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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 tekintetében is;

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;

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;

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 tartós kizárására (notice and stay down) 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;

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;

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 
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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;

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).


