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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról: az 
online működő vállalkozásokra vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok 
kiigazítása 
(2020/2019(INL))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkére,

–tekintettel az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó 
tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 
2019/1150 európai parlamenti és tanácsi rendeletre1,

–tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi rendelet)2,

–tekintettel a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő 
létrehozásáról szóló, 2018. június 6-i európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatra (COM(2018)0434),

–tekintettel „a megosztott könyvelési technológiákról és a blokkláncokról: bizalomépítés a 
közvetítők kiiktatásával” című 2018. október 3-i európai parlamenti állásfoglalásra3,   

–tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a 
Régiók Bizottságához intézett, az európai adatstratégiáról szóló, 2020. február 19-i 
bizottsági közleményre (COM(2020)66), 

–tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a 
Régiók Bizottságához intézett, "Európa digitális jövőjének megtervezése" című, 2020. 
február 19-i bizottsági közleményre (COM(2020)67),

–tekintettel az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkére,

–tekintettel eljárási szabályzatának 47. és 54. cikkére,

–tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság 
véleményeire,

–tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A9-/0000/2020),

A. mivel az Unió gazdaságának és polgárai igen nagy része megélhetésének sarokkövét 

1 HL L 186., 2019.7.11., 57. o.
2 HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
3 HL C 11., 2020.1.13., 7. o.



PE650.529v01-00 4/26 PR\1203569HU.docx

HU

képező digitális szolgáltatásokat olyan módon kell szabályozni, amely egyensúlyt tart 
fent az olyan központi problémák, mint például az alapvető jogok és egyéb polgári 
jogok tiszteletben tartása, valamint a fejlesztés és gazdasági fejlődés támogatásának 
igénye között;

B. mivel az uniós, illetve nemzeti jogszabályokban eddig számos kulcsfontosságú polgári 
és kereskedelmi jogi szemponttal nem foglalkoztak kielégítő mértékben, és mivel ezt a 
helyzetet súlyosbítja az elmúlt évtizedekben a digitális szolgáltatások terén történt 
gyors és egyre gyorsuló fejlődés, különös tekintettel az új üzleti modellek 
megjelenésére;

C. mivel az erősen adatközpontú hálózati hatásoknak köszönhetően egyes digitális 
szolgáltatásokat kínáló üzleti vállalkozások olyan piaci erőfölényt élveznek, ami egyre 
nehezebbé teszi a többi szereplő számára a versenyt;

D. mivel a versenyjogi szabályok utólagos érvényesítése önmagában nem képes 
hatékonyan kezelni az egyes online platformok piaci erőfölénye által a digitális 
egységes piacon zajló tisztességes versenyre gyakorolt hatást;

E. mivel a tartalomszolgáltató platformok a tartalom puszta megjelenítésére szolgáló 
felületekből fejlődtek ki kifinomult szervezetekké és piaci szereplőkké, különösen a 
felhasználási adatokat gyűjtő és kiaknázó közösségi hálózatok esetében; mivel a 
felhasználók alapos okkal várhatják el e platformok tisztességes feltétek melletti 
használatát; 

F. mivel a tartalomszolgáltató platformok meghatározhatják, milyen tartalmat mutatnak 
meg felhasználóiknak, ami által erőteljesen befolyásolják az információ 
megszerzésének és közlésének a módját, méghozzá olyan mértékig, hogy a 
tartalomszolgáltató platformok ténylegesen közéleti találkozóhelyekké váltak a 
digitális térben; mivel a közéleti találkozóhelyeket olyan módon kell kezelni, hogy 
azok tiszteletben tartsák a felhasználók alapvető és polgári jogait;

G. mivel a jogok tiszteletben tartása a digitális világban nemcsak a jogok hatékony 
érvényesítését jelenti, hanem különösen az igazságszolgáltatáshoz való jog mindenki 
számára történő biztosítását is; mivel a tartalom jogszerűségével kapcsolatos döntések 
vagy a bűnüldözési hatáskörök magánvállalatokra történő átruházása alááshatja a 
tisztességes eljáráshoz való jogot, és azzal a kockázattal járhat, hogy nem biztosít 
eredményes jogorvoslatot;

H. mivel a tartalomszolgáltató platformok gyakran alkalmaznak olyan automatizált 
tartalomeltávolító mechanizmusokat, amelyek jogos aggályokat vetnek fel a 
jogállamisággal kapcsolatban, különösen amikor a platformokat e mechanizmusok 
proaktív és önkéntes alkalmazására ösztönzik, aminek eredményeképpen a tartalom 
eltávolítása világos jogalap nélkül történik, ami ellentmond az emberi jogok európai 
egyezménye 10. cikkének, amely szerint a véleménynyilvánítás és információközlés 
szabadságát szabályozó alakszerűségeket, feltételeket, korlátozásokat vagy 
szankciókat törvényben kell meghatározni;

I. mivel a tartalomszolgáltató platformok tartalommoderáló gyakorlatait szabályozó 
polgári jogi rendszerek uniós szinten bizonyos ágazatspecifikus rendelkezéseken, 
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valamint a tagállamok által nemzeti szinten meghozott törvényeken alapulnak, és 
jelentős különbségek vannak a tartalomszolgáltató platformokra rótt kötelezettségek, 
továbbá a különféle polgári jogi rendszerek végrehajtási mechanizmusai terén; mivel 
ez a helyzet uniós szintű választ igényel;

J. mivel egyes tartalomszolgáltató platformok a jelenlegi üzleti modelljük alapján olyan 
tartalmat népszerűsítenek, amely valószínűsíthetően felkelti a felhasználók figyelmét 
és így több profilalkotásra szolgáló adatot generál a hatékonyabb, célzott hirdetések 
felkínálása, és ezáltal a profit növelése céljából; mivel ez a profilalkotás a célzott 
hirdetésekkel ötvözve gyakran vezet az érzelmekre való hatáson alapuló "tartalom-
erősítéshez" (content-amplification), ami gyakran érzékelhető a hírfolyamokban és 
ajánlási rendszerekben;

K. mivel az aktuális böngészési állapot alapján megjelenő (kontextuális) hirdetések 
felhasználóknak történő felkínálásához kevesebb felhasználói adatra van szükség, 
mint a célzott, viselkedésalapú hirdetéshez, és ezért kevésbé tolakodó; 

L. mivel az ilyen ajánlási rendszerek, tartalomgondozás vagy hirdetéselhelyezések 
mögött rejlő logikai algoritmusok megválasztása továbbra is a tartalomszolgáltató 
platformok mérlegelési hatáskörében marad, ami kevés lehetőséget biztosít a 
nyilvános felügyeletre, ami pedig aggályokat támaszt az elszámoltathatóságot illetően; 

M. mivel az erőfölénnyel rendelkező tartalomszolgáltató platformok lehetővé teszik 
felhasználóik számára, hogy profiljukat felhasználva harmadik fél weboldalára 
jelentkezhessenek be, ami által ezek a platformok nyomon követhetik a felhasználók 
tevékenységét akár saját platformkörnyezetükön kívül is, ami az adatokhoz való 
hozzáférés tekintetében versenyelőnyt jelent a tartalomgondozó algoritmusok 
számára;

N. mivel a megosztott könyvelési technológiákon (ideértve a blokkláncokat is) alapuló 
úgynevezett intelligens szerződéseket, amelyek decentralizált és teljes mértékben 
nyomon követhető nyilvántartást és közvetlen alkalmazást tesznek lehetővé, számos 
területen megfelelő jogi keret nélkül használják; mivel határokon átnyúló 
helyzetekben e szerződések jogszerűségével és végrehajthatóságával kapcsolatban 
bizonytalanságok merülnek fel;  

O. mivel a platformok alku tárgyát nem képező általános szerződéses feltételei gyakran 
az Unión kívül alkalmazandó jogokat és illetékes bíróságokat jelölnek meg, ami 
akadályt jelent az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében; mivel az, hogy mely 
nemzetközi magánjogi szabályok vonatkoznak az adatokhoz való jogokra, sem az 
uniós jogban, sem a nemzetközi jogban nem egyértelmű;

P. mivel az adatokhoz való hozzáférés fontos tényező a digitális gazdaság 
növekedésében; mivel az adatok interoperabilitása a bezártsági hatások kiiktatásával 
fontos szerepet játszik a tisztességes piaci feltételek fennállásának biztosításában;

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály

1. felkéri a Bizottságot, hogy indokolatlan késedelem nélkül nyújtson be egy jogalkotási 
javaslatcsomagot, amely tartalmaz egy digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt, 
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amely széles körű tárgyi, személyi és területi hatállyal bír, beleértve az ezen 
állásfoglalás mellékletében meghatározott ajánlásokat is; úgy véli, hogy a jövőbeli 
jogalkotási javaslatok részletes szempontjainak sérelme nélkül az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 114. cikkét kell jogalapként választani;

2. javasolja, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály olyan szabályozást 
foglaljon magában, amely szerződéses jogokat állapít meg a tartalomkezelés 
tekintetében, átlátható, kötelező érvényű és egységes előírásokat és eljárásokat határoz 
meg a tartalommoderálás tekintetében, valamint garantálja a független bírósági 
jogorvoslathoz való hozzáférést;

A tartalommoderálással kapcsolatos jogok

3. úgy véli, hogy a felhasználók által létrehozott tartalom jogszerűségére vonatkozó 
jogerős határozatot független bírói testületnek kell meghoznia, nem pedig 
magántulajdonban lévő kereskedelmi szervezetnek;

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

5. javasolja egy Európai Ügynökség létrehozását, melynek feladata, hogy figyelemmel 
kísérje és érvényesítse a szerződéses jogok tiszteletben tartását a tartalomkezelésre 
vonatkozóan, ellenőrizze az automatizált tartalommoderáláshoz és - gondozáshoz 
használt algoritmusokat, és szankciókat szabjon ki meg nem felelés esetén; 

6. javasolja, hogy a tartalomszolgáltató platformok rendszeresen átláthatósági jelentést 
nyújtsanak be az Európai Ügynökségnek, amelyben igazolják, hogy általános 
szerződéses feltételeik megfelelnek a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 
rendelkezéseinek; javasolja továbbá, hogy a tartalomszolgáltató platformok nyilvánosan 
hozzáférhető adatbázisban tegyék közzé a felhasználók által létrehozott tartalmak 
eltávolításáról hozott döntéseiket;

7. javasolja független vitarendező testületek felállítását, amelyek feladata a 
tartalommoderálással kapcsolatos jogviták rendezése; 

8. határozottan állást foglal amellett, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 
nem tartalmazhat olyan rendelkezéseket, amelyek arra kényszerítik a 
tartalomszolgáltató platformokat, hogy a teljesen automatizált előzetes 
tartalomellenőrzés bármilyen formáját alkalmazzák, és úgy véli, hogy az Európai 
Ügynökségnek ellenőriznie kell a platformok által esetlegesen önként alkalmazott ilyen 
mechanizmusokat, hogy biztosítsa a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 
betartását; 

A tartalomgondozással, adatokkal és online hirdetésekkel kapcsolatos jogok

9. úgy véli, hogy a tartalmaknak az azokban bemutatott nézeteken vagy álláspontokon 
alapuló, felhasználóra szabott felerősítése a digitális társadalom egyik legkárosabb 
gyakorlata, különösen az olyan esetekben, amikor az ilyen tartalmak láthatósága a 
felhasználónak az egyéb felerősített tartalmakkal való korábbi interakciója alapján 
növekszik, és amikor a cél a felhasználói profilok célzott hirdetésekre való 
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optimalizálása; 

10. úgy véli, hogy a célzott hirdetés használatát szigorúbban kell szabályozni, előnyben 
részesítve a kevésbé tolakodó hirdetési formákat, amelyekhez nem szükséges a 
felhasználók tartalommal való interakciójának kiterjedt nyomon követése;

11. ezért javasolja, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály szabjon egyértelmű 
korlátokat a célzott hirdetés céljából történő adatfelhalmozás feltételei tekintetében, 
különösen az olyan esetekben, amikor harmadik fél weboldalain követik nyomon az 
adatokat; 

12. felkéri a Bizottságot, hogy értékelje a tisztességes szerződéses feltételek 
megállapításának lehetőségét, hogy megkönnyítse a piaci erő 
kiegyensúlyozatlanságának kezelése céljából történő adatmegosztást; ebből a célból 
javasolja, hogy vizsgálják meg annak lehetőségeit, hogyan könnyíthető meg az adatok 
interoperabilitása és hordozhatósága;

13. felkéri a tartalomszolgáltató platformokat, hogy biztosítsák a felhasználóik számára a 
választási lehetőséget, hogy beleegyeznek-e az olyan célzott hirdetések használatába, 
amelyek a felhasználónak az ugyanazon tartalomszolgáltató platformon vagy harmadik 
fél weboldalán szereplő tartalommal való előzetes interakcióján alapulnak;

14. továbbá felszólít arra, hogy biztosítsák a felhasználók számára, hogy megfelelő 
mértékben befolyásolhassák azokat a kritériumokat, amelyek alapján a tartalmat 
összegyűjtik, feldolgozzák és megjelenítik számukra; megállapítja, hogy ennek 
magában kell foglalnia a tartalomgondozás visszautasításának lehetőségét is;

15. javasolja, hogy a tartalomszolgáltató platformok tegyék közzé a felhasználóik számára 
láthatóvá tett összes szponzorált hirdetést;

16. sajnálattal állapítja meg, hogy információs aszimmetria áll fenn a tartalomszolgáltató 
platformok és a hatóságok között, és felszólít a szükséges információk észszerű 
cseréjére;

Az intelligens szerződésekre és blokkláncokra vonatkozó rendelkezések

17. felkéri a Bizottságot, hogy értékelje a megosztott könyvelési technológiák (ideértve a 
blokkláncokat is), és különösen az úgynevezett intelligens szerződések fejlesztését és 
használatát, nevezetesen a határokon átnyúló helyzetekben alkalmazott intelligens 
szerződések jogszerűségét és végrehajtását, és nyújtson be javaslatot az ezeket 
szabályozó jogi keretre;

18. határozottan javasolja, hogy az intelligens szerződések tartalmazzanak olyan 
mechanizmusokat, amelyek megállíthatják a szerződések végrehajtását, különösen 
annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a gyengébb felek aggályait, és biztosítsák a 
hitelezők jogainak tiszteletben tartását fizetésképtelenség és szerkezetátalakítás esetén;

A nemzetközi magánjogra vonatkozó rendelkezések

19. úgy véli, hogy az alku tárgyát nem képező feltételek nem akadályozhatják az uniós 
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bíróságok általi igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférést, és az uniós 
polgárokat, illetve vállalkozásokat nem foszthatják meg jogaiktól, továbbá úgy véli, 
hogy a nemzetközi magánjog szerinti adathozzáférési jogok státusza bizonytalan, és 
hátrányos helyzetbe hozhatja az uniós polgárokat és vállalkozásokat;

20. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy hogy a digitális szolgáltatások használatát az 
Unióban teljes mértékben az uniós jog szabályozza az uniós bíróságok hatáskörében;

21. arra a következtetésre jut továbbá, hogy e kérdések jogi megoldásait uniós szinten kell 
megtalálni, ha nemzetközi szintű fellépés nem tűnik megvalósíthatónak, vagy ha fennáll 
annak veszélye, hogy az ilyen fellépés túl hosszú idő alatt vezet eredményre;

o

o o

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a csatolt részletes ajánlásokat a 
Bizottságnak és a Tanácsnak.
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MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ:
A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

A. A KÉRT JAVASLAT ALAPELVEI ÉS CÉLKITŰZÉSEI

A JAVASLAT FŐBB ALAPELVEI ÉS CÉLKITŰZÉSEI

• A javaslat tartalmazza mindkét javaslatot, amelyeket be kell építeni a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályba, és amelyek kiegészítik a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályt.

•A javaslat célja, hogy megerősítse az online működő kereskedelmi szervezetekre a 
digitális szolgáltatások tekintetében alkalmazandó polgári és kereskedelmi jogi 
szabályokat.

•A javaslat célja, hogy megerősítse a tartalommoderálással és -gondozással kapcsolatos 
szerződéses jogokat. 

•A javaslat célja, hogy további lépéseket tegyenek a digitális szolgáltatások céljára 
használt tisztességtelen feltételek kezelése érdekében.

•A javaslat felveti a felhasználók tisztességes szerződéses jogainak sérelmére történő 
adatgyűjtés szempontjaival kapcsolatos kérdést.

•A javaslat foglalkozik a felhasználói jogok interoperabilitás és a hordozhatóság 
tekintetében történő tisztességes érvényesítésének fontosságával. 

•A javaslat foglalkozik a megosztott könyvelési technológiák, többek között a 
blokkláncok és különösen az intelligens szerződések polgári és kereskedelmi jogi 
szempontjai megfelelő szabályozásának szükségességével.

•a javaslat hangsúlyozza a nemzetközi magánjogi szabályok fontosságát, amelyek jogi 
egyértelműséget és biztonságot nyújtanak az online platformok által használt nem 
tárgyalható feltételeket, illetve az adatokhoz való hozzáférési jogokat illetően, 
biztosítva ezáltal az igazságszolgáltatáshoz való megfelelő hozzáférést. 

I. A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLYBA FOGLALANDÓ 
JAVASLATOK

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályba foglalandó javaslatok legfontosabb elemei a 
következők:

A tartalomkezelésre vonatkozó szerződéses jogokról szóló rendelet, amely a következő 
elemeket tartalmazza:

• Az Unióban elérhető tartalmak kezelésére kell vonatkoznia, ideértve a tartalom 
moderálását és gondozását is. 

• Meg kell állapítania a tartalommoderálás alapelveit, és ki kell térnie a 
megkülönböztető taralommoderálási gyakorlatokra is. 
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• Tartalmaznia kell a bejelentési-cselekvési rendszerre vonatkozó hivatalos és eljárási 
szabályokat. 

• Rendelkeznie kell egy független vitarendező mechanizmus létrehozásáról.

• Teljes mértékben tiszteletben kell tartania a személyes adatok védelmét szolgáló uniós 
szabályokat, valamint az alapvető jogokat. 

Létre kell hozni egy Európai Tartalomkezelő Ügynökséget, amelynek a következő 
feladatokat kell ellátnia: 

• a tartalomszolgáltató platformok által tartalommoderálás és -gondozás céljából 
alkalmazott algoritmusok rendszeres ellenőrzése;

• rendszeresen felül kell vizsgálnia, hogy különösen a bejelentési-cselekvési eljárásokra 
és a tartalommoderálásra vonatkozó előírások helyes végrehajtása tekintetében a 
tartalomszolgáltató platformok szerződéses feltételei megfelelnek-e a rendeletnek és a 
digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály részét képező egyéb rendelkezéseknek. A 
felülvizsgálat a tartalomszolgáltató platformok által benyújtott átláthatósági 
jelentéseken, valamint a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály által létrehozandó, 
a tartalom eltávolítására irányuló döntések nyilvános adatbázisán alapul;

• a tartalomszolgáltató platformokkal való együttműködés a szerződéses feltételekre 
vonatkozó átláthatósági és elszámoltathatósági követelmények teljesítésével, valamint 
a tartalommoderálás és a bejelentési-cselekvési eljárások végrehajtásával kapcsolatos 
bevált gyakorlatok kialakításában;

• bírságok kiszabása a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak való megfelelés 
hiánya miatt. A bírság összege a tartalomszolgáltató közvetítő világszintű éves 
árbevételének legfeljebb 4 %-a lehet, és figyelembe kell venni a platform általános 
megfelelését a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak. A bírságokat egy külön 
erre a célra létrehozott alapba kell befizetni, amelynek célja a rendeletben ismertetett 
vitarendező testületek működési költségeinek finanszírozása. A meg nem felelés esetei 
közé a következők tartoznak:

o a rendeletben előírt bejelentési-cselekvési rendszer bevezetésének 
elmulasztása;

o átlátható, hozzáférhető és megkülönböztetéstől mentes szerződési feltételek 
biztosításának elmulasztása;

o az Európai Ügynökség számára hozzáférés biztosításának elmulasztása 
felülvizsgálat céljából a tartalommoderálási és -gondozási algoritmusokhoz;

o az átláthatósági jelentések elküldésének elmulasztása az Európai Ügynökség 
számára;

• az összes tevékenységről szóló kétévenkénti jelentés közzététele.

A tartalomkezelésről szóló átláthatósági jelentéseket a következőképpen kell kidolgozni:

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, 
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amelyek előírják a tartalomszolgáltató platformoknak, hogy rendszeres átláthatósági 
jelentéseket küldjenek az ügynökségnek. A jelentéseknek mindenekelőtt a következőket kell 
tartalmazniuk:

 a tartalomszolgáltató közvetítő által feldolgozott bejelentésekről szóló információk, 
ideértve a következőket:

O a kapott bejelentések teljes száma,

O a kapott bejelentések száma a bejelentő szervezetek kategóriái( például 
magánszemélyek, hatóságok vagy magánvállalkozások) szerinti bontásban,

O a teljesített eltávolítási kérelmek teljes száma,

O kapott viszontbejelentések vagy fellebbezések teljes száma, valamint tájékoztatás 
ezek megoldásának mikéntjéről,

O a közzététel, a bejelentés, a viszontbejelentés és a cselekvés között átlagosan eltelt 
idő,

 információk a tartalommoderálásra alkalmazott személyzet létszámáról, 
elhelyezkedéséről, oktatásáról, nyelvi készségeiről, valamint a döntéshozatalban 
esetlegesen használt algoritmusokról,

 a közjogi hatóságok, például a bűnüldözésért felelős hatóságok tájékoztatási kérelmére 
adott válaszok, ideértve a teljes mértékben teljesített, a részben teljesített és a 
teljesítetlen kérelmek számát,

 tájékoztatás a szerződéses feltételek betartatásáról.

A tartalomszolgáltató platformoknak ezen túlmenően nyilvánosan hozzáférhető adatbázisban 
közzé kell tenniük a tartalmak eltávolításáról hozott döntéseiket.

A rendelet által felállítandó független vitarendező testületeknek jelentéseket kell kiadniuk a 
hozzájuk intézett megkeresések számáról, beleértve azoknak a megkereséseknek a számát is, 
amelyekkel foglalkoztak.

II. KIEGÉSZÍTŐ JAVASLATOK A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ 
JOGSZABÁLYHOZ

A felhasználók tisztességes szerződéses jogait sértő tartalomgondozásra, adatokra és 
online hirdetésekre vonatkozó intézkedéseknek a következőkre kell kiterjedniük:

 A tartalomszolgáltató platformok által folytatott, a felhasználók és a 
tartalomszolgáltató platformokon tárolt tartalmak közötti interakciókon alapuló, 
célzott hirdetési profilok elkészítésének célját szolgáló adatgyűjtést különösen a 
célzott személyes hirdetések felhasználását szabályozó szigorú feltételek 
bevezetésével korlátozó intézkedések.

 A tartalomszolgáltató platformok felhasználóinak meg kell adni annak lehetőségét, 
hogy visszautasíthassák a célzott hirdetések fogadását.
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 A tartalomszolgáltató platformoknak hozzáférhetővé kell tenniük a felhasználóknak 
bemutatott szponzorált hirdetések archívumát, amelynek a következőket kell 
tartalmaznia:

 aktuálisan aktív vagy inaktív-e a hirdetés,

 az időtartam, amíg a hirdetés aktív volt,

 a hirdető neve és elérhetősége,

 az elért felhasználók teljes száma,

 a megcélzott felhasználói csoportokról szóló adatok,

 a hirdetésért fizetett összeg.

A felhasználói jogoknak az interoperabilitás és a hordozhatóság tekintetében történő 
tisztességes érvényesítése az alábbi lépésekből áll: 

 a tisztességes szerződéses feltételek meghatározása lehetőségének értékelése, 
amelynek célja, hogy megkönnyítse a piaci erő kiegyensúlyozatlanságának kezelése 
céljából történő adatmegosztást, különösen az adatok interoperabilitása és 
hordozhatósága által;

A megosztott könyvelési technológiák, többek között a blokkláncok, és különösen az 
intelligens szerződések polgári és kereskedelmi jogi szempontjainak megfelelő 
szabályozása az alábbi lépésekből áll: 

 olyan intézkedések, amelyek biztosítják, hogy megfelelő jogszabályi keret áll 
rendelkezésre a megosztott könyvelési technológiákat, többek között a 
blokkláncokat, és különösen az intelligens szerződéseket alkalmazó digitális 
szolgáltatások fejlesztésére és bevezetésére vonatkozóan. 

 olyan intézkedések, amelyek biztosítják, hogy az intelligens szerződések 
tartalmaznak a szerződések végrehajtásának leállítását lehetővé tevő 
mechanizmusokat, különösen a gyengébb felek aggodalmainak figyelembe vétele, 
valamint a hitelezők jogainak fizetésképtelenség és szerkezetátalakítás esetén történő 
tiszteletben tartása érdekében; 

A méltányos nemzetközi magánjogi szabályoknak, amelyek nem fosztják meg a 
felhasználókat az igazságszolgáltatáshoz való jogtól, a következőknek kell megfelelniük:

 olyan intézkedéseket foglalnak magukban, amelyek biztosítják, hogy a nem 
tárgyalható feltételek nem tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek a 
nemzetközi magánjogi ügyeket az igazságszolgáltatáshoz való jog kárára 
szabályozzák,

 olyan intézkedéseket foglalnak magában, amelyek olyan módon egyértelműsítik az 
adatokra vonatkozó nemzetközi magánjogi szabályokat, amely nem sértik az uniós 
érintetteket,  
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 többoldalúságra építenek, és amennyiben lehetséges, azokat a nemzetközi fórumokon 
elfogadják. 

Annak biztosítása érdekében, hogy a digitális szolgáltatások használatát az Unióban teljes 
mértékben az uniós jog szabályozza az uniós bíróságok hatáskörében, kizárólag azokban az 
esetekben kell az Unión belül alkalmazott intézkedéseket javasolni, amikor lehetetlennek 
bizonyul észszerű időn belül többoldalúságon alapuló megoldást elérni.
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B. A KÉRT JOGALKOTÁSI JAVASLAT SZÖVEGE

Javaslat

EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELETRE

a tartalomkezelésre vonatkozó szerződéses jogokról 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

a rendes törvényalkotási eljárás keretében eljárva,

mivel: 

(1) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók által a 
felhasználókkal szemben alkalmazott szerződéses feltételek gyakran nem tárgyalhatók, 
és kizárólag egyoldalúan, e szolgáltatók által módosíthatók. Jogalkotási szintű fellépésre 
van szükség az ilyen szerződéses feltételekre vonatkozó minimális követelmények 
meghatározásához, különösen a tartalomkezelésére vonatkozó eljárási szabályok 
tekintetében.

(2) A tartalomszolgáltató platformok tartalommoderáló gyakorlatait szabályozó polgári jogi 
rendszerek uniós szinten bizonyos ágazatspecifikus rendelkezéseken, valamint a 
tagállamok által nemzeti szinten meghozott törvényeken alapulnak, és jelentős 
különbségek vannak a polgári jogi rendszerek által a tartalomszolgáltató platformokra 
kirótt kötelezettségek, továbbá a végrehajtási mechanizmusaik terén.

(3) A tartalomszolgáltató platformok tartalommoderálását szabályozó polgári jogi 
rendszerek ebből következő széttöredezése nem csupán jogi bizonytalanságokat teremt, 
amelyek arra ösztönözhetik e platformokat, hogy a szükségesnél szigorúbb 
gyakorlatokat vezessenek be a szolgáltatásuk használata által előidézett kockázatok 
minimálisra csökkentése érdekében, hanem a digitális egységes piac 
széttöredezettségéhez is vezet, ami akadályozza a növekedést és az innovációt.

(4) A digitális egységes piac széttöredezésének káros hatásaira, a tartalomszolgáltatás 
nemzetközi jellegére és néhány, az Unión kívül elhelyezkedő tartalomszolgáltató 
platform erőfölényére figyelemmel a tartalomszolgáltatással kapcsolatban felmerülő 
különböző kérdések teljes harmonizációt biztosító, tehát rendelet útján történő 
szabályozást igényelnek.

(5) A felhasználókkal fennálló viszonyok tekintetében a rendeletnek meg kell határoznia a 
tartalomszolgáltató platformok szerződéses feltételeinek átláthatóságára és 
elszámoltathatóságára vonatkozó minimális követelményeket. A szerződéses 
feltételeknek átlátható, kötelező érvényű és egységes előírásokat és eljárásokat kell 
tartalmazniuk a tartalommoderálás tekintetében, amelyeknek garantálniuk kell a 
független bírósági jogorvoslathoz való hozzáférést.
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(6) A tartalmaknak az azokban bemutatott nézeteken alapuló, felhasználóra szabott 
felerősítése a digitális társadalom egyik legkárosabb gyakorlata, különösen az olyan 
esetekben, amikor az ilyen tartalmak láthatósága a felhasználónak az egyéb felerősített 
tartalmakkal való korábbi interakciója alapján növekszik, és amikor a cél a felhasználói 
profilok célzott hirdetésekre való optimalizálása. 

(7) Többek között a felhasználói jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a felhasználók 
számára lehetővé kell tenni, hogy megfelelő mértékű befolyást gyakorolhassanak a 
számukra láthatóvá tett tartalmak gondozása felett, ideértve a tartalomgondozás teljes 
visszautasításának lehetőségét is. Konkrétabban, a felhasználók kifejezett 
beleegyezésük nélkül nem lehetnek tartalomgondozás alanyai.

(8) A felhasználó által tett, a tartalomszolgáltató platformok szerződéses feltételeibe vagy 
bármilyen, a tartalomszolgáltató platformok tartalomkezelésre vonatkozó szabályainak 
általános leírásába való általános beleegyezés nem tekinthető elegendőnek ahhoz, hogy 
a felhasználó számára automatikusan gyűjtött és feldolgozott tartalmat ("curated 
content") jelenítsenek meg.

(9) A rendelet nem tartalmazhat olyan rendelkezéseket, amelyek arra kényszerítik a 
tartalomszolgáltató platformokat, hogy a teljesen automatizált előzetes 
tartalomellenőrzés bármilyen formáját alkalmazzák.

(10) A rendeletnek emellett tartalmaznia kell a megkülönböztető taralommoderálási 
gyakorlatok elleni rendelkezéseket, különösen akkor, ha a felhasználó által létrehozott 
tartalmat a megjelenés, etnikai származás, nem, szexuális irányultság, vallás vagy 
meggyőződés, fogyatékosság, életkor, terhesség vagy gyermeknevelés, nyelv vagy 
társadalmi osztály alapján távolították el.

(11) Az e rendelet szerinti bejelentéstételi jog minden természetes és jogi személyt megillet, 
beleértve a közjogi hatóságokat, amelyek a tartalmakhoz weboldalon vagy 
alkalmazáson keresztül férnek hozzá. A tartalomszolgáltató platformnak azonban 
képesnek kell lennie arra, hogy a további bejelentések megakadályozása céljából 
blokkolja azokat a felhasználókat, akik ismétlődő jelleggel hamis bejelentéseket 
tesznek.

(12) A bejelentés megtételét követően a feltöltőt értesíteni kell a bejelentéstételről, és 
különösen annak okáról, tájékoztatni kell az eljárásról, többek között a fellebbezésről és 
a független vitarendező testülethez való folyamodásról, valamint a hamis bejelentés 
esetén rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről. Ha azonban a hatóságok 
folyamatban lévő bűnügyi nyomozásról tájékoztatták a tartalomszolgáltató platformot, 
ezeket az információkat nem kell megadni. Ilyen esetben az érintett hatóságok feladata, 
hogy az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban tájékoztassák a feltöltőt a 
bejelentésről. 

(13) Az érintett feleket tájékoztatni kell a bejelentéssel kapcsolatos döntésről. Az érintett 
feleknek nyújtott tájékoztatásnak a döntés eredményén kívül tartalmaznia kell legalább 
a döntés indokolását, a felülvizsgálat vagy jogorvoslat vonatkozásában releváns 
információkat, valamint azt, hogy a döntést ember hozta-e.

(14) Tekintve a tartalomszolgáltatás azonnali jellegét és a tartalomfeltöltés gyakran 
ideiglenes célját, független vitarendező testületeket kell létrehozni a gyors és hatékony 
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bíróságon kívüli jogorvoslat biztosítása érdekében. Ezeknek a testületeknek hatáskörrel 
kell rendelkezniük a felhasználók által feltöltött tartalom jogszerűségével, illetve a 
szerződéses feltételek helyes alkalmazásával kapcsolatos viták rendezéséhez. 

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók és a bejelentők első lépésként a 
független vitarendező testületekhez forduljanak, hangsúlyozni kell, hogy az ügyek ilyen 
testületek elé utalása nem zárhatja ki a későbbi bírósági eljárásokat. Figyelemmel arra, 
hogy a piacon erőfölénnyel rendelkező tartalomszolgáltató platformok különösen 
hasznot húzhatnak a független vitarendező testületek bevezetéséből, helyénvaló, hogy 
vállalják a felelősséget e testületek finanszírozásáért. 

(16) A felhasználóknak meg kell adni a jogot, hogy tisztességes és független vitarendező 
testülethez forduljanak, ha a tartalomszolgáltató platformnak az általuk feltöltött 
tartalomra vonatkozó bejelentést követő döntését vitatni kívánják. Abejelentők számára 
ezt a jogot akkor kell biztosítani, ha a kérdéses tartalom vonatkozásában polgári 
eljárásban kereshetőségi joggal rendelkeznének.

(17) Ami a joghatóságot illeti, az illetékes független vitarendező testület az a testület, amely 
abban a tagállamban található, amelyben a vita tárgyát képező tartalmat feltöltötték.

(18) A visszaélések bejelentése elősegíti a törvényszegések megelőzését és a közérdek 
veszélyeztetése eseteinek felderítését, amelyekre egyébként nem derülne fény. A 
visszaélések bejelentőinek védelme fontos szerepet játszik a véleménynyilvánítás 
szabadságának, a média szabadságának és a nyilvánosság információkhoz való 
hozzáférésre irányuló jogának védelmében. Ezért e rendelet megszegése esetén az (EU) 
2019/1937 irányelv alkalmazandó. Ennek megfelelően az irányelvet módosítani kell.  

(19) A rendeletnek meg kell határoznia a végrehajtásáról szóló jelentéstételre és az észszerű 
időn belüli felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettségeket. E célból az e rendelet 
értelmében létrehozott független vitarendező testületeknek jelentéseket kell 
benyújtaniuk az eléjük utalt ügyek számáról, beleértve azoknak az ügyeknek a számát 
is, amelyekkel foglalkoztak.

(20) Mivel e rendelet célkitűzését, nevezetesen az EU-n belüli tartalomkezelésre vonatkozó 
szerződéses jogok szabályozási keretének létrehozását a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, annak nagyságrendjéből és hatásaiból adódóan azonban 
uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritási elvvel összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az 
e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(21) Az e rendeletben meghatározott uniós szintű fellépést jelentősen javítaná egy uniós 
ügynökség létrehozása, amelynek feladata az lenne, hogy figyelemmel kísérje és 
ellenőrizze, hogy a tartalomszolgáltató platformok megfelelnek-e e rendelet 
rendelkezéseinek. Az ügynökség feladata felülvizsgálni, hogy az átláthatósági 
jelentések és a tartalomszolgáltató platformok által a tartalomkezelés céljából 
alkalmazott algoritmusok ellenőrzése alapján a tartalomszolgáltató platform megfelel-e 
a tartalomkezelésre vonatkozóan megállapított előírásoknak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 
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1. cikk
Cél

A rendelet célja, hogy hozzájáruljon a belső piac megfelelő működéséhez azáltal, hogy 
szabályokat állapít meg annak biztosítása érdekében, hogy a tartalomkezelésre tisztességes 
szerződéses jogok vonatkozzanak, valamint hogy független vitarendező mechanizmusokat 
hozzon létre  a tartalomkezeléssel kapcsolatos viták rendezésére. 

2. cikk
Hatály

Ez a rendelet az Unióban weboldalakon vagy okostelefon-alkalmazásokon keresztül elérhető 
tartalmak tartalomszolgáltató platformok általi kezelésére vonatkozik, függetlenül a 
tartalomszolgáltató platform letelepedési vagy bejegyzési helyétől vagy üzleti 
tevékenységének fő helyétől.

3. cikk
Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

1) „tartalomszolgáltató platform” az információs társadalomnak az (EU) 2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett olyan 
szolgáltatása, amelynek fő vagy egyik fő célja, hogy lehetővé tegye a bejelentkezett vagy nem 
bejelentkezett felhasználók számára, hogy tartalmat tölthessenek fel egy weboldalon vagy egy 
alkalmazásban való megjelenítés céljából;

2) „tartalom”: bármely fogalom, gondolat, kifejezés vagy információ bármilyen, például 
szöveges, képi, audio és video formátumban;

3) „tartalomkezelés”: a tartalomnak a tartalomszolgáltató platformon történő moderálása és 
gondozása;

4) „tartalommoderálás”: előre meghatározott szabályok és iránymutatások figyelemmel 
kísérése és alkalmazása a felhasználó által létrehozott tartalomra annak biztosítása érdekében, 
hogy a tartalom megfeleljen a jogi és szabályozási követelményeknek, a közösségi 
iránymutatásoknak és a szerződéses feltételeknek, valamint a platform ezekből következő 
intézkedései, például a felhasználói fiók tartalmának eltávolítása, a fiók törlése vagy 
felfüggesztése, akár automatizált eszközök, akár kezelő személy által; 

5) „tartalomgondozás”: tartalmak kiválasztása, fontossági sorrendbe rendezése és ajánlása az 
egyéni felhasználó profil alapján, egy weboldalon vagy alkalmazásban való megjelenítés 
céljából; 

6) „szerződéses feltételek”: minden olyan feltétel vagy követelmény, tekintet nélkül azok 
megnevezésére vagy formájára, amely a tartalomszolgáltató platform és annak felhasználói 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a 
műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 241., 
2015.9.17., 1. o.).
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közötti szerződéses kapcsolatot szabályozza, és amelyet a tartalomszolgáltató platform 
egyoldalúan határozott meg; 

7) „felhasználó”: természetes vagy jogi személy, aki a tartalomszolgáltató platformok által 
nyújtott szolgáltatásokat használja vagy az ilyen platformokon tárolt tartalommal kapcsolatba 
lép;

8) „feltöltő”: természetes vagy jogi személy, aki tartalmat ad hozzá egy tartalomszolgáltató 
platformhoz, függetlenül attól, hogy a többi felhasználó számára ez látható vagy sem;

9) „bejelentés”: hivatalos bejelentés, amely vitatja a tartalom jogi és szabályozási 
követelményeknek, a közösségi irányelveknek és a szerződéses feltételeknek való 
megfelelését. 

4. cikk
A tartalomkezelés alapelvei

(1) A tartalmat tisztességes, jogszerű és átlátható módon kell kezelni. A tartalomkezelési 
gyakorlatok legyenek a tartalomkezelés céljának megfelelőek, relevánsak, és korlátozódjanak 
arra, ami a tartalomkezelés célja szempontjából szükséges.

(2) A felhasználót nem lehet alávetni tartalomszolgáltató platformok megkülönböztető 
taralommoderálási gyakorlatainak, ideértve azokat ez eseteket, amikor a felhasználó által 
létrehozott tartalmat a megjelenés, etnikai származás, nem, szexuális irányultság, vallás és 
meggyőződés, fogyatékosság, életkor, terhesség vagy gyermeknevelés, nyelv vagy társadalmi 
osztály alapján távolítják el. 

(3) A tartalomszolgáltató platformoknak elegendő információval kell ellátniuk a 
felhasználókat a tartalomgondozási profiljukat és azon egyéni kritériumokat illetően, amelyek 
alapján a tartalomszolgáltató platformok összegyűjtik és feldolgozzák a tartalmat számukra.

(4) A tartalomszolgáltató platformoknak lehetővé kell tenniük a felhasználók számára, hogy 
megfelelő mértékű befolyást gyakorolhassanak a számukra láthatóvá tett tartalmak gyűjtése és 
feldolgozása felett, ideértve a tartalomgondozás teljes mértékű visszautasításának lehetőségét 
is. Konkrétabban, a felhasználók kifejezett beleegyezésük nélkül nem lehetnek 
tartalomgondozás alanyai.

5. cikk
Bejelentéstételre való jogosultság

Bármely olyan természetes és jogi személynek vagy közjogi hatóságnak, amely a 
tartalmakhoz weboldalon vagy alkalmazáson keresztül fér hozzá, jogosult az e rendelet 
szerinti bejelentéstételre. 

A tartalomszolgáltató platform blokkolhatja azokat a felhasználókat, akik ismétlődő jelleggel 
hamis bejelentéseket tesznek, hogy azok ne tudjanak több bejelentést tenni.

6. cikk
Bejelentési eljárások

A tartalomszolgáltató platformok szerződéses feltételeinek elegendő információt kell 
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tartalmazniuk a bejelentési eljárásokra vonatkozóan, különös tekintettel a következőkre:

a) az a maximális időszak, amelyen belül a kérdéses tartalom feltöltőjét tájékoztatni kell a 
bejelentési eljárásról;

b) az az időszak, amelyen belül a feltöltő fellebbezést indíthat;

c) a tartalomszolgáltató platform döntéshozatali határideje;

d) az a határidő, amelyen belül a tartalomszolgáltató platformnak tájékoztatnia kell 
mindkét felet a döntés eredményéről. 

7. cikk
A bejelentések tartalma

A tartalomra vonatkozó bejelentésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a kérdéses tartalom hivatkozása;

b) a bejelentés oka;

c) a bejelentésben foglalt állítást alátámasztó bizonyíték;

d) jóhiszemű nyilatkozat a bejelentőtől; valamint

e) a személyiségi jogok vagy a szellemi tulajdonjog megsértése esetén a bejelentő 
személyazonossága. 

Az első bekezdés e) pontjában említett jogsértések esetén a személyiségi jogok megsértésével 
érintett személy, illetve a megsértett szellemi tulajdonjog birtokosa a bejelentő vagy a 
nevében eljáró személy.

8. cikk
A feltöltő tájékoztatása

A bejelentés megtételekor, és mielőtt a tartalomról döntés születne, a kérdéses tartalom 
feltöltőjének a következő információkat kell megkapnia:

a) a bejelentés oka;

b) elegendő információ az ezt követő eljárásról;

c) tájékoztatás a fellebbezés és viszontbejelentés benyújtásának lehetőségéről; valamint 

d) tájékoztatás a hamis bejelentéssel kapcsolatos, rendelkezésre álló jogorvoslatról. 

Az első bekezdésben megkövetelt információkat nem kell megadni, ha a hatóságok 
folyamatban lévő bűnügyi nyomozásról tájékoztatták a tartalomszolgáltató platformot. 

9. cikk
Bejelentésekről hozott döntések
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(1) A tartalomszolgáltató platformoknak biztosítaniuk kell, hogy a szükséges vizsgálatok 
elvégzését követően indokolatlan késedelem nélkül döntést hoznak a bejelentésekről.

(2) A bejelentést követően a tartalomszolgáltató platformoknak el kell dönteniük, hogy 
amennyiben a bejelentés tárgyát képező tartalom nem felel meg a jogi és szabályozási 
követelményeknek, a közösségi iránymutatásoknak vagy a szerződéses feltételeknek, az adott 
tartalmat törlik, leveszik vagy láthatatlanná teszik.

10. cikk
Tájékoztatás a döntésekről

A döntéshozatalt követően a tartalomszolgáltató platformok tájékoztatják a bejelentési 
eljárásban érintett feleket a döntés eredményéről, amely tájékoztatásban a következő 
információkat adják meg:

a) a meghozott döntés indokai;

b) a döntést ember vagy algoritmus hozta-e meg; 

c) tájékoztatás a 11. cikkben meghatározott felülvizsgálat vagy bírósági jogorvoslat 
bármely fél számára rendelkezésre álló lehetőségéről. 

11. cikk
A döntések felülvizsgálata

Abban az esetben, ha a tartalomszolgáltató platform felülvizsgálati mechanizmust alakított ki, 
a felülvizsgálatra vonatkozó végső döntést embernek kell meghoznia. 

12. cikk
Fennmaradás (Stay-up) elve

Az online tartalomra vonatkozó bírósági vagy közigazgatási határozatok sérelme nélkül, a 
bejelentés tárgyát képező tartalom addig látható marad, amíg jogerős döntést nem hoznak 
annak eltávolításáról vagy levételéről.

13. cikk
Független vitarendezés

(1) A tagállamok független vitarendező testületeket hoznak létre, hogy biztosítsák a gyors és 
hatékony bíróságon kívüli jogorvoslatot a tartalommoderálásról szóló döntések 
megfellebbezésekor.

(2) A független vitarendező testületek független jogi szakértőkből állnak, akik 
felhatalmazással bírnak a tartalomszolgáltató platformok és a felhasználók közötti viták 
elbírálására abban a tekintetben, hogy a kérdéses tartalom megfelel-e a jogi és szabályozási 
követelményeknek, a közösségi iránymutatásoknak és a szerződéses feltételeknek.

(3) A tartalommoderálásra vonatkozó kérdés független vitarendező testület elé utalása nem 
zárja ki, hogy a felhasználó további jogorvoslati lehetőséget vehessen igénybe a bíróságokon, 
kivéve, ha a vita megegyezéssel zárult.
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(4) A piaci erőfölénnyel rendelkező tartalomszolgáltató platformok egy erre a célra kialakított 
alapon keresztül pénzügyileg hozzájárulnak a független vitarendező testületek működési 
költségeihez.  

14. cikk
A független vitarendezés eljárási szabályai

(1) A feltöltőnek jogában áll olyan tartalommoderálási ügyeket az illetékes független 
vitarendező testület elé terjeszteni, amelyek során a tartalomszolgáltató platform úgy döntött, 
hogy eltávolítja vagy leveszi a tartalmat, illetve más olyan módon cselekszik, ami a feltöltő 
elmondása alapján ellenkezik a feltöltő által előnyben részesített intézkedéssel. 

(2) Abban az esetben, ha a tartalomszolgáltató platform úgy döntött, hogy nem veszi le a 
bejelentés tárgyát képező tartalmat, a bejelentőnek jogában áll az ügyet az illetékes független 
vitarendező testület elé terjeszteni, feltéve, hogy a bejelentő rendelkezne kereshetőségi joggal 
polgári eljárásban a kérdéses tartalom tekintetében. 

(3) Ami a joghatóságot illeti, az illetékes független vitarendező testület az a testület, amely 
abban a tagállamban található, amelyben a vita tárgyát képező tartalmat feltöltötték.

(4) Abban az esetben, ha a bejelentőnek a (2) bekezdésnek megfelelően joga van a 
tartalommoderálási ügyet független vitarendező testület elé terjeszteni, a bejelentő az ügyét a 
saját szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban található független vitarendező testület 
elé terjesztheti.

(5) A tagállamok határozzák meg a független vitarendező testületekre vonatkozó összes egyéb 
szükséges szabályt és eljárást a saját hatáskörükön belül. 

15. cikk
Személyes adatok

A személyes adatok e rendelet értelmében történő kezelésének összhangban kell lennie az 
(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel2 és a 2002/58/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvvel3.

16. cikk
Szabálysértések jelentése és a bejelentő személyek védelme

Az e rendelet megsértésnek jelentésére és az ilyen szabálysértéseket jelentő személyekre az 
(EU) 2019/1937 irányelv alkalmazandó.

17. cikk

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a 
magánélet védelméről (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 
2002.7.31., 37. o.).
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Az (EU) 2019/1937 irányelv módosításai

Az (EU) 2019/1937 irányelv a következőképpen módosul:

(1) a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja a következő alponttal egészül ki:

„xi. online tartalomkezelés;”;

(2) a melléklet I. része a következő ponttal egészül ki:

„K. 21. cikk, (1) bekezdés, a) pont, xi. alpont – online tartalomkezelés.

Az Európai Parlament és Tanács [XXX] rendelete a tartalomkezelésre vonatkozó szerződéses 
jogokról.” 

18. cikk
Jelentés, értékelés és felülvizsgálat

(1) A tagállamok megadnak a Bizottság részére az ezen rendelet végrehajtásával és 
alkalmazásával kapcsolatos minden releváns információt. A megadott tájékoztatás alapján a 
Bizottság ... -ig[e rendelet hatálybalépéstől számított három év] jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról és alkalmazásáról, és mérlegeli a 
további intézkedések szükségességét, beleértve adott esetben e rendelet módosítását. 

(2) Az egyéb uniós jogszabályokban megállapított jelentéstételi kötelezettségek sérelme 
nélkül a tagállamok a következő statisztikákat nyújtják be a Bizottságnak éves gyakorisággal: 

a) a független vitarendező testületek elé terjesztett viták száma; 

b) a független vitarendező testületek által rendezett ügyek száma, az eredmények szerint 
kategorizálva. 

19. cikk
Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 
lép hatályba. 

Ezt a rendeletet XX-tól/-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelezően és közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.
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INDOKOLÁS

A digitális szolgáltatások jellege az Európai Unióban drámai módon és drasztikus ütemben 
változik. A belső piacon működő digitális szolgáltatásokat szabályozó jelenlegi jogi keretet 
2000-ben hozták létre. Azóta az üzleti modellek, technológiák és társadalmi körülmények 
olyan mértékben fejlődtek, amely a digitális szolgáltatásoknak az Európai Unióban történő 
biztosítására vonatkozó szabályok és jogszabályok átfogó aktualizálását igényli.

Az Európai Bizottság elnöke politikai iránymutatásaiban digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabályt jelentett be, amely az Unió jogi keretét hozzáigazítja a 21. század digitális 
gazdaságának új társadalmi valóságához és üzleti modelljeihez. Egy ilyen kezdeményezés 
szükségessége akkor válik nyilvánvalóvá, ha figyelembe vesszük, hogy több tagállam kezdett 
olyan, nemzeti szintű jogszabályi intézkedéseket hozni, amelyek a közvetlenül a digitális 
szolgáltatásoknak az Európai Unióban történő biztosításához kapcsolódó kérdésekkel 
foglalkoznak. Ha azonban a tagállamok határokon átívelő jellegű kérdések alapján hoznak 
intézkedéseket, az ebből következő, Unió-szerte széttöredezett szabályok nemcsak hogy nem 
hatékonyak, hanem különösen károsak, mert akadályozzák az európai vállalatok növekedését 
a digitális egységes piacon. A digitális szolgáltatások egységes piaca az EUMSZ 114. 
cikkében előírt megfelelő működésének biztosítása érdekében szükség van az online működő 
kereskedelmi szervezetekre alkalmazandó polgári jogi és kereskedelmi szabályok frissítésére.

Az elmúlt évtized folyamán egyre több társadalmi és kereskedelmi tevékenység végzésének 
helyszínei lettek az online platformok, amelyek tartalmak, szolgáltatások és áruk 
közvetítésére szolgálnak. Ezen túlmenően a közösségi média és a megosztásalapú gazdaság 
szolgáltatásai elmossák a határokat a tartalmak és szolgáltatások szolgáltatói és fogyasztói 
között, így ezek rendelkezésre bocsátása vertikális és lineáris helyett horizontális és diffúz 
jellegű lett. Mivel a tartalomszolgáltató platformok a tartalom- és szolgáltatáscsere 
erőfölénnyel rendelkező formájává váltak, előtérbe került az illegális tevékenységek elleni 
küzdelem kérdése. 

Ezen túlmenően az erőfölénnyel rendelkező platformok jelentős piaci erőre tettek szert, ez 
pedig egyfajta „minden a győztesé” helyzethez vezetett, amelyben a piacon csak néhány 
szereplő található, amelyek mindegyike piaci erőfölényt gyakorol a versenytársaival szemben, 
és rákényszerítik az üzleti gyakorlataikat a felhasználókra. A jelenleg fennálló jogi rendszerek 
nemigen teszik lehetővé a szabályozási felügyeletet arra vonatkozóan, hogy a 
tartalomszolgáltató platformok hogyan kezelik az illegális tevékenységeket. Ez olyan 
helyzetet eredményez, amelyben egyrészről a jogszabályok érvényesítése, másrészről az 
alapvető jogok védelme magánszervezetek kezében marad. Az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 11. cikke által védett véleménynyilvánítási szabadság értelmében az uniós 
jogszabályoknak átlátható eljárásokat kell biztosítaniuk a tartalommoderálásra vonatkozóan, 
amelyek minden érintett fél számára biztosítják az igazságszolgáltatáshoz való jogot. 

Az előadó azon a véleményen van, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
hatékonnyá és működőképessé kell tennie a „bejelentés és cselekvés” elvét, és ezt az elvet az 
egész Unióban követendő, egységes eljárássá kell tennie a tartalom moderálása tekintetében. 
Ennek érdekében az előadó két módját határozta meg annak, hogy a digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabály miként teheti hatékonyabbá a bejelentési-cselekvési eljárásokat: (1) 
egyértelmű eljárási keret megállapítása a bejelentési-cselekvési eljárások tekintetében; 
valamint (2) annak biztosítása, hogy a bejelentési-cselekvési eljárások lehetővé teszik a 
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hatékony bírósági jogorvoslatot. Ezeket a rendelkezéseket a 2000/31/EK irányelv 12–15. 
cikke szerinti, a közvetítő szolgáltatók felelősségére vonatkozó szabályok alkalmazásának 
sérelme nélkül kell alkalmazni.

Először is az uniós jogszabályoknak elő kell írniuk, hogy a bejelentési-cselekvési eljárásokat 
bele kell foglalni a tartalomszolgáltató platformok szerződéses feltételeibe, amelyek közös 
előírásokat határoznak meg a tartalomszolgáltató platformok tartalommoderálási módjára 
vonatkozóan. Ebben az értelemben a bírósági tiltó végzésnek vagy a jogosulttól érkező 
bejelentésnek ahhoz kell vezetnie, hogy a tartalomszolgáltató platform arányos intézkedéseket 
hoz a digitális szolgáltatásokról szóló törvénycsomag részeként bevezetett rendelkezésekben 
meghatározott egyértelmű eljárást követve. Ilyen módon a bejelentési-cselekvési eljárások 
megerősödhetnek, és egyértelmű eljárási keretet kapnak, amely minden fél számára garantálja 
a tisztességességet és a jogi biztonságot. 

Másodszor a bejelentési-cselekvési eljárások egyértelmű előírásainak megállapítása emellett 
azt is biztosítja, hogy lehetőség nyílik hatékony bírósági jogorvoslatra a vitás esetekben. A 
tartalmak hamis bejelentések vagy a túlzott mértékű blokkolás miatti téves levétele sérti a 
felhasználók véleménynyilvánítási szabadságát, ezért a digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabálynak egyértelműen meg kell határoznia az ilyen helyzetekben rendelkezésre álló 
hatékony bírósági jogorvoslat lehetőségeit. Az előadó véleménye szerint ez a megközelítést 
kell előnyben részesíteni azzal az eljárással szemben, hogy felszólítják a tartalomszolgáltató 
platformokat, hogy „lépjenek fel”, és legyenek proaktívabbak, különösen vészhelyzetek 
esetén, amely a gyakorlatban túlzott mértékű blokkoláshoz vezethet, és a tartalom 
jogszerűségének meghatározását teljes mértékben magánvállalkozások kezébe helyezheti, ami 
káros hatásokkal járhat az alapvető jogok online gyakorlására és a jogállamiságra. E célból a 
digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály nem tartalmazhat olyan rendelkezéseket, amelyek 
arra kényszerítik vagy egyéb módon arra késztetik a tartalomszolgáltató platformokat, hogy a 
tartalom automatizált előzetes ellenőrzését vagy egyéb előzetes tartalommoderáló eszközt 
alkalmazzanak. Ehelyett a tartalom jogszerűségére vonatkozó jogerős döntést kizárólag 
független bíróság hozhatja meg. Ennek biztosítása érdekében a tartalommoderáló 
gyakorlatokat a tartalomszolgáltató platformok és a hatóságok közötti kiegyensúlyozott 
együttműködésre kell alapozni, amihez arra van szükség, hogy a digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabály egyértelmű szabályokat és eljárásokat állapítson meg.

A bírósági jogorvoslatnak hatékonynak és a gyakorlatban működőképesnek kell lennie. Ezért 
a tartalommoderálással kapcsolatos viták nem terhelhetik túl a tagállamok 
igazságszolgáltatási rendszereit. Ebből az okból kifolyólag az előadó jogi szakértőkből álló, 
független vitarendező testületek felállítását javasolja a tagállamokban, amelyek feladata a 
tartalommoderálással kapcsolatok döntések miatt a tartalomszolgáltató platformok és a 
felhasználók közötti fennálló viták rendezése. Egy ilyen egyszerűsített jogi eljárást úgy 
alakítanának ki, hogy illeszkedjen a tartalommoderálással kapcsolatos viták jellegéhez, és 
ugyanakkor biztosítsa, hogy a nemzeti bíróságokat ne terheljék túl az ilyen vitákkal. Mivel 
ezek a testületek bírósági szint alatti rendszerként működnének, nem helyettesítenék a 
hagyományos bíróságokat, és továbbra is minden esetben fennállna a bíróságok előtti további 
jogorvoslat lehetősége. A független vitarendező testületek felállításának és működésének 
pénzügyi terhét nem szabad az adófizetőkre hárítani. Az előadó ehelyett egy e célra 
létrehozott alapot javasol, amelyhez a jelentős piaci erőfölénnyel rendelkező 
tartalomszolgáltató platformoknak kell hozzájárulniuk. 

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály rendelkezéseinek való megfelelés ellenőrzése és 
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biztosítása érdekében az előadó egy Európai Ügynökség létrehozását javasolja, amelynek 
lehetősége van bírságokat kiszabni azokra a tartalomszolgáltató platformokra, amelyekről 
megállapítják, hogy tartalomkezelési gyakorlatuk során nem vették figyelembe a megkövetelt 
előírásokat. A tartalomszolgáltató platformoknak rendszeres átláthatósági jelentést kell 
küldeniük az Ügynökségnek, amelyben részletezik a digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabályban megállapított, a bejelentési-cselekvési eljárásokra vonatkozó előírások 
betartását. Ezen túlmenően a tartalomszolgáltató platformoknak nyilvánosan hozzáférhető 
adatbázisban közzé kell tenniük a tartalomlevételi döntéseikkel kapcsolatos információkat, 
hogy ilyen módon az újságírók és tudósok kutatásokat végezhessenek a tartalomlevételek 
hatásairól, hogy további ismereteket szerezhessenek a tartalommoderálási gyakorlatok 
hatékonyságáról. Ugyanakkor az Európai Ügynökség feladata, hogy a tartalomszolgáltató 
platformok által alkalmazott algoritmusokat ellenőrizze mind a tartalommoderálás, mind a 
tartalomgondozás szempontjából, nevezetesen olyan esetekben, amikor a tartalomszolgáltató 
platformok önként alkalmaznak algoritmusokat az automatizált előzetes tartalomellenőrzés 
céljára. Az Európai Ügynökséget ezenkívül fel kell jogosítani arra, hogy bírságokat szabjon ki 
a meg nem felelés esetén, és a bírságok összege a fent említett független vitarendező 
testületek erre a célra létrehozott alapjába kerülne befizetésre.

A tartalommoderálásra vonatkozó egyértelmű keret meghatározása mellett az előadó úgy véli, 
hogy a tartalomgondozás néhány gyakorlatával is foglalkozni kell. Számos 
tartalomszolgáltató platform meghatározza azt, hogy mely tartalmakat érdemesebb láthatóvá 
tenni a felhasználók számára. Ennek alapját a felhasználók és a tartalom interakcióinak 
nyomon követése által a célzott hirdetések megjelenítése céljából előállított profilok képezik. 
A gyakorlatban ez valószínűsíthetően a tartalmak figyelemfelkeltő és szenzációhajhász 
módon történő felerősítését eredményezi. Ez nemcsak ahhoz a helyzethez vezet, amelyben az 
úgynevezett „clickbait” (kattintásra csábító) tartalom valószínűsíthetően nagyobb 
mennyiségben jelenik meg a hírfolyamokban és az ajánlásrendszerekben, hanem ami még 
fontosabb, az is előfordulhat, hogy hatással lehet a felhasználók információszabadságára, ha 
kevesebb befolyással lehetnek arra, hogy a tartalmat hogyan gyűjtötték össze és dolgozták fel 
a számukra. Az előadó úgy véli, hogy az az üzleti modell, amely a tartalom láthatóságát 
kizárólag a tartalom hirdetési bevételek generálására való alkalmassága alapján határozza 
meg, a digitális társadalomra nézve káros, ezért azt javasolja egyfelől, hogy intézkedéseket 
kell eszközölni annak érdekében, hogy csökkentsék a célzott hirdetési profilok felépítése 
céljából való adatgyűjtést, másfelől lehetővé kell tenni, hogy a felhasználók megfelelő 
mértékben ellenőrizhessék a közösségimédia-élményeiket meghatározó tartalomgondozó 
algoritmusokat. Ehhez hasonlóan a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály által 
felállítandó Európai Ügynökségnek a tartalomszolgáltató platformok tartalomgondozáshoz 
használt algoritmusait is ellenőriznie kell.

E gyakorlat különösen akkor válik ártalmassá, ha figyelembe vesszük egyes 
tartalomszolgáltató platformok piaci erőfölényét. A felhasználókat érintő bezártsági hatások a 
tartalomszolgáltató platformok puszta mérete miatt fordulnak elő, és kevés platformnak 
vannak erőforrásai arra, hogy a harmadik felek webhelyeihez való hozzáférés céljából 
személyazonosság-ellenőrzési infrastruktúrát biztosítsanak, hogy ilyen módon saját 
oldalaikon kívül is követhessék a felhasználók és a tartalom közötti interakciókat. Az előadó 
sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja meg azokat a megvalósítható lehetőségeket, amelyek 
mindenki számára tisztességes piaci feltételeket biztosítanak, ideértve a tisztességes 
szerződéses feltételek meghatározásának lehetőségét, hogy megkönnyítsek az adatok 
megosztását a piaci szereplők között. 
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Az előadó emellett úgy véli, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
tartalmaznia kell a megosztott könyvelési technológiákon alapuló innovatív eszközök 
elterjedésének megkönnyítésére irányuló rendelkezéseket. Egyre népszerűbbek az ún. 
intelligens szerződések, azaz blokkláncon alapuló, közvetlenül alkalmazható protokollok. Az 
ilyen technológiák széles körű elterjedése azonban a jogi biztonságtól függ. A digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály lehetőséget nyújt a követelmények értékelésére, hogy az 
intelligens szerződéseket jogilag érvényesnek minősíthessék. Az előadó konkrétan azon a 
véleményen van, hogy az intelligens szerződéseknek tartalmazniuk kell olyan 
mechanizmusokat, amelyek le tudják állítani a szerződések végrehajtását, ha azok 
érvénytelenek vagy meg kell őket szüntetni.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak célul kell kitűznie, hogy olyan szabályozási 
ökoszisztémát biztosítson az Unió számára, amely az információs társadalom összes 
szolgáltatásának biztosítását szabályozza. A digitális szolgáltatások nemzetközi határokon 
átnyúló jellege azonban azt jelenti, hogy az Unióban elérhető digitális szolgáltatásokat nyújtó 
számos szolgáltató székhelye harmadik országokban található. Ez joghatósági aggodalmakra 
ad okot a digitális szolgáltatások szerződéses feltételei tekintetében. Az előadó ezért 
felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a megfelelő nemzetközi magánjogi szabályokat 
annak biztosítása érdekében, hogy az európai polgárokat és vállalkozásokat ne fosszák meg 
jogaiktól és ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a digitális szolgáltatások használata által, és 
hogy az Unióban a digitális szolgáltatások használatát az uniós jog szabályozza, és az európai 
bíróságok joghatósága alá tartozzanak.


