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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy:

–  állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a digitális szolgáltatásoknak és az azok alapjául szolgáló 
algoritmusoknak a Szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
foglaltaknak megfelelően teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az alapvető 
jogokat, különösen a magánéletet, a személyes adatok védelmét, a 
megkülönböztetésmentességet, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, továbbá a gyermek jogait; felhívja ezért a Bizottságot, hogy vezessen be 
az algoritmusok megkülönböztetésmentességére, átláthatóságára és 
megmagyarázhatóságára vonatkozó kötelezettséget, az ilyen kötelezettségek 
betartatására szolgáló szankciókat, valamint az emberi beavatkozás lehetőségének 
biztosítására vonatkozó kötelezettséget, továbbá vezessen be a megfelelés biztosítására 
irányuló egyéb intézkedéseket, például nyomon követést, értékelést, független 
ellenőrzéseket és specifikus stresszteszteket, amelyek célja a megfelelés elősegítése és 
kikényszerítése; úgy véli, hogy kockázatalapú megközelítést kell követni, amelynek 
keretében szigorúbb szabályokat alkalmaznának az alapvető jogokat és szabadságokat 
potenciálisan veszélyeztető algoritmusokra; hangsúlyozza, hogy az algoritmusok 
átláthatósága és megmagyarázhatósága alapelvének lényegét kell képezze az az elv, 
hogy a felhasználónak nyújtott információkat tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világos és közérthető nyelvezetet használva mutassák be, 
különösen a kifejezetten gyermekeknek szánt információk esetében;

2. hangsúlyozza, hogy a digitális szolgáltatások gyors fejlődése miatt a személyes adatok 
és a magánélet védelme érdekében szigorú és időtálló jogszabályi keretre van szükség; 
megjegyzi, hogy az e-kereskedelemről szóló irányelv 2000-re nyúlik vissza, az 
adatvédelmi szabályrendszer azonban azóta jelentősen frissült; emlékeztet ezért arra, 
hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály bármely jövőbeli rendelkezésének 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania az alapvető jogok átfogó keretét, valamint a 
magánélet és az adatvédelem európai rendszerét; hangsúlyozza e tekintetben, hogy 
valamennyi digitális szolgáltatónak teljes mértékben tiszteletben kell tartania az uniós 
adatvédelmi jogszabályokat, nevezetesen az (EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet (általános adatvédelmi rendelet) és a jelenleg felülvizsgálat alatt álló 
2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelv), valamint a véleménynyilvánítás szabadságát és a 
megkülönböztetés tilalmát, továbbá biztosítania kell rendszerei és szolgáltatásai 
biztonságát és védelmét;

3. kiemeli az adatok hatékony, végponttól végpontig terjedő titkosításának fontosságát, 
mivel ez elengedhetetlen az internetbe vetett bizalom és az internet biztonsága 
érdekében, valamint hatékonyan megakadályozza harmadik személyek illetéktelen 
hozzáférését; hangsúlyozza, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania azáltal, hogy jogi egyértelműséget nyújt a 
jogszabályban szereplő koncepciókat és fogalmakat illetően, továbbá azáltal, hogy az 
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az Unióban digitális szolgáltatásokat kínáló valamennyi érintett szereplőre 
alkalmazandó, tekintet nélkül arra, hogy e szereplők letelepedésének helye az Unión 
belül vagy kívül található-e; hangsúlyozza, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabálynak időtállónak kell lennie, és alkalmazhatónak kell lennie a digitális 
egységes piacra hatást gyakorló új technológiák megjelenésére; hangsúlyozza, hogy a 
digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak fenn kell tartania a digitális 
szolgáltatások anonim használatának jogát, amennyiben a szolgáltatás jellege vagy a 
hatályos jogszabályok nem követelik meg a felhasználó vagy az ügyfél azonosítását 
vagy hitelesítését;

4. megállapítja, hogy mivel az egyének online tevékenységei nagy rálátást engednek a 
személyiségükre és lehetővé teszik a manipulálásukat, a felhasználók online 
tevékenységére és interakcióira vonatkozó személyes adatok általános és 
megkülönböztetés nélküli gyűjtése aránytalan beavatkozást jelent a magánélethez való 
jogba; megerősíti, hogy a felhasználóknak joguk van ahhoz, hogy a digitális 
szolgáltatások igénybevételekor ne legyenek kitéve széles körű nyomon követésnek; 
hangsúlyozza, hogy a kommunikációs metaadatokra vonatkozó ítélkezési gyakorlat 
szellemében a hatóságoknak csak előzetes bírósági engedéllyel, súlyos bűncselekmény 
gyanúsítottjaival szembeni nyomozás érdekében adható hozzáférés a felhasználó 
előfizetői és metaadataihoz; meggyőződése azonban, hogy a digitális szolgáltatóknak 
nem szabad az adatokat bűnüldözési célból megőrizniük, kivéve, ha az egyéni 
felhasználó adatainak a célzott megőrzését valamely független, illetékes hatóság 
rendeli el, az uniós joggal összhangban;

5. megállapítja, hogy digitális szolgáltatások szükségtelenül gyűjtenek – például a nemre, 
mobiltelefonszámra, e-mail és levelezési címre vonatkozó – személyes adatokat az 
adott szolgáltatásra való regisztráció során, ami gyakran az egyszeri bejelentkezéssel 
való használat lehetőségének következménye; felhívja a Bizottságot, hogy hozzon 
létre egy közszolgáltatást, amely alternatívát nyújt a magánkézben lévő egyszeri 
bejelentkezési rendszerekkel szemben; hangsúlyozza, hogy ezt a szolgáltatást úgy kell 
kifejleszteni, hogy az azonosítható bejelentkezési adatoknak a bejelentkezési 
szolgáltató általi gyűjtése technikailag lehetetlen legyen, és az összegyűjtött adatok 
mennyisége a lehető legalacsonyabb maradjon; felhívja a Bizottságot, hogy vezessen 
be a digitális szolgáltatásokra vonatkozóan olyan kötelezettséget, hogy alapértelmezett 
beállításként minden esetben kínálják fel a manuális bejelentkezés lehetőségét is; 
javasolja továbbá a Bizottságnak, hogy közszolgáltatásként hozzon létre egy életkor-
ellenőrző rendszert a digitális szolgáltatások felhasználói számára, különösen a 
kiskorúak védelme érdekében; hangsúlyozza, hogy e két közszolgáltatás egyikét sem 
szabad a felhasználók webhelyeken átnyúló vagy kereskedelmi célú nyomon 
követésére használni, azoknak biztonságosnak, átláthatónak kell lenniük, kizárólag a 
felhasználó azonosításához szükséges adatokat szabad kezelniük, és nem 
alkalmazhatóak semmilyen más digitális szolgáltatásra, kivéve azokat, amelyek 
személyazonosítást, hitelesítést vagy életkor-ellenőrzést igényelnek, továbbá csak 
törvényes célra használhatók, és semmilyen módon nem használhatók fel az általános 
internet-hozzáférés korlátozására; hangsúlyozza, hogy amennyiben offline egy 
bizonyos típusú hivatalos azonosításra van szükség, létre kell hozni egy egyenértékű, 
biztonságos online elektronikus azonosítási rendszert;

6. kiemeli a felhasználók felhatalmazásának fontosságát a saját alapvető jogaik online 
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érvényesítése tekintetében; megismétli, hogy a digitális szolgáltatóknak tiszteletben 
kell tartaniuk a felhasználóik adatok hordozhatóságához való, uniós jogban 
megállapított jogát, és lehetővé kell tenniük annak gyakorlását; hangsúlyozza az olyan 
egyének számára felmerülő nehézségeket, akik a több piacon aktív és több 
társvállalattal rendelkező uralkodó platformokkal szemben érvényesíteni kívánják az 
adatok és a magánélet védelméhez kapcsolódó egyéni jogaikat; arra kéri ezért a 
tagállamokat és a digitális szolgáltatókat, hogy léptessenek hatályba átlátható, könnyű, 
hatékony, igazságos és gyors panasztételi és jogorvoslati mechanizmusokat annak 
érdekében, hogy az egyének élhessenek az általános adatvédelmi rendelet szerinti 
jogaikkal, és érvényesíthessék azokat, továbbá hogy a felhasználók kifogásolhassák az 
internetes tartalmaik eltávolítását; ösztönzi a digitális szolgáltatókat, hogy valamennyi 
mögöttes digitális platformjuk számára hozzanak létre egyablakos ügyintézési pontot, 
amelyen keresztül a felhasználói kérések a megfelelő címzetthez továbbíthatók; 
megjegyzi továbbá, hogy a felhasználókat mindig kifejezetten tájékoztatni kell arról, 
hogy emberrel vagy géppel állnak-e kapcsolatban;

7. rámutat arra, hogy a biometrikus adatok a személyes adatok különleges kategóriájának 
minősülnek, amelynek kezelésére külön szabályok vonatkoznak; megjegyzi, hogy a 
biometrikus adatokat egyre inkább használják egyének azonosítására és hitelesítésére 
többek között számos érzékeny területen, így például a banki és más alapvető 
szolgáltatások, mint az egészségügy területén, ami – függetlenül a potenciális 
előnyöktől, nevezetesen a magasabb szintű hitelesítés lehetőségétől az alfanumerikus 
biztonsági eszközökhöz vagy a PIN-kódokhoz képest, amikor az alapvető 
szolgáltatások igénybevétele során a fizikai jelenlét nehezen biztosítható – lényeges 
kockázattal és súlyos beavatkozással jár a magánélet védelme és az adatok 
védelméhez való jog szempontjából, különösen ha az érintett beleegyezése nélkül 
történik, valamint lehetővé teszi a személyazonossággal való visszaélést; felhívja ezért 
a Bizottságot, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályba foglalja bele a 
digitális szolgáltatókra vonatkozóan azt a kötelezettséget, hogy a biometrikus adatokat 
mindig kizárólag csak magán az eszközön tárolják – kivéve, ha a központi tárolást 
jogszabály lehetővé teszi –, továbbá hogy a digitális szolgáltatások felhasználói 
számára alapértelmezett beállításként mindig biztosítsanak lehetőséget a biometrikus 
adatok helyett más alternatíva használatára valamely szolgáltatás működéséhez, 
valamint azt a kötelezettséget, hogy egyértelműen tájékoztassák a fogyasztókat a 
biometrikus adatok használatának kockázatairól; hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatás nem tagadható meg akkor, ha valamely személy nem járul hozzá a 
biometrikus adatok használatához;

8. felhívja a figyelmet, hogy a személyre szabott reklámok, különösen a reklámok 
nyomon követését végző közbenső szereplők és a valós idejű ajánlattételt lehetővé 
platformok által alkalmazott, mikroszegmentáláson alapuló és viselkedésalapú 
reklámok, valamint az egyének hozzájárulásuk nélküli értékelése – különösen a 
kiskorúak esetében – az egyének magánéletébe való beavatkozás révén negatív 
hatásokkal járhat, ami kérdéseket vet fel a reklámok személyre szabására, termékek 
vagy szolgáltatások kínálására vagy az árak meghatározására szolgáló adatok 
gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban és a demokratikus folyamatok és a 
választások megzavarásában játszott potenciális szerep tekintetében; tudatában van az 
online platformok arra irányuló kezdeményezésének, hogy biztosítékokat vezessenek 
be például az átláthatóságra vonatkozóan, valamint hogy bővítsék a felhasználói 
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kontrollt és választási lehetőségeket, amint azt a dezinformáció visszaszorítását célzó 
gyakorlati kódex körvonalazza; felhívja ezért a Bizottságot, hogy vezessen be szigorú 
korlátozásokat a személyes adatok gyűjtésén alapuló célzott hirdetésekre vonatkozóan, 
a kontextusok közötti viselkedésalapú hirdetések tilalmával kezdve, a kis- és 
középvállalatok károsítása nélkül; emlékeztet arra, hogy jelenleg az elektronikus 
hírközlési adatvédelmi irányelv a célzott reklámokat aktív beleegyezéshez köti és 
egyébként jogellenesnek minősíti, és felhívja a Bizottságot, hogy tiltsa meg a 
szolgáltatások vagy termékek nyújtása során a megkülönböztető gyakorlatok 
alkalmazását;

9. rámutat, hogy miként működnek együtt a digitális szolgáltatások az offline világgal, 
például a szállítási és a szálláshely-szolgáltatási és vendéglátási ágazatban; megjegyzi 
hogy a helyi önkormányzatok és a közszektor számára bizonyos típusú digitális 
szolgáltatások adatai hasznosak lehetnek, például a várostervezési politikák javítása 
terén; emlékeztet arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, felhasználása és továbbítása 
– a magán- és közszektor között is – az általános adatvédelmi rendelet 
rendelkezéseinek hatálya alá tartozik; felhívja ezért a Bizottságot, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályra irányuló javaslata ne legyen összeegyeztethetetlen 
ezzel a céllal;

10. fokozott együttműködésre szólít fel a digitális szolgáltatások szabályozási felügyelete 
terén, ezért felhívja a Bizottságot, hogy a nemzeti és európai felügyeleti szervek 
együttműködése és független, külső éves ellenőrzések révén hozzon létre egy 
rendszert a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály digitális szolgáltatásokra való 
alkalmazásának felügyeletére – amely a digitális szolgáltatók algoritmusaira, belső 
politikáira és a belső fékek és ellensúlyok helyes működésére összpontosít, kellő 
tekintettel az uniós jogra és minden körülmények között a szolgáltatások 
felhasználóinak alapvető jogaira, figyelembe véve a megkülönböztetésmentesség és a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyílt és 
demokratikus társadalomban –, valamint ruházza fel az uniós ügynökségeket és az 
illetékes nemzeti felügyeleti hatóságokat azzal a feladattal, hogy felügyeljék a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály végrehajtását;

11. aggodalommal állapítja meg, hogy a tagállamok felügyeleti hatóságai nyomás alatt 
állnak, tekintettel a személyes adatok védelmével kapcsolatos megnövekedett 
feladatokra és felelősségi körökre, valamint a megfelelő pénzügyi és emberi 
erőforrások hiányára; felhívja a Bizottságot annak a lehetőségnek a megfontolására, 
hogy nagy multinacionális technológiai vállalatok hozzájáruljanak a felügyeleti 
hatóságok erőforrásaihoz;

12. megjegyzi, hogy a digitális szolgáltatások fejlett algoritmusokat vesznek igénybe a 
személyes preferenciák, érdeklődés vagy magatartás elemzésére vagy előrejelzésére, 
amelyeket arra használnak, hogy a felhasználóik számára megjelenített tartalmakat 
terjesszék és elrendezzék; hangsúlyozza, hogy ezen algoritmusok működése, valamint 
annak módja, hogy hogyan rendezik el a megjelenített tartalmat, nem látható a 
felhasználók számára és azt nekik nem is magyarázzák el, ami elveszi a felhasználók 
választási és irányítási lehetőségét, lehetővé teszi visszhangkamrák kialakulását, és a 
digitális szolgáltatásokkal szembeni bizalmatlansághoz vezet; felhívja a Bizottságot, 
hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra irányuló javaslatában kötelezze a 
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digitális szolgáltatásokat annak a lehetőségnek a felkínálására, hogy a tartalom 
rendezés nélkül legyen látható, hogy nagyobb mértékű irányítást adjanak a 
felhasználóknak afelett, ahogyan a tartalmakat számukra rangsorolják, beleértve a 
szokásos tartalomfogyasztási szokásaikon kívüli rangsorolás választásának 
lehetőségét, valamint a bármilyen fajta tartalomrendezésből való kimaradás 
lehetőségét is; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy olyan gondossági 
kötelezettségi rendszert is, amely felelőssé és elszámoltathatóvá teszi a digitális 
szolgáltatásokat a tartalomrendezésért, amelynek fogalmát részletes ágazati 
iránymutatásokban kell meghatározni, továbbá hogy tegye kötelezővé az 
átláthatóságot azzal kapcsolatban, hogy a digitális szolgáltatások milyen módon 
rendezik a tartalmakat;

13. hangsúlyozza, hogy az általános adatvédelmi rendelet által megállapított 
adatminimalizálás elvével összhangban a digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabálynak elő kell írnia a digitális szolgáltatások közvetítői számára, hogy a lehető 
legnagyobb mértékben tegyék lehetővé a szolgáltatásaik anonim használatát és 
kifizetését, amennyiben ez technikailag lehetséges és konkrét jogszabály nem 
korlátozza, mivel az anonimitás hatékonyan megakadályozza a jogosulatlan 
közzétételt, a személyazonosság ellopását, valamint az online gyűjtött személyes 
adatokkal való visszaélés egyéb formáit; kiemeli, hogy a fő piacterek csak akkor 
kötelezhetők a személyazonosság ellenőrzésére, ha a meglévő jogszabályok előírják a 
vállalkozások számára a személyazonosságuk közlését, míg más esetben a digitális 
szolgáltatások anonim használatához való jogot fenn kell tartani;

14. hangsúlyozza, hogy az online és az offline világ között még mindig vannak bizonyos 
különbségek, például ami az anonimitást, az irányító szervezet hiányát és a hatalom és 
a technikai képességek közötti egyensúlyt illeti; kiemeli, hogy a digitális ökoszisztéma 
természete miatt az illegális online tartalmak könnyen elterjedhetnek, és ezért azok 
negatív hatása nagyon rövid idő alatt felerősödhet; megjegyzi, hogy a jogellenes 
online tartalmak alááshatják a digitális szolgáltatásokba vetett bizalmat, valamint 
súlyos és hosszú távú következményekkel járhatnak az egyének biztonságára és 
alapvető jogaira nézve; fontosnak tartja rögzíteni, hogy ami offline illegális 
tartalomnak minősül, azt online is illegális tartalomnak kell tekinteni; 

15. állást foglal e tekintetben amellett, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabályban foglalt bármely intézkedés csak az uniós jog és a nemzeti jogrendszerek 
meghatározása szerinti illegális tartalmakat érintheti, és nem tartalmazhat olyan 
jogilag homályos és meg nem határozott fogalmakat, mint például hogy „ártalmas 
tartalom”, mivel az ilyen tartalmak célba vétele súlyos kockázatot jelentene az 
alapvető jogok és a véleménynyilvánítás szabadsága szempontjából;

16. hangsúlyozza, hogy a jogszabályok érvényesítésével, az online tevékenységek és 
tartalmak jogszerűségéről való döntéssel, csakúgy mint a tárhelyszolgáltatók arra való 
kötelezésével kapcsolatos felelősséget, hogy a jogellenes tartalmakat eltávolítsák vagy 
hozzáférhetetlenné tegyék, továbbra is a független illetékes hatóságoknak kell 
viselniük; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy a független illetékes hatóságok 
tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó hivatalos 
határozatai pontosak, megalapozottak legyenek, és tiszteletben tartsák az alapvető 
jogokat; 
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17. felszólít a független illetékes hatóságok és a tárhelyszolgáltatók közötti 
együttműködés javítására annak érdekében, hogy biztosítsák a gyors és helyes 
információáramlást, a jogellenes tartalmak – független illetékes hatóságok által 
elrendelt – megfelelő és időben történő eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné tételét, 
valamint garantálják a lehetséges bűncselekmények esetében a sikeres nyomozást és 
büntetőeljárás alá vonást;

18. megismétli, hogy a hatékony jogorvoslathoz való jog biztosítása érdekében a 
tartalomszolgáltatók számára elérhetővé kell tenni a bírósági jogorvoslat lehetőségét; 
sürgeti ezért a Bizottságot, hogy fogadjon el szabályokat olyan átlátható bejelentési-
cselekvési mechanizmusokra vonatkozóan, amelyek megfelelő biztosítékokat, 
átlátható, hatékony, tisztességes és gyors panasztételi mechanizmusokat, valamint a 
tartalom eltávolításával szemben hatékony jogorvoslat lehetőségeit biztosítanak; 

19. kiemeli ezzel összefüggésben, hogy – a véleménynyilvánítás szabadságának védelme, 
a kollízió elkerülése, a megalapozatlan és hatástalan területi alapú tartalomkorlátozás 
és a harmonizált egységes digitális piac érdekében – a tárhelyszolgáltatóktól nem 
szabad megkövetelni, hogy valamely tagállamban alkalmazzák egy másik tagállamnak 
a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó nemzeti korlátozásait, vagy hogy 
olyan információt távolítsanak el vagy tegyenek hozzáférhetetlenné, amely a 
letelepedésük helye szerinti országban jogszerű; 

20. következésképpen aggodalommal állapítja meg, hogy a jogellenes vagy károsnak 
tekinthető tartalmak elleni küzdelemre vonatkozó nemzeti jogszabályok 
széttöredezettsége növekszik; ezért hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
tagállamok közötti együttműködést; hangsúlyozza egy ilyen párbeszéd fontosságát, 
különösen annak nemzeti megjelölései tekintetében, hogy mi minősül jogellenes 
tartalomnak;

21. felszólítja azokat digitális szolgáltatókat, akik saját kezdeményezésükre állítólagosan 
illegális tartalmakat távolítanak el, hogy ezt gondos, arányos és megkülönböztetéstől 
mentes módon tegyék, valamint vegyék megfelelően figyelembe minden körülmények 
között a felhasználók alapvető jogait, és különösen legyenek tekintettel a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságára egy nyílt 
és demokratikus társadalomban, a nem jogellenes tartalmak eltávolításának elkerülése 
céljából; e tekintetben kiemeli, hogy átláthatósági kötelezettségeket kell előírni az 
online közvetítők számára a tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére 
vonatkozó döntések során alkalmazott kritériumok, valamint a szükséges biztosítékok 
alkalmazását, a megkülönböztetésmentességet és a szükségtelen eltávolítások vagy 
hozzáférhetetlenné tétel elkerülését garantáló technológia tekintetében; felhívja 
továbbá a digitális szolgáltatókat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a 
közösségi botok által feltöltött tartalom beazonosításához és felcímkézéséhez.

22. megjegyzi e tekintetben, hogy az automatizált eszközök jelenleg nem képesek 
megkülönböztetni a jogellenes tartalmat az adott kontextusban jogszerű tartalomtól, és 
hangsúlyozza, hogy minden ilyen eszközt emberi felügyeletnek kell alávetni, valamint 
a tervezése és a működése átlátható kell, hogy legyen; kiemeli, hogy az automatikus 
jelentések szolgáltatók, személyzetük vagy vállalkozóik általi felülvizsgálata nem 
oldja meg ezt a problémát, mivel a magán személyzet nem rendelkezik a hatóságok 
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függetlenségével, képzettségével és elszámoltathatóságával; hangsúlyozza ezért, hogy 
a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálynak kifejezetten tiltania kell, hogy a 
tárhelyszolgáltatókat vagy egyéb technikai közvetítőket arra kötelezzék, hogy 
tartalommoderálás céljából automatizált eszközöket használjanak; kéri ehelyett, hogy 
a digitális szolgáltatók, akik saját kezdeményezésükre korlátozni kívánnak bizonyos 
jogszerű felhasználói tartalmakat, vizsgálják meg címkézés lehetőségét az internetről 
való eltávolítás helyett;

23. kiemeli, hogy az állami hatóságok sem de jure, sem de facto nem róhatnak olyan 
általános kötelezettséget a digitális szolgáltatókra – többek között előzetes 
intézkedések révén sem –, hogy kövessék nyomon az általuk továbbított vagy tárolt 
információkat, sem olyan általános kötelezettséget, hogy a jogellenes tevékenységre 
utaló tartalmakat aktívan keressék, moderálják vagy kiszűrjék; meggyőződése 
továbbá, hogy a digitális szolgáltatókat nem szabad arra kötelezni, hogy 
megakadályozzák az illegális tartalmak feltöltését; ezért – amennyiben technológiailag 
megvalósítható, független illetékes hatóságok kellően megalapozott rendelkezései 
alapján és a tartalom sajátos kontextusának teljes körű figyelembevételével – azt 
javasolja, hogy a digitális szolgáltatókat kötelezni lehetne arra, hogy időszakos 
kereséseket végezzenek a valamely bíróság által már jogellenesnek nyilvánított 
meghatározott tartalmak tekintetében, amennyiben az érintett információk ezen 
eltiltásból eredő nyomon követése és vizsgálata az olyan üzenetet közvetítő 
információkra korlátozódik, amelynek tartalma lényegében változatlan a jogellenesség 
megállapításának alapjául szolgáló üzenetétől, és amely tartalmazza a jogsértéstől való 
eltiltásban meghatározott elemeket, amelyek megfogalmazása, összhangban a 
Bíróságnak a C-18/18. sz. ügyben hozott 2019. október 3-i ítéletével1, olyan 
mértékben azonos vagy azonos értelmű, hogy nem követeli meg a tárhelyszolgáltatótól 
e tartalom önálló értékelését;

24. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg a tárhelyszolgáltatók kötelezését arra, hogy a 
súlyos bűncselekménynek minősülő illegális tartalmakról bejelentést tegyenek az 
illetékes bűnüldöző hatósághoz, amint arról tudomást szereznek; felhívja továbbá a 
Bizottságot, a tagállamokat és a tárhelyszolgáltatókat, hogy hozzanak létre átlátható 
értesítési mechanizmusokat a felhasználók számára, hogy értesíthessék az illetékes 
hatóságokat a potenciálisan jogellenes tartalmakról; kéri továbbá a tagállamokat, hogy 
javítsák az igazságszolgáltatási és bűnüldözési rendszereikhez való hozzáférést és 
azok hatékonyságát az online tartalom jogellenességének megállapítása, valamint a 
tartalom törlésével vagy hozzáférhetetlenné tételével kapcsolatos vitarendezés 
tekintetében;

25. kiemeli, hogy az e-kereskedelmi irányelv szabályaira való konstruktív építkezés és a 
jogbiztonság garantálása érdekében az alkalmazandó jogszabályoknak arányosaknak 
kell lenniük és egyértelműen meg kell határozniuk a digitális szolgáltatók kifejezett 
kötelezettségeit, ahelyett, hogy általános gondossági kötelezettséget írnak elő; 
hangsúlyozza, hogy bizonyos kötelezettségeket ágazati jogszabályok tovább 
pontosíthatnak; kiemeli, hogy a digitális szolgáltatók felelősségének jogi rendszere 

1 A Bíróság 2019. október 3-i ítélete, Eva Glawischnig-Piesczek kontra Facebook Ireland 
Limited, C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821.
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nem függhet olyan bizonytalan elgondolásoktól, mint a szolgáltató „aktív” vagy 
„passzív” szerepe;

26. úgy véli, hogy az infrastruktúra-szolgáltatók, a pénzforgalmi szolgáltatók és a digitális 
szolgáltatók számára szolgáltatásokat kínáló más vállalkozások nem tehetők felelőssé 
a felhasználók saját kezdeményezésére feltöltött vagy letöltött tartalmakért; úgy véli, 
hogy azokat a digitális szolgáltatókat, akik közvetlen kapcsolatban állnak a 
felhasználóval, és képesek eltávolítani meghatározott felhasználói tartalmakat, csak 
akkor szabad felelősségre vonni, ha nem válaszolnak gyorsan a független illetékes 
hatóságok kellően indokolt eltávolítást elrendelő végzéseire, vagy ha tényleges 
tudomásuk van jogellenes tartalomról vagy tevékenységekről.
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