképezését és az 
érintettek – főként közvetett – 
manipulálását, a digitális szolgáltatások 
használatára vonatkozó személyes adatok 
gyűjtését, felhasználását és szabályozását 
külön adatvédelmi szabályoknak kell 
alávetni, és szigorúan a szolgáltatás 
nyújtásához és a felhasználók számára 
történő számlázásához szükséges mértékre 
kell korlátozni;

Or. ro

Módosítás 26
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy mivel az egyének 
online tevékenysége lehetővé teszi 
személyiségük alapos feltérképezését és az 
érintettek manipulálását, a digitális 
szolgáltatások használatára vonatkozó 
személyes adatok gyűjtését és 
felhasználását külön adatvédelmi 
szabályoknak kell alávetni, és a 
szolgáltatás nyújtásához és számlázásához 
szükséges mértékre kell korlátozni;

2. megjegyzi, hogy mivel az egyének 
online tevékenysége lehetővé teszi 
személyiségük alapos feltérképezését és az 
érintettek manipulálását, a digitális 
szolgáltatások használatára vonatkozó 
személyes adatok – különösen a 
rendszerszintű platformok és közösségi 
hálózatok általi – gyűjtését és 
felhasználását külön adatvédelmi 
szabályoknak kell alávetni, és a 
szolgáltatás nyújtásához és számlázásához 
szükséges mértékre kell korlátozni;

Or. en

Módosítás 27
Axel Voss

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy mivel az egyének 
online tevékenysége lehetővé teszi 
személyiségük alapos feltérképezését és az 
érintettek manipulálását, a digitális 
szolgáltatások használatára vonatkozó 
személyes adatok gyűjtését és 
felhasználását külön adatvédelmi 
szabályoknak kell alávetni, és a 
szolgáltatás nyújtásához és számlázásához 
szükséges mértékre kell korlátozni;

2. megjegyzi, hogy mivel az egyének 
online tevékenysége lehetővé teszi 
személyiségük alapos feltérképezését és az 
érintettek manipulálását, a digitális 
szolgáltatások használatára vonatkozó 
személyes adatok gyűjtését és 
felhasználását a GDPR-nak és 
elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv rendelkezéseinek kell alávetni;

Or. en

Módosítás 28
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
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2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. aggályosnak tartja, hogy az 
egységes beléptetési szolgáltatások 
felhasználhatók a felhasználók 
platformok közötti nyomon követésére; azt 
ajánlja, hogy a az egységes bejelentkezési 
szolgáltatást támogató, erőfölényt jelentő 
piaci részesedéssel rendelkező 
szolgáltatóktólat kötelezzék arra, hogy 
támogassanak legalább egy nyílt és 
összevont, szabadalommal nem védett 
kereten alapuló azonosítási rendszert;

Or. en

Módosítás 29
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a 
tárhelyszolgáltatók vagy más technikai 
közvetítők általában nem kötelezhetők a 
felhasználók által generált tartalmak 
nyomon követésére;

Or. en

Módosítás 30
Gunnar Beck

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az automatizált 
eszközök nem képesek megkülönböztetni a 
jogellenes tartalmat az adott kontextusban 

3. megjegyzi, hogy az automatizált 
eszközök nem mindig képesek 
megkülönböztetni a jogellenes tartalmat az 
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jogszerű tartalomtól; kiemeli, hogy az 
automatizált jelentések szolgáltatók általi 
emberi felülvizsgálata nem oldja meg ezt a 
problémát, mivel a magáncégek 
alkalmazottai nem rendelkeznek az állami 
hatóságok függetlenségével, képzettségével 
és elszámoltathatóságával; hangsúlyozza 
ezért, hogy a digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabálynak kifejezetten meg kell 
tiltania, hogy a tárhelyszolgáltatókat vagy 
más technikai közvetítőket arra 
kötelezzék, hogy automatizált eszközöket 
használjanak a tartalommoderálásra, 
továbbá tartózkodnia kell az érintett 
tartalmak bejelentést követő 
felfüggesztésére irányuló mechanizmusok 
előírásától; kitart amellett, hogy a 
szolgáltatók által alkalmazott 
tartalommoderálási eljárások nem 
eredményezhetnek olyan előzetes 
ellenőrzési intézkedéseket, melyek 
automatizált eszközökön vagy a tartalom 
feltöltéskor történő szűrésén alapulnak;

adott kontextusban jogszerű tartalomtól; 
kiemeli, hogy az automatizált jelentések 
szolgáltatók általi emberi felülvizsgálata 
nem oldja meg ezt a problémát, mivel a 
magáncégek alkalmazottai nem 
rendelkeznek az állami hatóságok 
függetlenségével, képzettségével és 
elszámoltathatóságával; hangsúlyozza 
ezért, hogy a digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabály feltételeket határozhatna 
meg a tárhelyszolgáltatók vagy egyéb 
technikai közvetítők számára arra 
vonatkozóan, hogy automatizált 
eszközöket használjanak a 
tartalommoderálásra;

Or. en

Módosítás 31
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az automatizált 
eszközök nem képesek megkülönböztetni 
a jogellenes tartalmat az adott 
kontextusban jogszerű tartalomtól; 
kiemeli, hogy az automatizált jelentések 
szolgáltatók általi emberi felülvizsgálata 
nem oldja meg ezt a problémát, mivel a 
magáncégek alkalmazottai nem 
rendelkeznek az állami hatóságok 
függetlenségével, képzettségével és 
elszámoltathatóságával; hangsúlyozza 
ezért, hogy a digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabálynak kifejezetten meg kell 

3. megjegyzi, hogy az automatizált 
eszközök javíthatnák a tartalomfelismerő 
technológiák működését a jogellenes 
tartalom és az adott kontextusban jogszerű 
tartalom megkülönböztetése érdekében, 
amennyiben az jogilag biztosított, és – az 
emberi felülvizsgálattal és a működésük 
fokozott átláthatóságával együtt – 
bővíthetnék a jelenleg alkalmazott 
gyakorlatokat; hangsúlyozza, hogy a 
személyzet jóllétének és függetlenségének 
biztosítása érdekében megfelelő képzést és 
pszichológiai támogatást kell biztosítani 
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tiltania, hogy a tárhelyszolgáltatókat vagy 
más technikai közvetítőket arra kötelezzék, 
hogy automatizált eszközöket használjanak 
a tartalommoderálásra, továbbá 
tartózkodnia kell az érintett tartalmak 
bejelentést követő felfüggesztésére 
irányuló mechanizmusok előírásától; 
kitart amellett, hogy a szolgáltatók által 
alkalmazott tartalommoderálási eljárások 
nem eredményezhetnek olyan előzetes 
ellenőrzési intézkedéseket, melyek 
automatizált eszközökön vagy a tartalom 
feltöltéskor történő szűrésén alapulnak;

az olyan készségeik fejlesztése érdekében, 
amelyek a segítségükre válnak, továbbá 
szükség esetén fel kell ismerni  a 
közhatóságokkal történő együttműködés 
szükségességét; hangsúlyozza, hogy a 
digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabálynak kifejezetten meg kell 
tiltania, hogy a tárhelyszolgáltatókat vagy 
más technikai közvetítőket arra kötelezzék, 
hogy automatizált eszközöket használjanak 
a tartalommoderálásra, kivéve ha a 
meglévő jogszabály szövege másképp írja 
elő; kitart amellett, hogy a szolgáltatók 
által alkalmazott tartalommoderálási 
eljárások nem eredményezhetik a feltöltött 
tartalom általános nyomon követését;

Or. en

Módosítás 32
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az automatizált 
eszközök nem képesek megkülönböztetni a 
jogellenes tartalmat az adott kontextusban 
jogszerű tartalomtól; kiemeli, hogy az 
automatizált jelentések szolgáltatók általi 
emberi felülvizsgálata nem oldja meg ezt a 
problémát, mivel a magáncégek 
alkalmazottai nem rendelkeznek az állami 
hatóságok függetlenségével, képzettségével 
és elszámoltathatóságával; hangsúlyozza 
ezért, hogy a digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabálynak kifejezetten meg kell 
tiltania, hogy a tárhelyszolgáltatókat vagy 
más technikai közvetítőket arra kötelezzék, 
hogy automatizált eszközöket használjanak 
a tartalommoderálásra, továbbá 
tartózkodnia kell az érintett tartalmak 
bejelentést követő felfüggesztésére 
irányuló mechanizmusok előírásától; kitart 
amellett, hogy a szolgáltatók által 

3. megjegyzi, hogy az automatizált 
eszközök nem képesek megkülönböztetni a 
jogellenes tartalmat az adott kontextusban 
jogszerű tartalomtól; kiemeli, hogy az 
automatikus jelentések szolgáltatók, 
személyzetük vagy vállalkozóik általi 
emberi felülvizsgálata nem oldja meg ezt a 
problémát, mivel a magán személyzet nem 
rendelkezik a hatóságok függetlenségével, 
képzettségével és elszámoltathatóságával; 
hangsúlyozza ezért, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
kifejezetten meg kell tiltania, hogy a 
tárhelyszolgáltatókat vagy más technikai 
közvetítőket arra kötelezzék, hogy 
automatizált eszközöket használjanak a 
tartalommoderálásra, továbbá tartózkodnia 
kell az érintett tartalmak bejelentést követő 
felfüggesztésére irányuló mechanizmusok 
előírásától; kitart amellett, hogy a 
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alkalmazott tartalommoderálási eljárások 
nem eredményezhetnek olyan előzetes 
ellenőrzési intézkedéseket, melyek 
automatizált eszközökön vagy a tartalom 
feltöltéskor történő szűrésén alapulnak;

szolgáltatók által alkalmazott 
tartalommoderálási eljárások nem 
eredményezhetnek olyan előzetes 
ellenőrzési intézkedéseket, melyek 
automatizált eszközökön vagy a tartalom 
feltöltéskor történő szűrésén alapulnak;

Or. en

Módosítás 33
József Szájer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az automatizált 
eszközök nem képesek megkülönböztetni a 
jogellenes tartalmat az adott kontextusban 
jogszerű tartalomtól; kiemeli, hogy az 
automatizált jelentések szolgáltatók általi 
emberi felülvizsgálata nem oldja meg ezt a 
problémát, mivel a magáncégek 
alkalmazottai nem rendelkeznek az állami 
hatóságok függetlenségével, 
képzettségével és elszámoltathatóságával; 
hangsúlyozza ezért, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
kifejezetten meg kell tiltania, hogy a 
tárhelyszolgáltatókat vagy más technikai 
közvetítőket arra kötelezzék, hogy 
automatizált eszközöket használjanak a 
tartalommoderálásra, továbbá 
tartózkodnia kell az érintett tartalmak 
bejelentést követő felfüggesztésére 
irányuló mechanizmusok előírásától; 
kitart amellett, hogy a szolgáltatók által 
alkalmazott tartalommoderálási eljárások 
nem eredményezhetnek olyan előzetes 
ellenőrzési intézkedéseket, melyek 
automatizált eszközökön vagy a tartalom 
feltöltéskor történő szűrésén alapulnak;

3. hangsúlyozza egy egyértelmű, 
egységes és naprakész szabályozási keret 
létrehozásának szükségességét, amely 
többek között egyértelmű 
fogalommeghatározásokat és 
hatékonyabb szabályokat tartalmaz a 
káros és jogellenes internetes 
tartalmakkal szembeni küzdelemre 
irányulóan;  hangsúlyozza ezért, hogy a 
digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabálynak biztosítania kell, hogy az 
aktív tartalomtaroló vagy -moderáló 
internetes platformok fokozott felelősséget 
vállaljanak az általuk tárolt tartalomért, 
és arra kell ösztönöznie a 
tárhelyszolgáltatókat vagy más technikai 
közvetítőket, hogy hozzanak proaktív 
intézkedéseket – ideértve az ismétlődő 
bűncselekményre vonatkozó politikákat, a 
megbízható bejelentők alkalmazását, a 
nagy tételű bejelentéseket, illetve az 
automatizált eszközöket – a jogellenes 
tartalmak beazonosítása és a terjesztésük 
megelőzése érdekében,  az érintett felek 
bírósági jogorvoslatok igénybevételéhez 
való jogának sérelme nélkül;

Or. en
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Módosítás 34
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az automatizált 
eszközök nem képesek megkülönböztetni a 
jogellenes tartalmat az adott kontextusban 
jogszerű tartalomtól; kiemeli, hogy az 
automatizált jelentések szolgáltatók általi 
emberi felülvizsgálata nem oldja meg ezt a 
problémát, mivel a magáncégek 
alkalmazottai nem rendelkeznek az állami 
hatóságok függetlenségével, 
képzettségével és elszámoltathatóságával; 
hangsúlyozza ezért, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
kifejezetten meg kell tiltania, hogy a 
tárhelyszolgáltatókat vagy más technikai 
közvetítőket arra kötelezzék, hogy 
automatizált eszközöket használjanak a 
tartalommoderálásra, továbbá tartózkodnia 
kell az érintett tartalmak bejelentést követő 
felfüggesztésére irányuló mechanizmusok 
előírásától; kitart amellett, hogy a 
szolgáltatók által alkalmazott 
tartalommoderálási eljárások nem 
eredményezhetnek olyan előzetes 
ellenőrzési intézkedéseket, melyek 
automatizált eszközökön vagy a tartalom 
feltöltéskor történő szűrésén alapulnak;

3. megjegyzi, hogy az automatizált 
eszközök nem képesek megkülönböztetni a 
jogellenes vélemény jellegű tartalmat az 
adott kontextusban jogszerű vélemény 
jellegű tartalomtól; kiemeli, hogy az 
automatizált jelentések emberi 
felülvizsgálata megoldja ezt a problémát; 
hangsúlyozza ezért, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
kifejezetten engedélyeznie kell, hogy a 
tárhelyszolgáltatók vagy más technikai 
közvetítők automatizált eszközöket 
használjanak a tartalommoderálásra, 
amennyiben alkalmazásuk emberi 
ellenőrzéssel egészül ki;

hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi jellegű 
tartalmakat fogadó tárhelyszolgáltatóknak 
vagy más technikai közvetítőknek 
mechanizmusokat kell bevezetniük az 
érintett tartalmak bejelentést követő 
felfüggesztésére irányulóan; kitart 
amellett, hogy a „piactér” típusú 
szolgáltatók által alkalmazott 
tartalommoderálási eljárásoknak olyan 
előzetes ellenőrzési intézkedéseket kell 
eredményezniük, melyek automatizált 
eszközökön vagy a tartalom feltöltéskor 
történő szűrésén alapulnak;
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Or. fr

Módosítás 35
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az automatizált 
eszközök nem képesek megkülönböztetni a 
jogellenes tartalmat az adott kontextusban 
jogszerű tartalomtól; kiemeli, hogy az 
automatizált jelentések szolgáltatók általi 
emberi felülvizsgálata nem oldja meg ezt a 
problémát, mivel a magáncégek 
alkalmazottai nem rendelkeznek az állami 
hatóságok függetlenségével, képzettségével 
és elszámoltathatóságával; hangsúlyozza 
ezért, hogy a digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabálynak kifejezetten meg kell 
tiltania, hogy a tárhelyszolgáltatókat vagy 
más technikai közvetítőket arra kötelezzék, 
hogy automatizált eszközöket használjanak 
a tartalommoderálásra, továbbá 
tartózkodnia kell az érintett tartalmak 
bejelentést követő felfüggesztésére 
irányuló mechanizmusok előírásától; kitart 
amellett, hogy a szolgáltatók által 
alkalmazott tartalommoderálási eljárások 
nem eredményezhetnek olyan előzetes 
ellenőrzési intézkedéseket, melyek 
automatizált eszközökön vagy a tartalom 
feltöltéskor történő szűrésén alapulnak;

3. megjegyzi, hogy az automatizált 
eszközök nem képesek megkülönböztetni a 
jogellenes tartalmat az adott kontextusban 
jogszerű tartalomtól; kiemeli, hogy az 
automatizált jelentések szolgáltatók általi 
emberi felülvizsgálata nem oldja meg ezt a 
problémát, mivel a magáncégek 
alkalmazottai nem rendelkeznek az állami 
hatóságok függetlenségével, képzettségével 
és elszámoltathatóságával; hangsúlyozza 
ezért, hogy a digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabálynak szabályoznia kell, 
hogy a tárhelyszolgáltatókat vagy más 
technikai közvetítőket arra kötelezzék, 
hogy automatizált eszközöket használjanak 
a tartalommoderálásra, továbbá 
tartózkodnia kell az érintett tartalmak 
bejelentést követő felfüggesztésére 
irányuló mechanizmusok előírásától; kitart 
amellett, hogy a szolgáltatók által 
alkalmazott tartalommoderálási eljárások 
nem eredményezhetnek olyan előzetes 
ellenőrzési intézkedéseket, melyek 
automatizált eszközökön vagy a tartalom 
feltöltéskor történő szűrésén alapulnak;

Or. en

Módosítás 36
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az automatizált 
eszközök nem képesek megkülönböztetni a 
jogellenes tartalmat az adott kontextusban 
jogszerű tartalomtól; kiemeli, hogy az 
automatizált jelentések szolgáltatók általi 
emberi felülvizsgálata nem oldja meg ezt a 
problémát, mivel a magáncégek 
alkalmazottai nem rendelkeznek az állami 
hatóságok függetlenségével, 
képzettségével és elszámoltathatóságával; 
hangsúlyozza ezért, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
kifejezetten meg kell tiltania, hogy a 
tárhelyszolgáltatókat vagy más technikai 
közvetítőket arra kötelezzék, hogy 
automatizált eszközöket használjanak a 
tartalommoderálásra, továbbá tartózkodnia 
kell az érintett tartalmak bejelentést 
követő felfüggesztésére irányuló 
mechanizmusok előírásától; kitart 
amellett, hogy a szolgáltatók által 
alkalmazott tartalommoderálási eljárások 
nem eredményezhetnek olyan előzetes 
ellenőrzési intézkedéseket, melyek 
automatizált eszközökön vagy a tartalom 
feltöltéskor történő szűrésén alapulnak;

3. megjegyzi, hogy az automatizált 
eszközök elképzelhető, hogy nem minden 
körülmény között képesek 
megkülönböztetni a jogellenes tartalmat az 
adott kontextusban jogszerű tartalomtól; 
kiemeli, hogy az emberi felülvizsgálat e 
tekintetben segítségül szolgálhat; 
hangsúlyozza továbbá, hogy a 
Bizottságnak – a tartalom típusának, 
jellegének és kockázatának figyelembe 
vétele mellett – értékelnie kell a 
tárhelyszolgáltatókra vagy más technikai 
közvetítőkre háruló kötelezettségek 
megvalósíthatóságát és arányosságát arra 
irányulóan, hogy automatizált eszközöket 
használjanak a tartalommoderálásra, 
különösen a gyermekek jogszerűtlen 
internetes tartalommal szembeni 
védelmére irányulókat, és egyidejűleg 
figyelembe kellene vennie az érdekelt 
felek széleskörű véleményét az 
automatizált eszközökkel, illetve az 
illegális tartalom feltöltéskor történő 
szűrésével kapcsolatosan, és biztosítania 
kell az alapvető jogokat;

Or. en

Módosítás 37
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy megbízást kapjon egy már meglévő 
vagy új európai ügynökség vagy európai 
szervezet a tagállamok határokok átívelő 
kérdések terén folytatott 
együttműködésének és a független 
nemzeti végrehajtó szervek hálózatának 
koordinálására;



PE653.841v01-00 24/48 AM\1207891HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 38
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy bírósági 
felülvizsgálat tárgyává kell tenni a 
közvetítők által a szolgáltatóik 
felhasználói számára meghatározott 
feltételek és kikötések méltányosságát és 
alapvető jogi normáknak való 
megfelelését;

Or. en

Módosítás 39
József Szájer

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
tisztázza a haladéktalan reakció fogalmát, 
amely már szerepel az elektronikus 
kereskedelemről szóló 2000/31/EK 
irányelvben;

Or. en

Módosítás 40
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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3b. kiemeli, hogy az e-kereskedelmi 
irányelv szabályaira való konstruktív 
építkezés és a jogbiztonság érdekében az 
alkalmazandó jogszabálynak kimerítően 
és kifejezetten meg kell adnia a digitális 
szolgáltatók kötelességeit, ahelyett, hogy 
általános gondossági kötelezettséget 
szabna meg; kiemeli, hogy a digitális 
szolgáltatók felelősségének jogi rendszere 
nem függhet olyan bizonytalan 
fogalmaktól, mint a szolgáltató „aktív” 
vagy „passzív” szerepe;

Or. en

Módosítás 41
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. 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 
eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék, továbbra is a független 
igazságügyi hatóságoknak kell viselniük; 
úgy véli, hogy a tárhelyszolgáltatóra csak 
abban az esetben vonatkozhat 
tartalomeltávolítási kötelezettség, ha 
ténylegesen tudomása van a jogellenes 
tartalomról és annak jogellenes jellegéről;

4. hangsúlyozza, hogy a jogszabályok 
érvényesítésével, az online tevékenységek 
jogszerűségének megállapításával 
kapcsolatos végső felelősséget mindig 
független igazságügyi vagy más illetékes 
közhatóságnak kell viselnie; és a 
tárhelyszolgáltatóknak gondossági 
kötelezettségük van a biztonságos 
internetes környezet felhasználók számára 
történő biztosítására vonatkozóan, és ezért 
felelősek azért, hogy a jogellenes 
tartalmakat a lehető leghamarabb 
eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék, a meglévő jogszabályok és 
ítélkezési gyakorlaton alapulva; úgy véli, 
hogy a tárhelyszolgáltatóra csak abban az 
esetben vonatkozhat tartalomeltávolítási és 
a jogellenes tartalom újbóli feltöltésének 
megakadályozására vonatkozó 
kötelezettség, ha ténylegesen, érvényes 
értesítés útján szerzett tudomása van a 
jogellenes tartalomról és annak jogellenes 
jellegéről;
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Módosítás 42
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. 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 
eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék, továbbra is a független igazságügyi 
hatóságoknak kell viselniük; úgy véli, hogy 
a tárhelyszolgáltatóra csak abban az 
esetben vonatkozhat tartalomeltávolítási 
kötelezettség, ha ténylegesen tudomása van 
a jogellenes tartalomról és annak jogellenes 
jellegéről;

4. 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 
eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék, továbbra is a független igazságügyi 
hatóságoknak kell viselniük; óvva int ezért 
az olyan rendelkezésektől, amelyek a 
platformokat önkéntes intézkedésekre 
buzdítják; hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy a felhasználók 
alapvető jogait és polgári jogi jogait 
maradéktalanul tiszteletben tartsák; úgy 
véli, hogy a tárhelyszolgáltatóra csak 
abban az esetben vonatkozhat 
tartalomeltávolítási kötelezettség, ha 
ténylegesen tudomása van a jogellenes 
tartalomról és annak jogellenes jellegéről;

Or. en

Módosítás 43
József Szájer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a jogszabályok 
érvényesítésével, az online tevékenységek 
jogszerűségének megállapításával és a 
tárhelyszolgáltatók arra való kötelezésével 

4. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
biztosítania kell, hogy a platformok és 
digitális szolgáltatók által alkalmazott 
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kapcsolatos felelősséget, hogy a jogellenes 
tartalmakat a lehető leghamarabb 
eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék, továbbra is a független igazságügyi 
hatóságoknak kell viselniük; úgy véli, hogy 
a tárhelyszolgáltatóra csak abban az 
esetben vonatkozhat tartalomeltávolítási 
kötelezettség, ha ténylegesen tudomása van 
a jogellenes tartalomról és annak jogellenes 
jellegéről;

valamennyi intézkedés vonatkozásában 
rendelkezésre állnak biztosítékok és 
fellebbezési lehetőségek, mivel a 
jogszabályok érvényesítésével, az online 
tevékenységek jogszerűségének végső 
megállapításával és a tárhelyszolgáltatók 
arra való kötelezésével kapcsolatos végső 
felelősséget, hogy a jogellenes tartalmakat 
eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék, továbbra is a független igazságügyi 
hatóságoknak kell viselniük; úgy véli, hogy 
a tárhelyszolgáltatóra csak abban az 
esetben vonatkozhat tartalomeltávolítási 
kötelezettség, ha ténylegesen tudomása van 
a jogellenes tartalomról és annak jogellenes 
jellegéről;

Or. en

Módosítás 44
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. 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 
eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék, továbbra is a független 
igazságügyi hatóságoknak kell viselniük; 
úgy véli, hogy a tárhelyszolgáltatóra csak 
abban az esetben vonatkozhat 
tartalomeltávolítási kötelezettség, ha 
ténylegesen tudomása van a jogellenes 
tartalomról és annak jogellenes jellegéről;

4. hangsúlyozza, hogy a felhasználók 
által – különösen a közösségi oldalakon – 
előállított, vélemény jellegű tartalmak 
jogszerűségével kapcsolatos végleges 
döntéseket független igazságügyi 
hatóságnak kell meghoznia, nem pedig 
valamely magánszférabeli kereskedelmi 
szervezetnek;

úgy véli, hogy miközben a jogszabályok 
érvényesítésével és az online 
tevékenységek jogszerűségének 
megállapításával kapcsolatos végső 
felelősséget az igazságügyi hatóságok 
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vagy más független illetékes hatóságok 
viselik, a jogellenes kereskedelmi 
tartalmak eltávolítása és a bejelentett 
tartalmak értékelése elsődlegesen a 
„piactér” típusú online szolgáltatók 
felelőssége;

Or. fr

Módosítás 45
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. 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 
eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék, továbbra is a független igazságügyi 
hatóságoknak kell viselniük; úgy véli, 
hogy a tárhelyszolgáltatóra csak abban az 
esetben vonatkozhat tartalomeltávolítási 
kötelezettség, ha ténylegesen tudomása van 
a jogellenes tartalomról és annak 
jogellenes jellegéről;

4. 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, továbbra is a 
független vitarendezési testületeknek kell 
viselniük, a független igazságügyi 
hatóságokhoz való fellebbezés 
lehetőségével; úgy véli, hogy a 
tárhelyszolgáltatóra csak abban az esetben 
vonatkozhat tartalomeltávolítási 
kötelezettség, ha ténylegesen tudomása van 
a jogellenes tartalom létezéséről és annak 
jogellenes jellegéről;

Or. en

Módosítás 46
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. 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 
eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék, továbbra is a független igazságügyi 
hatóságoknak kell viselniük; úgy véli, 
hogy a tárhelyszolgáltatóra csak abban az 
esetben vonatkozhat tartalomeltávolítási 
kötelezettség, ha ténylegesen tudomása 
van a jogellenes tartalomról és annak 
jogellenes jellegéről;

4. 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 
eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék, továbbra is a független igazságügyi 
hatóságoknak kell viselniük;

Or. en

Módosítás 47
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. 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 
eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék, továbbra is a független igazságügyi 
hatóságoknak kell viselniük; úgy véli, 
hogy a tárhelyszolgáltatóra csak abban az 
esetben vonatkozhat tartalomeltávolítási 
kötelezettség, ha ténylegesen tudomása van 
a jogellenes tartalomról és annak jogellenes 
jellegéről;

4. hangsúlyozza, hogy a jogszabályok 
érvényesítésével, az online tevékenységek 
jogszerűségének megállapításával és a 
tárhelyszolgáltatók arra való kötelezésével 
kapcsolatos felelősséget, hogy a jogellenes 
tartalmakat a felhasználók védelme 
érdekében a lehető leghamarabb 
eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné 
tegyék, továbbra is a tagállamok 
igazságügyi hatóságainak kell viselniük; 
úgy véli, hogy ha a tárhelyszolgáltatónak 
ténylegesen tudomása van a jogellenes 
tartalomról és annak jogellenes jellegéről, 
a tartalomeltávolítási kötelezettség 
haladéktalanul teljesítendő;

Or. en
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Módosítás 48
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. javasolja, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály 
határozza meg az értesítési-cselekvési 
eljárások részleteit, hogy a nagyobb 
kereskedelmi tárhelyszolgáltatók 
biztosítsanak nyilvánosan és anonim 
módon hozzáférhető mechanizmust a 
platformjukon közzétett, feltehetőleg 
jogellenes tartalom bejelentésére, hogy 
kerüljenek meghatározásra egy értesítés 
érvényességének és nyomon követésének 
feltételei, hogy az értesítések kivizsgálását 
képzett személyzet végezze, hogy a 
tartalomszolgáltatót – amennyiben az nem 
akadályoz vagy veszélyeztet folyamatban 
lévő bűnügyi nyomozást – hallgassák meg 
a tartalmához való hozzáférés 
korlátozását megelőzően, hogy – mind 
vitarendezési szervek, mind igazságügyi 
hatóságok révén – megfelelő jogorvoslati 
lehetőségek álljanak rendelkezésre, és 
mindezek mellett észszerű időkereteket 
alkalmazzanak; kiemeli, hogy szankciókat 
kell életbe léptetni az olyan személyekkel 
szemben, akik szisztematikusan és ismételt 
módon jogellenes vagy visszaélésszerű 
bejelentéseket tesznek; hangsúlyozza, 
hogy a kisebb kereskedelmi vagy nem 
kereskedelmi szolgáltatókra nem 
vonatkozhatnak ugyanazok a 
kötelezettségek;

Or. en

Módosítás 49
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv 
bejelentési-cselekvési rendszerét – amely 
kötelezi a kereskedelmi jellegű 
platformokat, hogy különösen a 
jogosultak bejelentését és értékelést 
követően távolítsák el az azonosított 
jogellenes tartalmakat – meg kell erősíteni 
egy bejelentési-törlési rendszerrel annak 
érdekében, hogy a már eltávolított 
jogellenes tartalmak ne jelenhessenek 
meg újból a platformon;

Or. fr

Módosítás 50
Daniel Buda

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza az „ami jogellenes 
offline, az online is jogellenes” alapelv 
kialakításának és fenntartásának 
fontosságát, továbbá annak 
szükségességét, hogy módot találjanak 
annak biztosítására, hogy az egyszer már 
eltávolított jogellenes tartalom semmilyen 
más formában ne kerüljön vissza később;

Or. ro

Módosítás 51
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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4b. felhívja a Bizottságot, hogy 
fontolja meg, hogy kötelezi a fő 
tárhelyszolgáltatókat a súlyos 
bűncselekményekről az illetékes 
bűnüldöző hatóságnál való bejelentésére, 
amikor ilyen bűncselekmény a 
tudomásukra jut;

Or. en

Módosítás 52
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. kiemeli, hogy a jogellenes 
tartalmat el kell távolítani, és hogy a 
hozzáférést biztosítóktól nem kell kérni a 
tartalomhoz való hozzáférés zárolását;

Or. en

Módosítás 53
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. hangsúlyozza, hogy arányos 
szankciókat kell alkalmazni a 
jogszabályok megsértése esetén, amelyek 
az egyének digitális szolgáltatásokból való 
kizárását is magukban foglalják;

Or. en

Módosítás 54
Sergey Lagodinsky
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Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. kiemeli, hogy – a szólásszabadság 
védelme, a jogütközés elkerülése, a 
megalapozatlan és hatástalan területi 
alapú tartalomkorlátozás és egy 
összehangolt egységes digitális piac 
érdekében – a tárhelyszolgáltatóknak ne 
írják elő a származási országukban 
jogszerű információkhoz való hozzáférés 
eltávolítását vagy kikapcsolását;

Or. en

Módosítás 55
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a hamis és 
rasszista információk közösségi médiában 
való terjesztését azzal kell 
megakadályozni, hogy a felhasználóknak 
biztosítunk ellenőrzési jogot a számukra 
javasolt tartalmak felett; hangsúlyozza, 
hogy a felhasználói tevékenységek 
nyomon követésén alapuló 
tartalomszűrést csak a felhasználó külön 
hozzájárulása esetén szabadna 
megengedni; javasolja, hogy a közösségi 
hálózatok felhasználóinak legyen joguk 
időrendi sorrendben megjeleníteni az 
idővonalukat; javasolja, hogy a domináns 
platformok biztosítsanak egy 
alkalmazásprogramozási felületet (API-t) 
a felhasználók számára, hogy a tartalmak 
szűrését az általuk meghatározott 
tetszőleges szoftverrel vagy 
szolgáltatásokkal végeztethessék el;

törölve
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Or. en

Módosítás 56
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a hamis és 
rasszista információk közösségi médiában 
való terjesztését azzal kell 
megakadályozni, hogy a felhasználóknak 
biztosítunk ellenőrzési jogot a számukra 
javasolt tartalmak felett; hangsúlyozza, 
hogy a felhasználói tevékenységek nyomon 
követésén alapuló tartalomszűrést csak a 
felhasználó külön hozzájárulása esetén 
szabadna megengedni; javasolja, hogy a 
közösségi hálózatok felhasználóinak 
legyen joguk időrendi sorrendben 
megjeleníteni az idővonalukat; javasolja, 
hogy a domináns platformok biztosítsanak 
egy alkalmazásprogramozási felületet 
(API-t) a felhasználók számára, hogy a 
tartalmak szűrését az általuk meghatározott 
tetszőleges szoftverrel vagy 
szolgáltatásokkal végeztethessék el;

5. rámutat arra, hogy – az alapvető 
jogok védelme és a jogbiztonság 
garantálása érdekében – a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály nem 
használhatja a „káros tartalom” 
jogszerűen meg nem határozott fogalmát, 
hanem a jogellenes tartalom 
közzétételével foglalkozik; hangsúlyozza, 
hogy a hamis és rasszista információk 
közösségi médiában való terjesztését azzal 
kell megakadályozni, hogy a 
felhasználóknak biztosítunk ellenőrzési 
jogot a számukra javasolt tartalmak felett; 
hangsúlyozza, hogy a felhasználói 
tevékenységek nyomon követésén alapuló 
tartalomszűrést csak a felhasználó külön 
hozzájárulása esetén szabadna 
megengedni; javasolja, hogy a közösségi 
hálózatok felhasználóinak legyen joguk 
időrendi sorrendben megjeleníteni az 
idővonalukat; javasolja, hogy a domináns 
platformok biztosítsanak egy 
alkalmazásprogramozási felületet (API-t) a 
felhasználók számára, hogy a tartalmak 
szűrését az általuk meghatározott 
tetszőleges szoftverrel vagy 
szolgáltatásokkal végeztethessék el;

Or. en

Módosítás 57
József Szájer

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a hamis és 
rasszista információk közösségi médiában 
való terjesztését azzal kell 
megakadályozni, hogy a felhasználóknak 
biztosítunk ellenőrzési jogot a számukra 
javasolt tartalmak felett; hangsúlyozza, 
hogy a felhasználói tevékenységek nyomon 
követésén alapuló tartalomszűrést csak a 
felhasználó külön hozzájárulása esetén 
szabadna megengedni; javasolja, hogy a 
közösségi hálózatok felhasználóinak 
legyen joguk időrendi sorrendben 
megjeleníteni az idővonalukat; javasolja, 
hogy a domináns platformok biztosítsanak 
egy alkalmazásprogramozási felületet 
(API-t) a felhasználók számára, hogy a 
tartalmak szűrését az általuk 
meghatározott tetszőleges szoftverrel vagy 
szolgáltatásokkal végeztethessék el;

5. hangsúlyozza, hogy az egyik 
intézkedés a hamis és jogellenes 
információk közösségi médiában való 
terjesztésével szembeni fellépésre 
irányulóan, hogy a felhasználóknak 
biztosítunk ellenőrzési jogot a számukra 
javasolt tartalmak felett; hangsúlyozza, 
hogy a felhasználói tevékenységek nyomon 
követésén alapuló tartalomszűrést csak a 
felhasználó külön hozzájárulása esetén 
szabadna megengedni; javasolja, hogy a 
közösségi hálózatok felhasználóinak 
legyen joguk időrendi sorrendben 
megjeleníteni az idővonalukat; javasolja, 
hogy a platformok biztosítsanak fokozott 
átláthatóságot az automatizált 
döntéshozatali folyamatok során annak 
biztosítása révén, hogy az algoritmusokat 
nem torzítják el, továbbá a döntéshozatali 
folyamatoknak egy algoritmikus 
rendszeren belül mindig érthetőnek és a 
lehető legátláthatóbbnak kell lennie;

Or. en

Módosítás 58
Daniel Buda

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a hamis és 
rasszista információk közösségi médiában 
való terjesztését azzal kell 
megakadályozni, hogy a felhasználóknak 
biztosítunk ellenőrzési jogot a számukra 
javasolt tartalmak felett; hangsúlyozza, 
hogy a felhasználói tevékenységek nyomon 
követésén alapuló tartalomszűrést csak a 
felhasználó külön hozzájárulása esetén 
szabadna megengedni; javasolja, hogy a 
közösségi hálózatok felhasználóinak 

5. hangsúlyozza, hogy a hamis és 
rasszista információk közösségi médiában 
való terjesztését azzal kell 
megakadályozni, hogy a felhasználóknak 
biztosítunk ellenőrzési jogot a számukra 
javasolt tartalmak felett; hangsúlyozza, 
hogy a felhasználói tevékenységek nyomon 
követésén alapuló tartalomszűrést csak a 
felhasználó előzetes és teljes körű 
tájékoztatáson alapuló külön hozzájárulása 
esetén szabadna megengedni; javasolja, 
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legyen joguk időrendi sorrendben 
megjeleníteni az idővonalukat; javasolja, 
hogy a domináns platformok biztosítsanak 
egy alkalmazásprogramozási felületet 
(API-t) a felhasználók számára, hogy a 
tartalmak szűrését az általuk meghatározott 
tetszőleges szoftverrel vagy 
szolgáltatásokkal végeztethessék el;

hogy a közösségi hálózatok 
felhasználóinak legyen joguk időrendi 
sorrendben megjeleníteni az idővonalukat; 
javasolja, hogy a domináns platformok 
biztosítsanak egy alkalmazásprogramozási 
felületet (API-t) a felhasználók számára, 
hogy a tartalmak szűrését az általuk 
meghatározott tetszőleges szoftverrel vagy 
szolgáltatásokkal végeztethessék el;

Or. ro

Módosítás 59
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a hamis és 
rasszista információk közösségi médiában 
való terjesztését azzal kell 
megakadályozni, hogy a felhasználóknak 
biztosítunk ellenőrzési jogot a számukra 
javasolt tartalmak felett; hangsúlyozza, 
hogy a felhasználói tevékenységek nyomon 
követésén alapuló tartalomszűrést csak a 
felhasználó külön hozzájárulása esetén 
szabadna megengedni; javasolja, hogy a 
közösségi hálózatok felhasználóinak 
legyen joguk időrendi sorrendben 
megjeleníteni az idővonalukat; javasolja, 
hogy a domináns platformok biztosítsanak 
egy alkalmazásprogramozási felületet 
(API-t) a felhasználók számára, hogy a 
tartalmak szűrését az általuk meghatározott 
tetszőleges szoftverrel vagy 
szolgáltatásokkal végeztethessék el;

5. hangsúlyozza, hogy a 
dezinformációk és káros tartalmak 
közösségi médiában való terjesztését azzal 
kell megakadályozni, hogy a 
felhasználóknak biztosítunk ellenőrzési 
jogot a számukra javasolt tartalmak felett; 
hangsúlyozza, hogy a felhasználói 
tevékenységek nyomon követésén alapuló 
tartalomszűrést csak a felhasználó külön 
hozzájárulása esetén szabadna 
megengedni; javasolja, hogy a közösségi 
hálózatok felhasználóinak legyen joguk – 
tartalomgondozással vagy anélkül – 
időrendi sorrendben megjeleníteni az 
idővonalukat; javasolja, hogy a jelentős 
piaci erőfölénnyel rendelkező platformok 
biztosítsanak egy alkalmazásprogramozási 
felületet (API-t) a felhasználók számára, 
hogy a tartalmak szűrését az általuk 
meghatározott tetszőleges szoftverrel vagy 
szolgáltatásokkal végeztethessék el;

Or. en

Módosítás 60
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Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a hamis és 
rasszista információk közösségi médiában 
való terjesztését azzal kell 
megakadályozni, hogy a felhasználóknak 
biztosítunk ellenőrzési jogot a számukra 
javasolt tartalmak felett; hangsúlyozza, 
hogy a felhasználói tevékenységek nyomon 
követésén alapuló tartalomszűrést csak a 
felhasználó külön hozzájárulása esetén 
szabadna megengedni; javasolja, hogy a 
közösségi hálózatok felhasználóinak 
legyen joguk időrendi sorrendben 
megjeleníteni az idővonalukat; javasolja, 
hogy a domináns platformok biztosítsanak 
egy alkalmazásprogramozási felületet 
(API-t) a felhasználók számára, hogy a 
tartalmak szűrését az általuk meghatározott 
tetszőleges szoftverrel vagy 
szolgáltatásokkal végeztethessék el;

5. hangsúlyozza, hogy 
dezinformációk, így a hamis és rasszista 
információk közösségi médiában való 
terjesztését többek között azzal kell 
megakadályozni, hogy a felhasználóknak 
biztosítunk ellenőrzési jogot a számukra 
javasolt tartalmak felett; hangsúlyozza, 
hogy a felhasználói tevékenységek nyomon 
követésén alapuló tartalomszűrést csak a 
felhasználó külön hozzájárulása esetén 
szabadna megengedni; javasolja, hogy a 
közösségi hálózatok felhasználóinak 
legyen joguk időrendi sorrendben 
megjeleníteni az idővonalukat; javasolja, 
hogy a domináns platformok biztosítsanak 
egy alkalmazásprogramozási felületet 
(API-t) a felhasználók számára, hogy a 
tartalmak szűrését az általuk meghatározott 
tetszőleges szoftverrel vagy 
szolgáltatásokkal végeztethessék el;

Or. en

Módosítás 61
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a hamis és 
rasszista információk közösségi médiában 
való terjesztését azzal kell 
megakadályozni, hogy a felhasználóknak 
biztosítunk ellenőrzési jogot a számukra 
javasolt tartalmak felett; hangsúlyozza, 
hogy a felhasználói tevékenységek nyomon 
követésén alapuló tartalomszűrést csak a 
felhasználó külön hozzájárulása esetén 

5. hangsúlyozza, hogy a 
felhasználóknak ellenőrzési jogot kell 
biztosítani a számukra javasolt közösségi 
médiatartalmak felett; hangsúlyozza, hogy 
a felhasználók számára lehetővé kell tenni 
a felhasználói tevékenységek nyomon 
követésén alapuló tartalomszűrés 
letiltását; javasolja, hogy a közösségi 
hálózatok felhasználóinak legyen joguk 
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szabadna megengedni; javasolja, hogy a 
közösségi hálózatok felhasználóinak 
legyen joguk időrendi sorrendben 
megjeleníteni az idővonalukat; javasolja, 
hogy a domináns platformok biztosítsanak 
egy alkalmazásprogramozási felületet 
(API-t) a felhasználók számára, hogy a 
tartalmak szűrését az általuk meghatározott 
tetszőleges szoftverrel vagy 
szolgáltatásokkal végeztethessék el;

időrendi sorrendben megjeleníteni az 
idővonalukat; javasolja, hogy a domináns 
platformok biztosítsanak egy 
alkalmazásprogramozási felületet (API-t) a 
felhasználók számára, hogy a tartalmak 
szűrését az általuk meghatározott 
tetszőleges szoftverrel vagy 
szolgáltatásokkal végeztethessék el;

Or. en

Módosítás 62
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza az olyan meglévő 
intézkedések végrehajtásának 
szükségességét, amelyek célja a többek 
között a felhasználók és a 
tárhelyplatformokon tárolt tartalmak 
közötti interakciókon alapuló, célzott 
hirdetési profilok kialakítását célzó 
tárhelyplatformok által gyűjtött adatok 
korlátozása, különösen a célzott személyes 
hirdetések használatára vonatkozó, 
szigorú feltételek előírása révén;

Or. en

Módosítás 63
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy a rendeletnek 
tiltania kell a diszkriminatív 
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tartalommoderálási gyakorlatokat;

Or. en

Módosítás 64
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felszólítja a tárhelyplatformokat, 
hogy a felhasználók ugyanazon 
tárhelyplatformon vagy harmadik fél 
weboldalán, tartalommal folytatott 
előzetes interakcióján alapuló, célzott 
hirdetéseket – az (EU) 2016/679 
rendeletnek megfelelően – kizárólag 
előzetes jóváhagyással használják;

Or. en

Módosítás 65
József Szájer

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. 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 
jogot kell biztosítani a platformok közötti, 
nyílt interfészeken keresztüli interakcióra 
(összekapcsolhatóság).

6. 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 
jogot kell biztosítani a platformok közötti, 
nyílt interfészeken keresztüli interakcióra 
(összekapcsolhatóság); hangsúlyozza, 
hogy az online piactereket zárt 
ökoszisztéma bevezetésére kell ösztönözni 
a szolgáltatásaikon értékesített digitális 
termékek használata vonatkozásában; 
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magas szintű interoperabilitást kell 
biztosítani azáltal, hogy a termékeket 
olyan formában bocsátják rendelkezésre, 
amely nyitott és lehetővé teszi annak 
bármilyen digitális környezetbe történő 
exportálását;

Or. en

Módosítás 66
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. 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 
jogot kell biztosítani a platformok közötti, 
nyílt interfészeken keresztüli interakcióra 
(összekapcsolhatóság).

6. 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 
jogot kell biztosítani a platformok közötti, 
nyílt interfészeken keresztüli interakcióra 
(összekapcsolhatóság); kiemeli, hogy 
ezeknek a felhasználóknak képesnek kell 
lenniük arra, hogy másik szolgáltatások 
felhasználóival kommunikáljanak, a 
másik szolgáltatók felhasználói számára 
pedig lehetővé kell tenni, hogy velük 
kommunikáljanak;

Or. en

Módosítás 67
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a 6. hangsúlyozza, hogy a 
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központosított hálózatok bezáró hatásának 
leküzdése, valamint a verseny és a 
fogyasztói választási lehetőségek 
biztosítása érdekében a domináns 
közösségimédia-szolgáltatások és 
üzenetküldő szolgáltatások felhasználóinak 
jogot kell biztosítani a platformok közötti, 
nyílt interfészeken keresztüli interakcióra 
(összekapcsolhatóság).

központosított hálózatok bezáró hatásának 
leküzdése, valamint a verseny és a 
fogyasztói választási lehetőségek 
biztosítása érdekében a jelentős piaci 
erőfölénnyel rendelkező közösségimédia-
szolgáltatások és üzenetküldő 
szolgáltatások felhasználóinak jogot kell 
biztosítani a platformok közötti, nyílt 
interfészeken keresztüli interakcióra 
(összekapcsolhatóság).

Or. en

Módosítás 68
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. 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 
jogot kell biztosítani a platformok közötti, 
nyílt interfészeken keresztüli interakcióra 
(összekapcsolhatóság).

6. 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 
amennyiben szükséges, lehetőséget kell 
biztosítani a platformok közötti, nyílt 
interfészeken keresztüli interakcióra 
(összekapcsolhatóság).

Or. en

Módosítás 69
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

kéri a Bizottságot annak megtiltására, 
hogy a digitális termékeket csak egy saját 
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zárt ökoszisztémában lehessen használni; 
véleménye szerint az adatok tényleges 
interoperabilitása érdekében a digitális 
termékek formátumának nyílt 
formátumnak kell lennie, amely lehetővé 
teszi a felhasználók számára a különböző 
digitális környezetekbe történő 
exportálást;

Or. fr

Módosítás 70
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az online 
piacterek számára meg kell tiltani a zárt 
ökoszisztémák bevezetését a 
szolgáltatásaikon eladott digitális 
termékek használata vonatkozásában; 
magas szintű interoperabilitást kell 
biztosítani azáltal, hogy a termékeket 
olyan formában bocsátják rendelkezésre, 
amely a termék használatát nem 
korlátozza kizárólag egy bizonyos 
szabadalmaztatott digitális 
ökoszisztémára;

Or. en

Módosítás 71
Daniel Buda

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy az Európai Bizottság 
a digitális szolgáltatásokról szóló 
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jogszabálycsomagra irányuló javaslat 
kialakítása során értékelje annak 
fontosságát, hogy a digitális egységes 
piacban rejlő lehetőségeket hatékony és 
kiegyensúlyozott jogi keret útján tárják fel 
a szabályozást jellemző széttagoltság 
leküzdésének segítése és az elektronikus 
kereskedelemben kialakuló fogyasztói 
bizalom megalapozása érdekében, 
egyúttal szilárdabb alapot biztosítva a 
piacon a kis- és középvállalkozások 
számára;

Or. ro

Módosítás 72
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy tiltsa meg 
az olyan online piactér típusú 
tárhelyszolgáltató platformok európai 
piacra történő belépését,
– amelyek nem képesek azonosítani a 
felhasználóikat;
– amelyek nem tesznek meg minden 
szükséges intézkedést a jogellenes 
tartalmak kiiktatása érdekében;
– amelyek nem szüntetik meg azon 
felhasználók fiókját, akik több 
alkalommal jogellenes tartalmakat tettek 
közzé;

Or. fr

Módosítás 73
József Szájer, Marion Walsmann

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatások területén létrehozandó új 
kereteket az európai induló innovatív 
vállalkozások és kkv-k számára 
kezelhetővé kell tenni, és ezért valamennyi 
ágazat számára arányos kötelezettségeket 
és egyértelmű biztosítékokat kell 
tartalmazniuk;

Or. en

Módosítás 74
Axel Voss

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az új 
technológiai megoldásokat a platformok 
felelőssége, továbbá a felhasználók 
személyazonossága és anonimitása 
érdekében kell kigondolni és kiépíteni;

Or. en

Módosítás 75
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megerősíti, hogy a származási 
ország elve az információs társadalom 
szolgáltatásainak nyújtása során központi 
elem a digitális egységes piac működése 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 76
Axel Voss

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy e tekintetben 
külön médiaszabályokra van szükség;
(1) a platformokra és a közösségi 
médiaszolgáltatókra vonatkozó 
rendelkezések egyértelművé tétele. A 
visszaélések megelőzésének az Európai 
Bíróság meglévő esetjogán kell alapulnia, 
és egyértelmű szabályokat kell 
tartalmaznia a gondossági kötelezettség 
vonatkozásában;
(2) a platformok felelősségének 
korlátozása az olyan tartalomszolgáltató 
szerkesztői ellenőrzése alá vont 
médiatartalmak és -szolgáltatások 
tekintetében, amely maga is átfogó 
szabályozás, továbbá egy elismert illetékes 
hatóság független és hatékony felügyelete 
alá tartozik;
(3) a platformüzemeltetők 
megakadályozása abban, hogy 
megváltoztassák az ilyen tartalmakat;
(4) annak kijelentése, hogy amennyiben 
bármilyen ilyen jellegű médiatartalom 
eltávolítása szükséges, biztosítani kell, 
hogy azt csak bírósági rendelet alapján 
lehessen végrehajtani;
(5) annak hangsúlyozása e kontextusban, 
hogy a digitális szolgáltatásokról szóló 
jövőbeni jogszabály nem áshatja alá vagy 
teheti tárgytalanná az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet, és 
annak jövőbeni módosításait sem sértheti;
(6) annak kijelentése, hogy a 
médiavállalatok számára hozzáférést kell 
biztosítani a szolgáltatásaik által generált 
vagy azokhoz kapcsolódó adatokhoz és a 
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platformjaikon lévő információkhoz;

Or. en

Módosítás 77
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. 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 szolgáltató 
által folyósított díj befolyásolta, illetve 
azokban az esetekben, amikor a 
platformüzemeltető a keresési lekérdezés 
eredményeképpen feltűnő valamely 
termék előállítójaként jár el;

Or. en

Módosítás 78
József Szájer, Marion Walsmann

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabály területi hatályát a harmadik 
országbeli digitális szolgáltatók 
tevékenységeire is kiterjesszék, 
amennyiben azok az EU-ban kínálnak 
szolgáltatást. ajánlja, hogy a harmadik 
országban letelepedett közvetítők 
jelöljenek ki egy Unióban letelepedett jogi 
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képviselőt, aki felelősségre vonható az 
általuk kínált termékekért vagy 
szolgáltatásokért;

Or. en

Módosítás 79
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. ajánlja, hogy az áruk és 
szolgáltatások előállítóinak 
hírnévrendszert biztosító platformok 
nyújtsanak tájékoztatást a pontozások 
kialakítási módjáról; ajánlja e tekintetben, 
hogy az ilyen hírnévrendszerekbe 
bekerülő visszajelzések valós 
tapasztalatokon alapuljanak, és egy a 
tranzakcióban résztvevő féltől 
származzanak; hangsúlyozza, hogy 
egyetlen értékelés sem tehető közzé, 
amennyiben annak kedvező vagy 
kedvezőtlen volta a szerző javát szolgálja;

Or. en

Módosítás 80
József Szájer

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. 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 
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kialakítására kell ösztönöznie a 
szolgáltatókat, amelyek lehetővé teszik az 
Európai Unióban fogyatékkal élők 
számára az internetes szolgáltatások 
megfelelő használatát és előnyeik 
kihasználását;

Or. en

Módosítás 81
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. ajánlja, hogy az áruk és 
szolgáltatások előállítóinak 
hírnévrendszert biztosító platformok 
tegyék lehetővé, hogy a meglévő 
értékelések a szolgáltató kérésére, illetve 
egy adott platformszolgáltatói szerződés 
lejártával más platform hírnévrendszerébe 
is átvihetők legyenek; hangsúlyozza, hogy 
a fogyasztókat tájékoztatni kell az 
értékelés eredetéről, amennyiben az egy 
másik platformról került átvitelre;

Or. en


