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Módosítás 1
Moritz Körner

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatókra vonatkozó jelenlegi 
felelősségi rendszer reformjának 
arányosnak kell lennie, nem hozhatja 
hátrányba a kis- és középvállalkozásokat, 
és nem korlátozhatja az innovációt, az 
információkhoz való hozzáférést és a 
véleménynyilvánítás szabadságát;

Or. en

Módosítás 2
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
egyenlő versenyfeltételeket kell 
biztosítania azáltal, hogy kellő jogi 
világosságot nyújt a jogszabályban 
szereplő koncepciókat és fogalmakat 
illetően, és az Unióban digitális 
szolgáltatásokat kínáló valamennyi 
érintett szereplőre alkalmazandó, tekintet 
nélkül arra, hogy e szereplők az Unión 
belül vagy kívül letelepedettek-e;

Or. en

Módosítás 3
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
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1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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 magánélet és a személyes 
adatok védelmét, a 
megkülönböztetésmentességet, valamint a 
szólásszabadságot és a tájékozódás 
szabadságát; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be az algoritmusok 
átláthatóságára és megmagyarázhatóságára, 
valamint az emberi beavatkozás 
lehetőségének biztosítására vonatkozó 
kötelezettséget, továbbá vezessen be a 
megfelelés elősegítésére és 
kikényszerítésére irányuló egyéb 
intézkedéseket, például független 
ellenőrzéseket és specifikus 
stresszteszteket;

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 magánélet és a személyes 
adatok védelmét, a 
megkülönböztetésmentességet, valamint a 
szólásszabadságot és a tájékozódás 
szabadságát; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be az algoritmusok 
átláthatóságára és megmagyarázhatóságára, 
valamint az emberi beavatkozás 
lehetőségének biztosítására vonatkozó 
kötelezettséget, továbbá vezessen be a 
megfelelés elősegítésére és 
kikényszerítésére irányuló egyéb 
intézkedéseket, például független 
ellenőrzéseket és specifikus 
stresszteszteket, az algoritmusok 
alkalmazását illetően differenciált és a 
kockázatalapú megközelítés alapján, 
amelynek keretében szigorúbb szabályok 
vonatkoznak azokra az algoritmusokra, 
amelyek potenciális fenyegetést 
jelenthetnek az alapvető jogokra és 
szabadságokra;

Or. en

Módosítás 4
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatásoknak és az azok alapjául 
szolgáló algoritmusoknak a 

1. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatásoknak és az azok alapjául 
szolgáló algoritmusoknak a 
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Szerződésekben és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában foglaltaknak 
megfelelően teljes mértékben tiszteletben 
kell tartaniuk az alapvető jogokat, 
különösen a magánélet és a személyes 
adatok védelmét, a 
megkülönböztetésmentességet, valamint a 
szólásszabadságot és a tájékozódás 
szabadságát; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be az algoritmusok 
átláthatóságára és 
megmagyarázhatóságára, valamint az 
emberi beavatkozás lehetőségének 
biztosítására vonatkozó kötelezettséget, 
továbbá vezessen be a megfelelés 
elősegítésére és kikényszerítésére irányuló 
egyéb intézkedéseket, például független 
ellenőrzéseket és specifikus 
stresszteszteket;

Szerződésekben és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában foglaltaknak 
megfelelően teljes mértékben tiszteletben 
kell tartaniuk az alapvető jogokat, 
különösen a magánélet és a személyes 
adatok védelmét, a 
megkülönböztetésmentességet, a 
gyermekjogokat, valamint a 
szólásszabadságot és a tájékozódás 
szabadságát; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be az algoritmusok 
átláthatóságára, felhasználóbarát jellegére 
és a laikusok számára érthető formában a 
fogyasztóknak történő 
megmagyarázására, valamint az emberi 
beavatkozás lehetőségének biztosítására 
vonatkozó kötelezettséget, továbbá 
vezessen be a megfelelés elősegítésére és 
kikényszerítésére irányuló egyéb 
intézkedéseket, például független 
ellenőrzéseket és specifikus 
stresszteszteket;

Or. en

Módosítás 5
Fabienne Keller

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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 magánélet és a személyes 
adatok védelmét, a 
megkülönböztetésmentességet, valamint a 
szólásszabadságot és a tájékozódás 
szabadságát; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be az algoritmusok 
átláthatóságára és megmagyarázhatóságára, 

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 magánélet és a személyes 
adatok védelmét, a 
megkülönböztetésmentességet, a 
szellemitulajdon-jogok védelmét, valamint 
a szólásszabadságot és a tájékozódás 
szabadságát; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be az algoritmusok 



PE652.452v01-00 6/62 AM\1205894HU.docx

HU

valamint az emberi beavatkozás 
lehetőségének biztosítására vonatkozó 
kötelezettséget, továbbá vezessen be a 
megfelelés elősegítésére és 
kikényszerítésére irányuló egyéb 
intézkedéseket, például független 
ellenőrzéseket és specifikus 
stresszteszteket;

átláthatóságára és megmagyarázhatóságára, 
valamint az emberi beavatkozás 
lehetőségének biztosítására vonatkozó 
kötelezettséget, továbbá vezessen be a 
megfelelés elősegítésére és 
kikényszerítésére irányuló egyéb 
intézkedéseket, például független 
ellenőrzéseket és specifikus 
stresszteszteket;

Or. fr

Módosítás 6
Paul Tang, Patrick Breyer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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 magánélet és a személyes 
adatok védelmét, a 
megkülönböztetésmentességet, valamint a 
szólásszabadságot és a tájékozódás 
szabadságát; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be az algoritmusok 
átláthatóságára és megmagyarázhatóságára, 
valamint az emberi beavatkozás 
lehetőségének biztosítására vonatkozó 
kötelezettséget, továbbá vezessen be a 
megfelelés elősegítésére és 
kikényszerítésére irányuló egyéb 
intézkedéseket, például független 
ellenőrzéseket és specifikus 
stresszteszteket;

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; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be az algoritmusok 
átláthatóságára és megmagyarázhatóságára 
vonatkozó kötelezettséget, az ilyen 
kötelezettségek betartatására szolgáló 
szankciókat, valamint az emberi 
beavatkozás lehetőségének biztosítására 
vonatkozó kötelezettséget, továbbá 
vezessen be a megfelelés elősegítésére és 
kikényszerítésére irányuló egyéb 
intézkedéseket, például független 
ellenőrzéseket és specifikus 
stresszteszteket;

Or. en
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Módosítás 7
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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 magánélet és a személyes 
adatok védelmét, a 
megkülönböztetésmentességet, valamint a 
szólásszabadságot és a tájékozódás 
szabadságát; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be az algoritmusok 
átláthatóságára és megmagyarázhatóságára, 
valamint az emberi beavatkozás 
lehetőségének biztosítására vonatkozó 
kötelezettséget, továbbá vezessen be a 
megfelelés elősegítésére és 
kikényszerítésére irányuló egyéb 
intézkedéseket, például független 
ellenőrzéseket és specifikus 
stresszteszteket;

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 magánélet és a személyes 
adatok védelmét, valamint a 
szólásszabadságot és a tájékozódás 
szabadságát; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be az algoritmusok 
megkülönböztetésmentességére, 
felügyeletére, értékelésére, átláthatóságára 
és megmagyarázhatóságára, valamint az 
emberi beavatkozás lehetőségének 
biztosítására vonatkozó kötelezettséget, 
továbbá vezessen be a megfelelés 
elősegítésére és kikényszerítésére irányuló 
egyéb intézkedéseket, például független 
ellenőrzéseket és specifikus 
stresszteszteket;

Or. es

Módosítás 8
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a digitális 1. hangsúlyozza, hogy a digitális 
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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 magánélet és a személyes 
adatok védelmét, a 
megkülönböztetésmentességet, valamint a 
szólásszabadságot és a tájékozódás 
szabadságát; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be az algoritmusok 
átláthatóságára és megmagyarázhatóságára, 
valamint az emberi beavatkozás 
lehetőségének biztosítására vonatkozó 
kötelezettséget, továbbá vezessen be a 
megfelelés elősegítésére és 
kikényszerítésére irányuló egyéb 
intézkedéseket, például független 
ellenőrzéseket és specifikus 
stresszteszteket;

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; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be az algoritmusok 
átláthatóságára és megmagyarázhatóságára, 
valamint az emberi beavatkozás 
lehetőségének biztosítására vonatkozó 
kötelezettséget, továbbá vezessen be a 
megfelelés elősegítésére és 
kikényszerítésére irányuló egyéb 
intézkedéseket, például független 
ellenőrzéseket és specifikus 
stresszteszteket;

Or. en

Módosítás 9
Paul Tang, Patrick Breyer

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 franciabekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– ilyen független ellenőrzéseket a 
pénzügyi ágazathoz hasonlóan évente kell 
végezni annak vizsgálata céljából, hogy az 
alkalmazott adatpolitika, algoritmusok, 
valamint fékek és ellensúlyok 
összhangban vannak-e a meghatározott 
kritériumokkal, és azokat a kellő 
felügyeletet biztosító független hatóság 
felügyeli-e;

Or. en

Módosítás 10
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Paul Tang, Patrick Breyer

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

megállapítja, hogy a platformok 
automatizált döntéshozatali 
algoritmusokat használnak a felhasználók 
számára megjelenített tartalom 
terjesztéséhez és rendezéséhez, többek 
között a személyesen a felhasználók 
számára betöltött anyagok szervezéséhez 
is; hangsúlyozza, hogy ezek az 
algoritmusok, működésük módja, 
valamint hogy hogyan rendezik a 
megjelenített anyagot, a felhasználók 
szempontjából fekete dobozként 
működnek, amely kiragadja a felhasználó 
kezéből a választást és az ellenőrzést, 
visszhangkamrák létrehozását teszi 
lehetővé, és a digitális szolgáltatások 
iránti bizalmatlansághoz vezet; felhívja a 
Bizottságot, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályra 
irányuló javaslatában kötelezze a digitális 
szolgáltatásokat arra, hogy a tartalmakat 
alapértelmezetten időrendi sorrendben 
kínálják fel, és növelje a felhasználók 
ellenőrzését, hogy befolyásolni tudják az 
alapértelmezetten általuk látott tartalmat;

Or. en

Módosítás 11
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az illegális online 
tartalmakat ugyanúgy kell kezelni, mint 
az illegális offline tartalmakat, az alapvető 
jogok teljes körű tiszteletben tartása 
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mellett; rámutat arra, hogy az illegális 
online tartalmak nemcsak aláássák a 
polgárok digitális környezet iránti 
bizalmát, hanem súlyos és hosszan tartó 
következményeik is lehetnek a belső 
biztonságra és az alapvető jogokra, 
különösen a gyermekek alapvető jogaira 
nézve; hangsúlyozza, hogy az illegális 
online tartalmak gyors és következetes 
felderítése és eltávolítása vagy letiltása 
továbbra is sürgető kihívás, mivel az 
illegális online tartalmak eltávolítására 
vagy letiltására irányuló nemzeti 
megközelítések nem kellőképpen 
harmonizáltak; elismeri, hogy 
differenciálni kell az illegális online 
tartalmak különféle típusai között, mivel 
egyes tartalmak, kiváltképp a 
gyermekpornográfia nyilvánvalóan 
jogellenesek, miközben más típusú 
tartalmak jellege az alkalmazandó 
nemzeti jogtól függhet, vagy arról csak a 
kontextus figyelembevételével lehet 
megbizonyosodni;

Or. en

Módosítás 12
Eva Kaili, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megállapítja, hogy a digitális 
termékekhez és szolgáltatásokhoz használt 
algoritmusok átláthatósága jelentős 
jellemző; a digitális szolgáltatókat 
kötelezni kell arra, hogy az illetékes 
hatóságok kérésére rendelkezésre 
bocsássák szellemi tulajdont képező 
algoritmusaikat, kifejtsék azok szándékolt 
célját, és összehasonlítsák ezt a célt a 
tényleges eredménnyel; a digitális 
szolgáltatóknak azonnal módosítaniuk 
kell és ki kell igazítaniuk algoritmusaikat, 
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ha a szándékolt eredményt jogellenesnek 
vagy etikátlannak ítélik meg; a nyílt 
forráskódú könyvtárakat ösztönözni kell 
mint olyan eszközöket, amelyek növelik az 
átláthatóságot, és mind a technológia 
elfogadását gyorsítják, mind az 
architektúra minőségét javítják;

Or. en

Módosítás 13
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a bejelentési-
cselekvési rendszernek rangsorolnia kell a 
szolgáltatók, ágazatok és illegális 
tartalmak különböző típusait, és ez 
utóbbiak esetében külön hangsúlyt kell 
helyezni a gyermekpornográfiára, amely 
nyilvánvalóan illegális jellegű;

Or. en

Módosítás 14
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy az értesítési-
eltávolítási intézkedésekre és az online 
közvetítők általi önkéntes fellépésre való 
kizárólagos támaszkodás nem elégséges az 
illegális online tartalmak eredményes 
kezeléséhez; meggyőződése, hogy 
jelentősen növelni kell az online 
közvetítők felelősségét a platformjaikon és 
az általuk biztosított infrastruktúrán 
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található nyilvánvalóan illegális tartalmak 
kezelésével kapcsolatban, ugyanakkor 
figyelembe véve elérésük nagyságrendjét 
és működési kapacitásaikat; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy ezt a felelősséget 
az azon tartalomszolgáltatók számára 
biztosítandó hatékony jogorvoslatokkal 
egészítsék ki, amelyek tartalmait 
eltávolítják; hangsúlyozza e tekintetben, 
hogy az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR)1c 
követelményeinek való megfelelés 
biztosításához a gondossági 
kötelezettségre vonatkozó világos 
szabályokon túlmenően kifejezett 
jogalapra van szükség az illegális 
tartalmak felderítésére, valamint 
eltávolítására vagy leitltására irányuló 
proaktív intézkedésekhez;
_________________
1c 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.).

Or. en

Módosítás 15
Eva Kaili, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a valamely 
digitális termékhez vagy szolgáltatáshoz 
való hozzáférés megtagadása esetén a 
fogyasztóknak mindig képesnek kell 
lenniük arra, hogy rákérdezzenek a 
döntés és a döntéshozatali folyamat 
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logikájára; megállapítja továbbá, hogy a 
fogyasztókat mindig kifejezetten 
tájékoztatni kell arról, hogy emberrel vagy 
géppel állnak-e kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy a végső felelősséget 
mindig embereknek kell viselniük; 
felhívja a Bizottságot annak 
megállapítására, hogy a 
mesterségesintelligencia-rendszerek által 
hozott döntések lényegi végrehajtásában 
jelentős szerep jut az emberi kezelőknek;

Or. en

Módosítás 16
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. kiemeli, hogy az illegális online 
tartalmak könnyen sokszorosíthatók, és 
azok negatív hatása nagyon rövid idő alatt 
felnagyítható; emlékeztet arra, hogy a 
2019. márciusi christchurchi 
támadásokról készült videónak egyedül a 
Facebook 1,2 millió másolatát tiltotta le a 
feltöltési ponton, és a támadást követően 
24 órán belül további 300 000 másolatot 
távolított el, ami nem lett volna lehetséges, 
ha minden egyes eltávolítási vagy letiltási 
döntéshez emberi ellenőrzésre lett volna 
szükség; meggyőződése ezért, hogy az 
online közvetítők számára kifejezetten 
meg kell engedni, hogy automatizált 
eszközöket vegyenek igénybe az olyan 
tartalmak felderítéséhez és eltávolításához 
vagy letiltásához, amelyek illegális voltát 
bíróság megállapította, vagy amelyek 
illegális jellege a kontextus vizsgálata 
nélkül is könnyen megállapítható; 
hangsúlyozza azonban, hogy nem 
helyénvaló általános megfigyelési 
kötelezettséget előírni;
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Or. en

Módosítás 17
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. megismétli ezenfelül, hogy az 
illetékes hatóságok által megjelölt 
tartalmak gyors letiltásának vagy 
eltávolításának biztosításához és az 
illegális tartalmak szolgáltatóinak a 
sikeres vizsgálat és eljárás alá vonásához 
javítani kell az online közvetítők és az 
illetékes nemzeti hatóságok közötti 
együttműködést; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy Unió-szerte 
harmonizálják a tartalmak bűnüldöző 
szervek általi értesítést követő 
eltávolításával és letiltásával kapcsolatos 
szabályokat és eljárásokat, beleértve a 
jogos eltávolítási kérelmekre történő 
válaszadásra vonatkozó megfelelő 
határidőket és az ilyen kérelmekre való 
válaszadás módszeres elmulasztásának 
szankcionálását is;

Or. en

Módosítás 18
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. hangsúlyozza, hogy biztosítani 
kell, hogy az eltávolításra vagy letiltásra 
vonatkozó döntések pontosak és 
megalapozottak legyenek, és tiszteletben 
tartsák az alapvető jogokat; megismétli, 
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hogy a hatékony jogorvoslathoz való jog 
biztosítása érdekében a 
tartalomszolgáltatók számára elérhetővé 
kell tenni a bírósági jogorvoslathoz való 
hozzáférést; e tekintetben kiemeli, hogy az 
eltávolításokra vagy a letiltásokra 
vonatkozó döntések során alkalmazott 
kritériumokat és a szükséges biztosítékok 
alkalmazásának garantálására és a 
diszkrimináció és a szükségtelen 
eltávolítások és letiltások elkerülésére 
használt technológiát illetően 
átláthatósági kötelezettségeket kell 
megszabni az online közvetítők számára; 
meggyőződése továbbá, hogy mind az 
online platformok oldaláról, mind a 
bűnüldőző hatóságok oldaláról nagyobb 
átláthatóságra van szükség az eltávolított 
tartalmak típusait és az eltávolítás okait 
illetően;

Or. en

Módosítás 19
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatások gyors fejlődése miatt a 
magánélet védelme érdekében szigorú 
jogszabályokra, a digitális méltóság 
biztosítása érdekében pedig ésszerű 
gondossági kötelezettségre van szükség; 
hangsúlyozza ezért e tekintetben, hogy 
valamennyi digitális szolgáltatásnak teljes 
mértékben tiszteletben kell tartania az 
uniós adatvédelmi jogszabályokat, 
nevezetesen az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet (általános 
adatvédelmi rendelet)1 és a jelenleg 
felülvizsgálat alatt álló 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 

2. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatások gyors fejlődése miatt olyan 
szigorú és időtálló jogszabályokra van 
szükség, amelyek védik a magánéletet, a 
digitális méltóság biztosítása érdekében 
biztosítják az ésszerű gondosságot és 
eredményesen kezelik az illegális 
tartalmakat; 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)1 és a jelenleg 
felülvizsgálat alatt álló 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
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irányelv)2, valamint a véleménynyilvánítás 
szabadságát;

(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv)2, valamint az egyéb uniós 
jogszabályokat, amelyek rájuk vonatkozó 
kötelezettségeket tartalmaznak azzal a 
céllal, hogy egyensúlyt teremtsenek a 
felhasználók véleménynyilvánítás 
szabadságához való joga és a 
szabadsághoz és biztonsághoz való jog 
között;

_________________ _________________
1 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.).

1 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.).

2 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.).

2 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.).

Or. en

Módosítás 20
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatások gyors fejlődése miatt a 
magánélet védelme érdekében szigorú 
jogszabályokra, a digitális méltóság 
biztosítása érdekében pedig ésszerű 
gondossági kötelezettségre van szükség; 
hangsúlyozza ezért e tekintetben, hogy 
valamennyi digitális szolgáltatásnak teljes 
mértékben tiszteletben kell tartania az 

2. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatások gyors fejlődése miatt a 
magánélet védelme érdekében szigorú 
jogszabályokra, a digitális méltóság 
biztosítása érdekében pedig észszerű 
gondossági kötelezettségre van szükség; 
hangsúlyozza ezért e tekintetben, hogy 
valamennyi digitális szolgáltatásnak teljes 
mértékben tiszteletben kell tartania az 



AM\1205894HU.docx 17/62 PE652.452v01-00

HU

uniós adatvédelmi jogszabályokat, 
nevezetesen az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet (általános 
adatvédelmi rendelet)1 és a jelenleg 
felülvizsgálat alatt álló 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv)2, valamint a véleménynyilvánítás 
szabadságát;

uniós adatvédelmi jogszabályokat, 
nevezetesen az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet (általános 
adatvédelmi rendelet)1 és a jelenleg 
felülvizsgálat alatt álló 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv)2; hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
tiszteletben kell tartania a felhasználók és 
a fogyasztók alapvető uniós jogainak 
általános keretét, például a 
megkülönböztetésmentességet, az 
igazságosságot és a véleménynyilvánítás 
szabadságát;

_________________ _________________
1 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.).

1 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.).

2 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.).

2 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.).

Or. es

Módosítás 21
Fabienne Keller

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatások gyors fejlődése miatt a 
magánélet védelme érdekében szigorú 

2. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatások gyors fejlődése miatt a 
magánélet védelme érdekében szigorú 
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jogszabályokra, a digitális méltóság 
biztosítása érdekében pedig ésszerű 
gondossági kötelezettségre van szükség; 
hangsúlyozza ezért e tekintetben, hogy 
valamennyi digitális szolgáltatásnak teljes 
mértékben tiszteletben kell tartania az 
uniós adatvédelmi jogszabályokat, 
nevezetesen az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet (általános 
adatvédelmi rendelet)1 és a jelenleg 
felülvizsgálat alatt álló 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv)2, valamint a véleménynyilvánítás 
szabadságát;

jogszabályokra, a polgárok digitális 
biztonságának biztosítása érdekében pedig  
– mivel az elengedhetetlen ahhoz, hogy 
teljesüljön a digitális szolgáltatások 
szabad mozgásának elve – észszerű 
gondossági kötelezettségre van szükség; 
hangsúlyozza ezért e tekintetben, hogy 
valamennyi digitális szolgáltatásnak teljes 
mértékben tiszteletben kell tartania az 
uniós adatvédelmi jogszabályokat, 
nevezetesen az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet (általános 
adatvédelmi rendelet)1 és a jelenleg 
felülvizsgálat alatt álló 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv)2, valamint a véleménynyilvánítás 
szabadságát;

_________________ _________________
1 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.).

1 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.).

2 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.).

2 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.).

Or. fr

Módosítás 22
Paul Tang, Patrick Breyer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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2. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatások gyors fejlődése miatt a 
magánélet védelme érdekében szigorú 
jogszabályokra, a digitális méltóság 
biztosítása érdekében pedig ésszerű 
gondossági kötelezettségre van szükség; 
hangsúlyozza ezért e tekintetben, hogy 
valamennyi digitális szolgáltatásnak teljes 
mértékben tiszteletben kell tartania az 
uniós adatvédelmi jogszabályokat, 
nevezetesen az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet (általános 
adatvédelmi rendelet)1 és a jelenleg 
felülvizsgálat alatt álló 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv)2, valamint a véleménynyilvánítás 
szabadságát;

2. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatások gyors fejlődése miatt a 
személyes adatok és a magánélet védelme 
érdekében szigorú és időtálló jogszabályi 
keretre van szükség; hangsúlyozza ezért e 
tekintetben, hogy valamennyi digitális 
szolgáltatásnak teljes mértékben 
tiszteletben kell tartania az uniós 
adatvédelmi jogszabályokat, nevezetesen 
az (EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet (általános adatvédelmi 
rendelet)1 és a jelenleg felülvizsgálat alatt 
álló 2002/58/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvet (elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelv)2, valamint a 
véleménynyilvánítás szabadságát és a 
megkülönböztetés tilalmát;

_________________ _________________
1 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.).

1 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.).

2 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.).

2 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.).

Or. en

Módosítás 23
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
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2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatások gyors fejlődése miatt a 
magánélet védelme érdekében szigorú 
jogszabályokra, a digitális méltóság 
biztosítása érdekében pedig ésszerű 
gondossági kötelezettségre van szükség; 
hangsúlyozza ezért e tekintetben, hogy 
valamennyi digitális szolgáltatásnak teljes 
mértékben tiszteletben kell tartania az 
uniós adatvédelmi jogszabályokat, 
nevezetesen az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet (általános 
adatvédelmi rendelet)1 és a jelenleg 
felülvizsgálat alatt álló 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv)2, valamint a véleménynyilvánítás 
szabadságát;

2. hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatások gyors fejlődése miatt a 
magánélet és a személyes adatok védelme, 
valamint a digitális méltóság biztosítása 
érdekében szigorú jogszabályokra van 
szükség; hangsúlyozza ezért e tekintetben, 
hogy valamennyi digitális szolgáltatásnak 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania 
az uniós adatvédelmi jogszabályokat, 
nevezetesen az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet (általános 
adatvédelmi rendelet)1 és a jelenleg 
felülvizsgálat alatt álló 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv)2, valamint a véleménynyilvánítás 
szabadságát;

_________________ _________________
1 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.).

1 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.).

2 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.).

2 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.).

Or. en

Módosítás 24
Fabienne Keller

Véleménytervezet
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2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. alapvető fontosságúnak tartja a 
polgárok és a fogyasztók jobb védelmét a 
jogellenes vagy káros tartalmakkal 
szemben, amelyek sértik az egyének 
alapvető jogait és a demokráciát; 
szükségesnek tartja az online platformok 
elszámoltathatóságának fokozását egy 
közös keretrendszer bevezetése révén, 
amelynek célja a jogellenes tartalmak 
hatékony azonosítása és eltávolítása; úgy 
véli különösen, hogy egy uniós szinten 
harmonizált keretrendszernek a kellő 
gondosságra vonatkozó kötelezettségeken 
kell alapulnia annak érdekében, hogy a 
platformok proaktív és hatékony 
intézkedéseket vezessenek be az 
átláthatósággal és a tájékoztatással 
kapcsolatos kötelezettségeken túlmenően; 
fontosnak tartja az új tartalmak 
azonosítására irányuló „bejelentési-
cselekvési” eljárások mellett a már 
jogellenesnek ítélt és eltávolított tartalmak 
nyomon követésére vonatkozó 
kötelezettségek bevezetését is, elkerülendő, 
hogy az ilyen tartalmak újból 
megjelenjenek az interneten;

Or. fr

Módosítás 25
Eva Kaili, Klára Dobrev

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a digitális 
egységes piacra vonatkozó politikáknak az 
elfogadható digitális infrastruktúrára 
vonatkozó általános szabványokat kell 
azonosítania a digitális szolgáltatások 
vagy a digitális/intelligens termékek 
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„technológiai vermének” megtervezése 
során; kéri a Bizottságot, hogy olyan 
szabványokat határozzon meg és 
alkalmazzon, amelyek biztosítják, hogy a 
hardvereket, szoftvereket, kódokat, 
összekapcsolhatósági rendszereket és a 
tárolási/adatkezelési architektúrát 
alapértelmezetten úgy hozzák létre, hogy 
biztosítsák a fogyasztó magánéletének a 
védelmét, hogy a fogyasztó adatait 
kizárólag a a fogyasztói élményt javító 
összekapcsolódó eszközök 
csomópontjaiban használják fel, és azokat 
ne adják tovább harmadik feleknek egyéb 
kereskedelmi célból a fogyasztó kifejezett 
hozzájárulása nélkül;

Or. en

Módosítás 26
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Paul Tang
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megállapítja, hogy mivel az egyén 
online tevékenységei nagy rálátást 
engednek a személyiségére, és lehetővé 
teszik a manipulálását, a személyes adatok 
általános és megkülönböztetés nélküli 
gyűjtése a digitális szolgáltatás minden 
igénybevételére vonatkozóan aránytalanul 
akadályozza a magánélethez való jogot; 
megerősíti, hogy a felhasználóknak joguk 
van ahhoz, hogy a digitális szolgáltatások 
igénybevételekor ne legyenek kitéve 
általános nyomon követésnek; 
hangsúlyozza, hogy a kommunikációs 
metaadatokra vonatkozó joggyakorlat 
szellemében a hatóságoknak csak előzetes 
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bírósági engedéllyel, súlyos 
bűncselekmény gyanújának a kivizsgálása 
érdekében adható hozzáférés a 
felhasználó előfizetői és metaadataihoz;

Or. en

Módosítás 27
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítson világosan meghatározott 
bejelentési-cselekvési keretet, amelyet a 
tartalmak számára tárhelyet biztosító 
platformok az illegális tartalmak elleni 
küzdelem során felhasználhatnak; 
hangsúlyozza, hogy ennek a keretnek a 
bírósági jogorvoslathoz való hozzáférés és 
a fellebbezési jog révén garantálnia kell a 
felhasználók alapvető jogait;

Or. en

Módosítás 28
Paul Tang, Patrick Breyer

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a tartalommoderálással 
kapcsolatban világos kötelezettségeket 
határozzanak meg; ezen okból 
nyomatékosítja azt az elvet, hogy ami 
offline illegális, az online is illegális, 
valamint az általános megfigyelés 
tilalmát; kéri a Bizottságot, hogy a 
digitális szolgáltatásokról szóló 
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jogszabályban érvényesítse ezeket az 
elveket;

Or. en

Módosítás 29
Moritz Körner

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. meggyőződése, hogy a digitális 
szolgáltatók nem őrizhetik meg az 
adatokat bűnüldözési célból, csak akkor, 
ha az egyéni felhasználó adatainak a 
célzott megőrzését valamely 
demokratikusan elszámoltatható illetékes 
hatóság rendeli el, az uniós joggal 
összhangban;

Or. en

Módosítás 30
Paul Tang

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. megállapítja, hogy a digitális 
szolgáltatások fejlett algoritmusokat 
használnak, amelyek profilalkotás 
céljából elemzik a felhasználók személyes 
preferenciáit, érdeklődését és 
magatartását, vagy ezekkel kapcsolatos 
szempontokat jeleznek előre; 
hangsúlyozza, hogy az automatizált 
döntéshozatali algoritmusok kimenetének 
a minősége a felhasznált adatok 
minőségétől és a kiválasztott előre 
meghatározott paraméterektől függ; 
hangsúlyozza, hogy az automatizált 
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döntéshozatali algoritmusok alkalmazása 
szigorú jogszabályi keretet tesz 
szükségessé, amely védi a magánéletet és 
a személyes adatokat, egy olyan 
gondossági kötelezettség mellett, amely 
felügyeli az algoritmusok jogszerű 
alkalmazását, nem alkalmazandó a 
tartalommederálásra és biztosítja a teljes 
körű megfelelést; felhívja ezért a 
Bizottságot, hogy részletes ágazati 
iránymutatások formájában dolgozzon ki 
egy gondossági kötelezettségi rendszert, 
amely az e-kereskedelmi irányelven1a 
alapul, annak érdekében, hogy az 
automatizált döntéshozatali 
algoritmusokat az általános adatvédelmi 
rendeletben2a megállapítottak szerint a 
személyes adatok és a magánélet 
védelmére vonatkozó alapvető jogokkal 
összhangban alkalmazzák;
_________________
1a A 2000-es e-kereskedelmi irányelv (48) 
preambulumbekezdése.
2a Az általános adatvédelmi rendelet (71) 
preambulumbekezdése és 22. cikke.

Or. en

Módosítás 31
Eva Kaili, Klára Dobrev

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. meggyőződése, hogy az EU-nak ki 
kell alakítania a felhőszolgáltatásokhoz 
szükséges saját megfelelő kapacitását, 
valamint elő kell segítenie egy 
decentralizált, interoperábilis 
adatirányítási rendszert, amely lehetővé 
teszi a helyi infrastruktúrák hatékony 
használatát, beleértve a köd és a pára 
alapú számítástechnikát, valamint a 
pereminformatikát (fog/mist/edge 
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computing); kéri a Bizottságot, hogy az 
IoT fogyasztási cikkek, IoT ipari termékek 
és az intelligens városokkal kapcsolatos 
alkalmazások bővülésének támogatása 
érdekében tegye lehetővé ezen helyi 
adatinfrastruktúrák fejlesztését;

Or. en

Módosítás 32
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Paul Tang
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a 
központosított hálózatokkal járó 
technológiai bezáródás áthidalása és a 
verseny és a fogyasztók rendelkezésére 
álló választék biztosítása érdekében az 
erőfölényben lévő közösségimédia-
szolgáltatások és üzenetküldő 
szolgáltatások felhasználóit fel kell 
jogosítani a nyílt felületek révén 
megvalósuló, platformtól független 
kommunikációra (összekapcsolhatóság); 
kiemeli, hogy ezeknek a felhasználóknak 
képesnek kell lenniük arra, hogy másik 
szolgáltatások felhasználóival 
kommunikáljanak, a másik szolgáltatók 
felhasználói számára pedig lehetővé kell 
tenni, hogy velük kommunikáljanak;

Or. en

Módosítás 33
Marina Kaljurand, Eva Kaili
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Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. emlékeztet arra, hogy a jelenlegi 
automatizált eszközök nem képesek arra, 
hogy meghatározott tartalmak esetében 
érzékeljék a kontextus fontosságát; ezért 
az a véleménye, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak nem 
szabad az automatizált eszközök 
tartalommoderálásban való 
felhasználására vonatkozó kötelezettséget 
tartalmaznia; meggyőződése, hogy a 
tartalmakat tároló platformok által 
bevezetett önkéntes automatizált 
intézkedéseket emberi felügyeletnek kell 
alávetni, és ezek kialakításának és 
teljesítményének teljes mértékben 
átláthatónak kell lennie;

Or. en

Módosítás 34
Fabienne Keller

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. a jogellenes vagy káros 
tartalmakkal szembeni küzdelemre 
irányuló nemzeti jogszabályok növekvő 
széttagoltságára tekintettel szükségesnek 
tartja a tagállamok közötti együttműködés 
megerősítését a Bizottság és az európai 
uniós ügynökségek támogatásával; 
hangsúlyozza, hogy ilyen párbeszédet kell 
folytatni különösen arról, hogy a 
tagállamok eltérő módon ítélik meg a 
tartalmak jogszerűségét és potenciális 
hatását;

Or. fr
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Módosítás 35
Moritz Körner

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. kéri, hogy a digitális szolgáltatások 
a lehetőség szerinti maximális mértékben 
legyenek hozzáférhetők anélkül, hogy a 
felhasználónak fel kellene tárnia a kilétét;

Or. en

Módosítás 36
Moritz Körner

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. megismétli, hogy a digitális 
szolgáltatóknak tiszteletben kell tartaniuk 
a felhasználóik adatok 
hordozhatóságához való, uniós jogban 
megállapított jogát, és lehetővé kell 
tenniük annak gyakorlását;

Or. en

Módosítás 37
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Paul Tang
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza, hogy a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának védelme érdekében 
kritikus jelentőségű a korlátozott 
felelősségi rendszer és a közvetítőkre 
háruló általános megfigyelési 
kötelezettségek tilalmának a fenntartása; 
megállapítja, hogy az automatizált 
eszközök nem képesek megkülönböztetni 
az illegális tartalmakat az olyan 
tartalmaktól, amelyek adott 
szövegkörnyezetben jogszerűek; 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 
függetlenségével, képzettségével és 
elszámoltathatóságával; hangsúlyozza 
ezért, hogy a digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabálynak ezért kifejezetten 
tiltania kell, hogy a tárhelyszolgáltatókat 
vagy egyéb technikai közvetítőket 
kötelezzék arra, hogy tartalommoderálás 
céljából automatizált eszközöket 
használjanak; a szolgáltatók által 
alkalmazott tartalommoderálási eljárások 
nem vezethetnek automatizált eszközökön 
alapuló előzetes ellenőrző intézkedésekhez 
vagy a tartalmak feltöltéskori szűréséhez; 
az átlátható bejelentési-cselekvési 
rendszerekre vonatkozó olyan szabályok 
elfogadását sürgeti, amelyek megfelelő 
biztosítékokat nyújtanak, és jogorvoslati 
lehetőséget biztosítanak a jogszerű online 
tartalmak eltávolítására vonatkozó 
döntésekkel szemben; hangsúlyozza, hogy 
annak eldöntéséért, hogy valamely online 
tartalom jogszerű-e vagy sem, végső soron 
a független hatóságoknak kell felelniük;

Or. en

Módosítás 38
Paul Tang
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Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza, hogy az online és az 
offline és az online világ között még 
mindig vannak bizonyos különbségek, 
például ami az anonimitást, az irányító 
szervezet hiányát és a hatáskör és a 
technikai képességek közötti egyensúlyt 
illeti; felhívja ezért a Bizottságot, hogy a 
digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabályra irányuló javaslatában 
érvényesítse az emberi méltóság elvét és az 
„ami offline illegális, az online is 
illegális” elvet, és vezesse be a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban a 
digitális méltóság fogalmát, amely ezekre 
az elvekre épül, és az egyének alapvető 
jogait testesíti meg;

Or. en

Módosítás 39
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. az az álláspontja, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályban 
foglalt bármely tartalommoderálásra 
vonatkozó intézkedés csak a nemzeti 
jogban meghatározott illegális tartalmakat 
érintheti, és nem tartalmazhat olyan 
jogilag homályos és meg nem határozott 
fogalmakat, mint hogy „ártalmas 
tartalom”, mivel az ilyen tartalmak célba 
vétele súlyos kockázatnak tenné ki az 
alapvető jogokat és a szólásszabadságot;

Or. en



AM\1205894HU.docx 31/62 PE652.452v01-00

HU

Módosítás 40
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. hangsúlyozza, hogy oly módon kell 
szabályozni a tartalomgondozást, hogy 
nagyobb mértékű ellenőrzést adnak a 
felhasználóknak afelett, ahogyan a 
tartalmakat számukra rangsorolják, a 
szokásos tartalomfogyasztási szokásaikon 
kívüli rangsorolás választásának 
lehetőségére, valamint a bármilyen fajta 
tartalomgondozáson való kívülmaradás 
lehetőségre is kiterjedően; határozott 
meggyőződése, hogy az ilyen ajánlási 
rendszerek kialakításának és 
teljesítményének átláthatónak kell lennie;

Or. en

Módosítás 41
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. hangsúlyozza, hogy nem 
helyénvaló értesítési-tartalomszűrési 
mechanizmusokat megszabni, mivel ezek 
olyan algoritmusokon alapulnak, amelyek 
nem tudják értékelni a tartalmak 
jogszerűségét;

Or. en
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Módosítás 42
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. kiemeli, hogy az e-kereskedelmi 
irányelv szabályaira való konstruktív 
építkezés és a jogbiztonság érdekében az 
alkalmazandó jogszabálynak kimerítően 
és kifejezetten meg kell adnia a digitális 
szolgáltatók kötelességeit, ahelyett, hogy 
általános gondossági kötelezettséget 
szabna meg; kiemeli, hogy a digitális 
szolgáltatók felelősségének jogi rendszere 
nem függhet olyan bizonytalan 
fogalmaktól, mint a szolgáltató „aktív” 
vagy „passzív” szerepe;

Or. en

Módosítás 43
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. úgy véli, hogy a tartalmak számára 
tárhelyet biztosító platformokat kötelezni 
kell arra, hogy jelentsék a súlyos 
bűncselekményt megvalósító illegális 
tartalmakat az érintett bűnüldöző 
hatóságnak, amint azokról tudomást 
szereznek;

Or. en

Módosítás 44
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Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Paul Tang
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2f. hangsúlyozza, hogy a jog 
érvényesítéséért, annak eldöntéséért, hogy 
bizonyos online tevékenységek jogszerűek-
e, valamint a tárhelyszolgáltatók arra való 
utasításáért, hogy mielőbb távolítsanak el 
bizonyos tartalmakat vagy kapcsolják ki 
az azokhoz való hozzáférést, a független 
igazságügyi hatóságoknak kell a 
felelősséget viselniük; a tartalmak 
eltávolítására vonatkozó kötelezettség csak 
olyan tárhelyszolgáltatót terhelhet, amely 
ténylegesen tud az illegális tartalomról és 
annak illegális jellegéről;

Or. en

Módosítás 45
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. javasolja a Bizottságnak, hogy 
törekedjen a nemzeti személyazonosító 
jelek harmonizálására annak érdekében, 
hogy létrejöjjön egy egységes uniós 
bejelentkezési rendszer, amely biztosítja a 
személyes adatok védelmét és az életkor 
ellenőrzését, különösen a gyermekek 
esetében;

3. javasolja a Bizottságnak, hogy 
törekedjen a nemzeti elektronikus 
azonosítási rendszer harmonizálására 
annak érdekében, hogy létrejöjjön egy 
egységes elektronikus azonosítási rendszer 
az uniós polgárok számára, amely 
biztosítja a személyes adatok védelmét és 
az életkor ellenőrzését, különösen a 
gyermekek esetében, és mindenki számára 
hozzáférhetőbbé teszi a 
közszolgáltatásokat; úgy véli, hogy e 
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rendszernek biztonságosnak kell lennie, és 
csak a felhasználó azonosításához 
szükséges adatokat szabad feldolgoznia;

Or. en

Módosítás 46
Moritz Körner

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. javasolja a Bizottságnak, hogy 
törekedjen a nemzeti személyazonosító 
jelek harmonizálására annak érdekében, 
hogy létrejöjjön egy egységes uniós 
bejelentkezési rendszer, amely biztosítja a 
személyes adatok védelmét és az életkor 
ellenőrzését, különösen a gyermekek 
esetében;

3. mindenfajta általános internetes 
bejelentkezési rendszert ellenez; javasolja 
a Bizottságnak, hogy törekedjen a nemzeti 
személyazonosító jelek harmonizálására 
annak érdekében, hogy az olyan digitális 
szolgáltatások tekintetében, amelyek 
személyazonosítást vagy az életkor 
ellenőrzését igénylik, létrejöjjön egy 
egységes uniós bejelentkezési rendszer, 
amely biztosítja a személyes adatok 
védelmét és az életkor ellenőrzését, 
különösen a gyermekek esetében;

Or. en

Módosítás 47
Paul Tang

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. javasolja a Bizottságnak, hogy 
törekedjen a nemzeti személyazonosító 
jelek harmonizálására annak érdekében, 
hogy létrejöjjön egy egységes uniós 
bejelentkezési rendszer, amely biztosítja a 
személyes adatok védelmét és az életkor 
ellenőrzését, különösen a gyermekek 
esetében;

3. javasolja a Bizottságnak, hogy 
hozzon létre egy olyan ellenőrző rendszert 
a digitális szolgáltatások felhasználóinak, 
amely biztosítja a személyes adatok 
védelmét és az életkor ellenőrzését, 
különösen a kiskorúak esetében, amely 
nem használható a felhasználók honlap 
közötti és kereskedelmi célú nyomon 
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követésére;

Or. en

Módosítás 48
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. javasolja a Bizottságnak, hogy 
törekedjen a nemzeti személyazonosító 
jelek harmonizálására annak érdekében, 
hogy létrejöjjön egy egységes uniós 
bejelentkezési rendszer, amely biztosítja a 
személyes adatok védelmét és az életkor 
ellenőrzését, különösen a gyermekek 
esetében;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy 
fontolja meg az életkor ellenőrzését 
szolgáló rendszerek szükségességét és 
technikai lehetőségeit; hangsúlyozza, 
hogy e rendszereknek átláthatónak, 
biztonságosnak és anonimizáltaknak kell 
lenniük az adatokkal visszaélés és a 
felhasználók nyomon követésének 
elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 49
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Véleménytervezet
3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatások felhasználói 
azonosításának egyetlen módja – az 
offline szolgáltatásokhoz hasonlóan – a 
páneurópai digitális azonosítás 
elismerése; ennek kapcsán emlékeztet, 
hogy a tagállamoknak és az uniós 
intézményeknek garantálniuk kell az 
európai digitális azonosítás biztonságát;
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Or. en

Módosítás 50
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az általános 
adatvédelmi rendelet által megállapított 
adatminimalizálás elvével összhangban a 
digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 
előírja a közvetítőknek, hogy tegyék 
lehetővé a szolgáltatásaik anonim 
használatát és kifizetését, amennyiben 
technikailag lehetséges, mivel az 
anonimitás ténylegesen megakadályozza a 
jogosulatlan közzétételt, a 
személyazonosság ellopását, valamint az 
online gyűjtött személyes adatokkal való 
visszaélés egyéb formáit; a fő piacterek 
csak akkor kötelezhetők a 
személyazonosságok ellenőrzésére, ha a 
meglévő jogszabályok előírják a 
vállalkozások számára a 
személyazonosságok közlését, míg más 
esetben a digitális szolgáltatások anonim 
használatához való jogot fenn kell tartani;

Or. en

Módosítás 51
Paul Tang

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi a személyes adatok 
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(például születési idő és hely, 
mobiltelefonszám és levelezési cím) 
digitális szolgáltatások által történő 
szükségtelen gyűjtését az adott 
szolgáltatásra való regisztráció során, 
amelyet gyakran az egységes 
bejelentkezési lehetőségek használata 
eredményez; kiemeli, hogy az általános 
adatvédelmi rendelet egyértelműen leírja 
az adatminimalizálás elvét, ezáltal az 
adatok gyűjtését kizárólag a célhoz 
szigorúan szükséges mértékre korlátozza; 
kéri ezért a Bizottságot, hogy hozzon létre 
egységes európai bejelentkezési rendszert 
és vezesse be a manuális bejelentkezési 
opció lehetőségét is;

Or. en

Módosítás 52
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat arra, hogy a biometrikus 
adatok a személyes adatok különleges 
kategóriájának minősülnek, amelynek 
kezelésére külön szabályok vonatkoznak; 
megjegyzi, hogy a biometrikus adatok 
felhasználhatók egyének azonosítására és 
hitelesítésére, és erre fel is használják, ami 
jelentős kockázatot és beavatkozást jelent a 
magánélet és az adatok védelemhez való 
jog szempontjából, valamint lehetővé teszi 
a személyazonossággal való visszaélést; 
felhívja a Bizottságot, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályba 
foglalja bele azt a kötelezettséget, hogy a 
digitális szolgáltatásokat igénybe vevők 
számára mindig biztosítsanak lehetőséget a 
biometrikus adatok helyett más alternatíva 
használatára valamely szolgáltatás 
működéséhez, valamint azt a 
kötelezettséget, hogy egyértelműen 

4. rámutat arra, hogy a biometrikus 
adatok a személyes adatok különleges 
kategóriájának minősülnek, amelynek 
kezelésére külön szabályok vonatkoznak; 
megjegyzi, hogy a biometrikus adatok 
egyre inkább felhasználhatók egyének 
azonosítására és hitelesítésére – ideértve 
számos érzékeny területet, mint a banki és 
más elengedhetetlen szolgáltatások, 
például az egészségügy –, ami jelentős 
kockázatot jelent a magánélet és az adatok 
védelemhez való jog szempontjából és 
beavatkozik abba, ha az érintett 
beleegyezése nélkül hajtják végre, 
valamint lehetővé teszi a 
személyazonossággal való visszaélést, 
amikor komoly biztonsági biztosítékok 
nélkül alkalmazzák; felhívja a Bizottságot, 
hogy a digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabályba foglalja bele azt a 
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tájékoztassák a fogyasztókat a biometrikus 
adatok használatának kockázatairól; 
hangsúlyozza, hogy a digitális szolgáltatás 
nem tagadható meg akkor, ha valamely 
személy megtagadja a biometrikus adatok 
használatát;

kötelezettséget, hogy a digitális 
szolgáltatásokat igénybe vevők számára 
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; 
kiemeli a biometrikus adatok 
használatának számos előnyét, különösen 
a magasabb szintű biztonságot az 
alfanumerikus biztonsági funkciókkal 
vagy PIN-kódokkal szemben; megjegyzi, 
hogy ezért a biometrikus adatok széles 
körű digitális szolgáltatások 
felajánlásához felhasználhatók, ami 
jelenleg az érintett fizikai jelenlétét írná 
elő; hangsúlyozza, hogy a digitális 
szolgáltatás a lehetőségekhez képest nem 
tagadható meg akkor, ha valamely személy 
nem járul hozzá a biometrikus adatok 
használatához;

Or. en

Módosítás 53
Paul Tang

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat arra, hogy a biometrikus 
adatok a személyes adatok különleges 
kategóriájának minősülnek, amelynek 
kezelésére külön szabályok vonatkoznak; 
megjegyzi, hogy a biometrikus adatok 
felhasználhatók egyének azonosítására és 
hitelesítésére, és erre fel is használják, ami 
jelentős kockázatot és beavatkozást jelent a 
magánélet és az adatok védelemhez való 
jog szempontjából, valamint lehetővé teszi 
a személyazonossággal való visszaélést; 
felhívja a Bizottságot, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályba 

4. rámutat arra, hogy a biometrikus 
adatok a személyes adatok különleges 
kategóriájának minősülnek, amelynek 
kezelésére külön szabályok vonatkoznak; 
megjegyzi, hogy a biometrikus adatok 
felhasználhatók egyének azonosítására és 
hitelesítésére, és erre fel is használják, ami 
jelentős kockázatot és beavatkozást jelent a 
magánélet és az adatok védelemhez való 
jog szempontjából, valamint lehetővé teszi 
a személyazonossággal való visszaélést; 
felhívja a Bizottságot, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály digitális 
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foglalja bele azt a kötelezettséget, hogy a 
digitális szolgáltatásokat igénybe vevők 
számára 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 megtagadja a biometrikus adatok 
használatát;

szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségei 
közé csak helyileg foglalja bele a 
biometrikus adatok tárolását, kivéve, ha 
azt kifejezetten a szolgáltatásával 
kapcsolatos kutatás-fejlesztéshez 
használja, valamint hogy a digitális 
szolgáltatásokat igénybe vevők számára 
mindig biztosítsanak lehetőséget a 
biometrikus adatok helyett más alternatíva 
használatára valamely szolgáltatás 
működéséhez; hangsúlyozza, hogy a 
digitális szolgáltatás nem tagadható meg 
akkor, ha valamely személy megtagadja a 
biometrikus adatok használatát;

Or. en

Módosítás 54
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Paul Tang
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat arra, hogy a biometrikus 
adatok a személyes adatok különleges 
kategóriájának minősülnek, amelynek 
kezelésére külön szabályok vonatkoznak; 
megjegyzi, hogy a biometrikus adatok 
felhasználhatók egyének azonosítására és 
hitelesítésére, és erre fel is használják, ami 
jelentős kockázatot és beavatkozást jelent a 
magánélet és az adatok védelemhez való 
jog szempontjából, valamint lehetővé teszi 
a személyazonossággal való visszaélést; 
felhívja a Bizottságot, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályba 
foglalja bele azt a kötelezettséget, hogy a 
digitális szolgáltatásokat igénybe vevők 
számára mindig biztosítsanak lehetőséget a 
biometrikus adatok helyett más alternatíva 

4. rámutat arra, hogy a biometrikus 
adatok a személyes adatok különleges 
kategóriájának minősülnek, amelynek 
kezelésére külön szabályok vonatkoznak; 
megjegyzi, hogy a biometrikus adatok 
felhasználhatók egyének azonosítására és 
hitelesítésére, és erre fel is használják, ami 
jelentős kockázatot és beavatkozást jelent a 
magánélet és az adatok védelemhez való 
jog szempontjából, valamint lehetővé teszi 
a személyazonossággal való visszaélést; 
felhívja a Bizottságot, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabályba 
foglalja bele azt a kötelezettséget, hogy a 
digitális szolgáltatásokat igénybe vevők 
számára mindig biztosítsanak lehetőséget 
az alapértelmezettként beállított 
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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 megtagadja a biometrikus adatok 
használatát;

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 megtagadja a biometrikus adatok 
használatát;

Or. en

Módosítás 55
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály 
felügyeletéért, az azzal kapcsolatos 
együttműködésért, valamint végrehajtásért 
felelős központi hatóságnak rendelkeznie 
kell a jogellenes tartalommal kapcsolatos 
külön szakasszal, különbséget téve a 
digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 
különböző részei között;

Or. en

Módosítás 56
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. továbbá megjegyzi az 
életminőséggel kapcsolatos hozzáadott 
értéket, amelyet a biometrikus adatok 
biztonsága nyújt a mozgáskorlátozott 
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személyeknek, akik számára az 
elengedhetetlen szolgáltatások 
igénybevételekor nehéz a fizikai jelenlét;

Or. en

Módosítás 57
Moritz Körner

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. a célzott hirdetések esetében 
előnyben részesíti a részvételen alapuló 
rendszert a kívülmaradáson alapuló 
rendszerrel szemben;

Or. en

Módosítás 58
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet, hogy a 
mikroszegmentáláson alapuló reklámok és 
az egyének értékelése – különösen a 
kiskorúak és más kiszolgáltatott csoportok 
esetében – az egyének magánéletébe való 
beavatkozás révén negatív hatásokkal 
járhatnak, ami kérdéseket vet fel az említett 
reklámok célzására, a termékek vagy 
szolgáltatások kínálására vagy az 
ármeghatározásra szolgáló adatok 
gyűjtésével és felhasználásával 
kapcsolatban; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be korlátozást a 
mikroszegmentálást alkalmazó reklámokra 
vonatkozóan, különösen a kiszolgáltatott 
csoportok tekintetében, valamint tiltsa meg 

5. felhívja a figyelmet, hogy a 
mikroszegmentáláson alapuló reklámok és 
az egyének értékelése – különösen a 
kiskorúak és más kiszolgáltatott csoportok 
esetében – az egyének magánéletébe való 
beavatkozás révén negatív hatásokkal 
járhatnak, ami kérdéseket vet fel az említett 
reklámok célzására, a termékek vagy 
szolgáltatások kínálására vagy az 
ármeghatározásra szolgáló adatok 
gyűjtésével és felhasználásával 
kapcsolatban; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be korlátozást a 
mikroszegmentálást alkalmazó reklámokra 
vonatkozóan, különösen a kiszolgáltatott 
csoportok tekintetében, valamint tiltsa meg 
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a szolgáltatások vagy termékek nyújtása 
során a megkülönböztető gyakorlatok 
alkalmazását.

a szolgáltatások vagy termékek nyújtása 
során a megkülönböztető gyakorlatok 
alkalmazását; a tekintettel arra, hogy a 
mikroszegmentálást alkalmazó, választási 
és politikai tartalmú reklámok 
potenciálisan megzavarhatják a 
demokratikus folyamatok működését, ezek 
még szigorúbb megközelítésére szólít fel, 
egyértelmű kötelezettségként feltüntetve a 
fogyasztók tájékoztatását a tartalom 
reklámjellegéről és a szponzoráló 
szervezetről.

Or. en

Módosítás 59
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet, hogy a 
mikroszegmentáláson alapuló reklámok 
és az egyének értékelése – különösen a 
kiskorúak és más kiszolgáltatott csoportok 
esetében – az egyének magánéletébe való 
beavatkozás révén negatív hatásokkal 
járhatnak, ami kérdéseket vet fel az 
említett reklámok célzására, a termékek 
vagy szolgáltatások kínálására vagy az 
ármeghatározásra szolgáló adatok 
gyűjtésével és felhasználásával 
kapcsolatban; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be korlátozást a 
mikroszegmentálást alkalmazó reklámokra 
vonatkozóan, különösen a kiszolgáltatott 
csoportok tekintetében, valamint tiltsa meg 
a szolgáltatások vagy termékek nyújtása 
során a megkülönböztető gyakorlatok 
alkalmazását.

5. megjegyzi, hogy a viselkedésalapú 
reklámok, beleértve a mikroszegmentálást, 
és az egyének értékelése az esetleges 
igényekkel jobban tud foglalkozni, mint a 
tartalomhoz kapcsolódó reklámozás, 
ugyanakkor negatív hatásai is lehetnek – 
különösen a kiskorúak és más 
kiszolgáltatott csoportok esetében – az 
egyének magánéletébe való beavatkozás 
révén, , ami kérdéseket vet fel az említett 
reklámok célzására, a termékek vagy 
szolgáltatások kínálására, az 
ármeghatározásra szolgáló adatok 
gyűjtésével és felhasználásával, illetve a 
demokratikus folyamatok és választások 
befolyásolásával kapcsolatban; ezért 
felhívja a Bizottságot, hogy vezessen be 
konkrét követelményeket a 
viselkedésalapú reklámozásra vonatkozóan 
az alapvető jogok védelme érdekében, 
ideértve a mikroszegmentálást alkalmazó 
reklámok korlátozását a kiszolgáltatott 
csoportok tekintetében, valamint tiltsa meg 
a szolgáltatások vagy termékek nyújtása 
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során a megkülönböztető gyakorlatok 
alkalmazását; 

Or. en

Módosítás 60
Roberta Metsola

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet, hogy a 
mikroszegmentáláson alapuló reklámok és 
az egyének értékelése – különösen a 
kiskorúak és más kiszolgáltatott csoportok 
esetében – az egyének magánéletébe való 
beavatkozás révén negatív hatásokkal 
járhatnak, ami kérdéseket vet fel az 
említett reklámok célzására, a termékek 
vagy szolgáltatások kínálására vagy az 
ármeghatározásra szolgáló adatok 
gyűjtésével és felhasználásával 
kapcsolatban; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be korlátozást a 
mikroszegmentálást alkalmazó reklámokra 
vonatkozóan, különösen a kiszolgáltatott 
csoportok tekintetében, valamint tiltsa meg 
a szolgáltatások vagy termékek nyújtása 
során a megkülönböztető gyakorlatok 
alkalmazását.

5. felhívja a figyelmet azokra a 
biztosítékokra, amelyeket a digitális 
szolgáltatók és online platformok saját 
kezdeményezésükre és a Parlamenttel és a 
Bizottsággal folytatott véleménycserét 
követően bevezettek, hogy elkerüljék a 
mikroszegmentáláson alapuló reklámok és 
az egyének értékelése – különösen a 
kiskorúak és más kiszolgáltatott csoportok 
esetében – az egyének magánéletébe való 
beavatkozás révén okozott esetleges 
negatív hatásokat, ami kérdéseket vet fel 
az említett reklámok célzására, a termékek 
vagy szolgáltatások kínálására vagy az 
ármeghatározásra szolgáló adatok 
gyűjtésével és felhasználásával 
kapcsolatban; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be korlátozást a 
mikroszegmentálást alkalmazó reklámokra 
vonatkozóan, különösen a kiszolgáltatott 
csoportok tekintetében, valamint tiltsa meg 
a szolgáltatások vagy termékek nyújtása 
során a megkülönböztető gyakorlatok 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 61
Moritz Körner

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet, hogy a 
mikroszegmentáláson alapuló reklámok és 
az egyének értékelése – különösen a 
kiskorúak és más kiszolgáltatott csoportok 
esetében – az egyének magánéletébe való 
beavatkozás révén negatív hatásokkal 
járhatnak, ami kérdéseket vet fel az említett 
reklámok célzására, a termékek vagy 
szolgáltatások kínálására vagy az 
ármeghatározásra szolgáló adatok 
gyűjtésével és felhasználásával 
kapcsolatban; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be korlátozást a 
mikroszegmentálást alkalmazó reklámokra 
vonatkozóan, különösen a kiszolgáltatott 
csoportok tekintetében, valamint tiltsa meg 
a szolgáltatások vagy termékek nyújtása 
során a megkülönböztető gyakorlatok 
alkalmazását.

5. felhívja a figyelmet, hogy a 
mikroszegmentáláson alapuló reklámok és 
az egyének beleegyezésük nélküli 
értékelése – különösen a kiskorúak és más 
kiszolgáltatott csoportok esetében – az 
egyének magánéletébe való beavatkozás 
révén negatív hatásokkal járhatnak, ami 
kérdéseket vet fel az említett reklámok 
célzására, a termékek vagy szolgáltatások 
kínálására vagy az ármeghatározásra 
szolgáló adatok gyűjtésével és 
felhasználásával kapcsolatban; felhívja 
ezért a Bizottságot, hogy vezessen be 
korlátozást a beleegyezés nélküli 
mikroszegmentálást alkalmazó reklámokra 
vonatkozóan, különösen a kiszolgáltatott 
csoportok tekintetében, valamint tiltsa meg 
a szolgáltatások vagy termékek nyújtása 
során a megkülönböztető gyakorlatok 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 62
Paul Tang, Patrick Breyer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet, hogy a 
mikroszegmentáláson alapuló reklámok és 
az egyének értékelése – különösen a 
kiskorúak és más kiszolgáltatott csoportok 
esetében – az egyének magánéletébe való 
beavatkozás révén negatív hatásokkal 
járhatnak, ami kérdéseket vet fel az említett 
reklámok célzására, a termékek vagy 
szolgáltatások kínálására vagy az 
ármeghatározásra szolgáló adatok 
gyűjtésével és felhasználásával 
kapcsolatban; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be korlátozást a 

5. felhívja a figyelmet, hogy a 
személyre szabott reklámok, különösen a 
mikroszegmentáláson alapuló reklámok és 
a viselkedésalapú reklámok és az egyének 
értékelése – különösen a kiskorúak 
esetében – az egyének magánéletébe való 
beavatkozás révén negatív hatásokkal 
járhatnak, ami kérdéseket vet fel a 
reklámok személyre szabására, a termékek 
vagy szolgáltatások kínálására vagy az 
ármeghatározásra szolgáló adatok 
gyűjtésével és felhasználásával 
kapcsolatban; felhívja ezért a Bizottságot, 
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mikroszegmentálást alkalmazó reklámokra 
vonatkozóan, különösen a kiszolgáltatott 
csoportok tekintetében, valamint tiltsa meg 
a szolgáltatások vagy termékek nyújtása 
során a megkülönböztető gyakorlatok 
alkalmazását.

hogy vezessen be kivezetési tilalmat a 
személyre szabott reklámokra 
vonatkozóan, kezdve a kiskorúakkal, 
valamint tiltsa meg a szolgáltatások vagy 
termékek nyújtása során a 
megkülönböztető gyakorlatok 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 63
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet, hogy a 
mikroszegmentáláson alapuló reklámok és 
az egyének értékelése – különösen a 
kiskorúak és más kiszolgáltatott csoportok 
esetében – az egyének magánéletébe való 
beavatkozás révén negatív hatásokkal 
járhatnak, ami kérdéseket vet fel az említett 
reklámok célzására, a termékek vagy 
szolgáltatások kínálására vagy az 
ármeghatározásra szolgáló adatok 
gyűjtésével és felhasználásával 
kapcsolatban; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy vezessen be korlátozást a 
mikroszegmentálást alkalmazó 
reklámokra vonatkozóan, különösen a 
kiszolgáltatott csoportok tekintetében, 
valamint tiltsa meg a szolgáltatások vagy 
termékek nyújtása során a 
megkülönböztető gyakorlatok 
alkalmazását.

5. felhívja a figyelmet, hogy a 
mikroszegmentáláson alapuló reklámok és 
az egyének értékelése – különösen a 
kiskorúak és más kiszolgáltatott csoportok 
esetében – az egyének magánéletébe való 
beavatkozás révén negatív hatásokkal 
járhatnak, ami kérdéseket vet fel az említett 
reklámok célzására, a termékek vagy 
szolgáltatások kínálására vagy az 
ármeghatározásra szolgáló adatok 
gyűjtésével és felhasználásával 
kapcsolatban; ismét megerősíti, hogy az 
elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv miatt a célzott reklámozás 
részvételre vonatkozó döntéstől függ, és 
egyébként tilos, felhívja a Bizottságot, 
hogy tiltsa meg a szolgáltatások vagy 
termékek nyújtása során a 
megkülönböztető gyakorlatok 
alkalmazását;

Or. en

Módosítás 64
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Moritz Körner

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy hozza 
létre a digitális szolgáltatások 
felügyeletének európai rendszerét – 
hasonlóan a pénzügyi felügyelet európai 
rendszeréhez (ESFS), valamint bízza meg 
a létező uniós ügynökségeket és az 
illetékes nemzeti felügyeleti hatóságokat, 
hogy ellenőrizzék a digitális szolgáltatók 
belső politikáit és algoritmusait az uniós 
jog és minden esetben a szolgáltatók 
igénybe vevőinek alapvetői jogai 
tekintetében, figyelembe véve a 
megkülönböztetésmentesség, valamint a 
nyílt és demokratikus társadalomra 
jellemző szólásszabadság alapvető 
fontosságát, kereskedelmileg érzékeny 
adatok közzététele nélkül; azt kéri, hogy a 
digitális szolgáltatások felügyeletének 
ezen európai rendszere biztosítsa, hogy a 
digitális szolgáltatókra vonatkozó 
szabályokat a tagállamok megfelelően 
vezessék be és hajtsák végre a szolgáltatók 
igénybe vevőinek védelme és az európai 
digitális egységes piac elősegítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 65
Jeroen Lenaers

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. aggállyal jegyzi meg, hogy a 
tagállamok felügyeleti hatóságai nyomás 
alatt vannak, tekintve a személyes adatok 
védelmére és az ehhez szükséges 
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erőforrásaikra vonatkozó felelősségi 
köreik közötti egyre növekvő eltéréseket; 
megjegyzi, hogy a digitális szolgáltatások 
egyre bonyolultabbá válnak a mesterséges 
intelligenciához hasonló újítások 
megnövekedett használata miatt; ezért 
rámutat a megfelelő erőforrással és 
személyzettel ellátott uniós felügyeleti 
hatóságok fontosságára az általános 
adatvédelmi rendelet alkalmazásának 
megfelelő nyomon követése és az alapvető 
jogok és szabadságok védelme érdekében; 
ezért különös érdeklődéssel várja az 
Európai Bizottság általános adatvédelmi 
rendelet alkalmazásáról szóló jelentésének 
megkésett közzétételét; felhívja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, 
kötelezhetők-e a nagy multinacionális, 
technológiai cégek arra, hogy saját 
maguk fizessék a felügyeletüket az uniós 
DigiTax bevezetésével.

Or. en

Módosítás 66
Paul Tang

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megfigyeli, miként működnek 
együtt a digitális szolgáltatások az offline 
világgal, például a szállítmányozás és 
vendéglátás ágazataiban; megjegyzi hogy 
a helyi kormányok és a közszektor a 
digitális szolgáltatások bizonyos 
adattípusaiból előnyt kovácsolhatnak, 
például a várostervezési politikák 
javításához; emlékeztet arra, hogy a 
személyes adatok gyűjtése, felhasználása 
és továbbítása – még a magán- és 
közszektor között is – az általános 
adatvédelmi rendelet rendelkezései szerint 
kell történjen; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy a digitális szolgáltatásokról szóló 
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jogszabályra irányuló javaslata ne legyen 
összeférhetetlen ezzel a céllal;

Or. en

Módosítás 67
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
alkalmazzon személyre szabott szabályozói 
megközelítést a szereplők sokszínűsége és 
az online ajánlott szolgáltatások által 
felmerülő összes kihívás megoldásához; 
különösképpen, kiemeli, hogy az új 
horizontális keretrendszernek másképp 
kell szabályoznia az online piactereken 
folytatott kereskedelmi tevékenységeket és 
más közvetítői tevékenységeket, amelyek a 
szólásszabadságra vannak hatással; e 
vonatkozásban fontosnak tartja, hogy más 
szabályozói megközelítés legyen a 
jogellenes és jogszerű tartalom 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 68
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat az álhírek terjedésére és a 
hamis vagy megtévesztő tartalmú 
dezinformációra, amelyek hazugságok és 
helytelen információk alapján igyekeznek 
alakítani a közvéleményt, de amelyeket 
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sokan igaznak vélnek; kéri a Bizottságot, 
hogy folytassa munkáját és térképezze fel 
az álhírekkel szembeni fellépés újabb 
formáit, fenntartva ugyanakkor az 
alapvető jogokat; kiemeli, hogy a 
nyomonkövetési alkalmazásoknak a 
GDPR rendelet rendelkezésein túlmenően 
tiszteletben kell tartaniuk a magánélethez 
fűződő jogokat;

Or. es

Módosítás 69
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. aggódik a digitális szolgáltatások 
nyilvános felügyeletének elaprózódása, 
illetve a felügyeleti hatóságok gyakori 
pénzügyi- és emberi erőforrás hiánya 
miatt, ami a feladataik megfelelő 
ellátásához szükségesek; fokozott 
együttműködésre szólít fel a digitális 
szolgáltatások szabályozási felügyelete 
tekintetében; támogatja egy független 
uniós testület létrehozását az 
alkalmazandó szabályok összehangolt 
végrehajtása és megfelelősége érdekében;

Or. en

Módosítás 70
Eva Kaili, Klára Dobrev

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. azt ajánlja, hogy a Bizottság 
fontolja meg az uralkodó piaci pozíció 
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visszaélésére vonatkozó fogalombővítést, 
amelybe vonja be a jelentős 
adatmennyiség birtoklását, hogy enyhíteni 
lehessen a nagy digitális szolgáltatóknál 
és az online platformokon az 
adatkoncentrációt, ami önmagukat 
előnyben részesítő tevékenységeket, 
nagyobb akadályokat és megszűnő 
fogyasztói döntéseket eredményezhet;

Or. en

Módosítás 71
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabálynak 
jövőbiztosnak és elég rugalmasnak kell 
lennie ahhoz, hogy az új, egységes 
digitális piacra hatást gyakorló 
technológiák megjelenése alapján 
rendszeres ellenőrzések és frissítések 
legyenek, ideértve az új fenyegetéseket és 
új típusú online szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 72
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Paul Tang
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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5a. felhívja a Bizottságot, hogy 
fontolja meg, hogy kötelezi a fő 
tárhelyszolgáltatókat a súlyos 
bűncselekményekről az illetékes 
bűnüldöző hatóságnál való bejelentésére, 
amikor ilyen bűncselekmény a 
tudomásukra jut;

Or. en

Módosítás 73
Paul Tang

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza az adatvédelemről és 
magánéletről szóló európai értékek és 
szabályok fontosságát, és kihangsúlyozta 
az olyan egyéneknél felmerülő 
nehézségeket, akik a több piacon aktív és 
több társvállalattal rendelkező uralkodó 
platformokkal szemben maguk akarják az 
adatvédelmet és a magánéleti jogokat 
gyakorolni; felszólít ezért az általános 
adatvédelmi rendelet szerinti kötelezettség 
végrehajtására egy olyan digitális 
környezet létrehozása céljából, ahol a 
felhasználók könnyen gyakorolhatják 
jogaikat, és arra bátorítja a cégeket, hogy 
hozzanak létre „egyablakos ügyintézést” 
minden mögöttes digitális platformjukra 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 74
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. kiemeli a felhasználó 
felhatalmazásának fontosságát a saját 
alapvető jogaik online gyakorlása 
vonatkozásában; úgy véli, hogy a 
felhasználóknak egyszerű hozzáférést kell 
biztosítani a reklamációs folyamatokhoz, 
a jogorvoslatokhoz, az oktatási 
intézkedésekhez és az adatvédelmi 
kérdésekre vonatkozó 
ismeretterjesztéshez;

Or. en

Módosítás 75
Eva Kaili, Klára Dobrev

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a Bizottságot, hogy 
folytassa a blokklánc-technológia 
kereskedelmi felhasználásainak 
feltérképezését, különösen az intelligens 
szerződések és ezeknek a fogyasztói 
termékekben és szolgáltatásokban való 
felhasználása tekintetében, szem előtt 
tartva a fogyasztóvédelmet és a magánélet 
követelményeit;

Or. en

Módosítás 76
Moritz Körner

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. meg van arról győződve, hogy 
kizárólag a demokratikusan 
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elszámoltatható illetékes állami hatóságok 
feladata, hogy az online tartalom 
jogszerűségéről döntsenek.

Or. en

Módosítás 77
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kiemeli, hogy a jogellenes 
tartalmat el kell távolítani, és hogy a 
hozzáférést biztosítóktól nem kell kérni a 
tartalomhoz való hozzáférés zárolását;

Or. en

Módosítás 78
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. kiemeli, hogy – a szólásszabadság 
védelme, a jogütközés elkerülése, a 
megalapozatlan és hatástalan területi 
alapú tartalomkorlátozás és egy 
összehangolt egységes digitális piac 
érdekében – a tárhelyszolgáltatóknak ne 
írják elő a származási országukban 
jogszerű információkhoz való hozzáférés 
eltávolítását vagy kikapcsolását;
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Or. en

Módosítás 79
Paul Tang, Patrick Breyer

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. megjegyzi, hogy az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv 2000-re 
nyúlik vissza; megjegyzi, hogy az 
adatvédelmi rendszer azóta jelentősen 
frissült; ezért arra emlékeztet, hogy az 
elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv a jövőben teljes körűen követi az 
európai adatvédelmi rendszert;

Or. en

Módosítás 80
Moritz Körner

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. kiemeli, hogy a digitális 
szolgáltatók csak a demokratikusan 
elszámoltatható illetékes állami hatóságok 
kellően megalapozott utasításai alapján 
tehetik a felhasználóik tartalmát 
elérhetetlenné.

Or. en

Módosítás 81
Moritz Körner

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5d. felszólítja a digitális szolgáltatókat, 
hogy méltányos, arányos és nem 
megkülönböztető módon vegyék le a 
tartalmat, valamint különös tekintettel a 
felhasználók alapvető jogaira, és vegyék 
figyelembe a szólásszabadság alapvető 
fontosságát egy nyílt és demokratikus 
társadalomban, a nem jogellenes tartalom 
eltávolításának elkerülése céljából; arra 
kéri a digitális szolgáltatókat, akik saját 
kezdeményezésükre korlátozni kívánják a 
felhasználóik jogszerű tartalmát, hogy a 
címkézés lehetőségét vegyék figyelembe a 
levétel helyett, így a felhasználóknak 
lehetősége van saját belátásuk szerint 
hozzáférni az adott tartalomhoz.

Or. en

Módosítás 82
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. rámutat arra, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály nem 
használhatja a „káros tartalom” 
jogszerűen meg nem határozott fogalmát, 
hanem a jogellenes tartalom 
közzétételével foglalkozik; 
kihangsúlyozza, hogy a hamis és 
fajgyűlölő információk közösségi 
médiában való terjedését úgy kell 
korlátozni, hogy a felhasználók 
ellenőrizhetik a tartalmat; kiemeli, hogy a 
felhasználói tevékenységek nyomon 
követése alapján való 
tartalomkorlátozáshoz a felhasználó 
beleegyezésére van szükség; azt javasolja, 
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hogy a közösségi hálózatok 
felhasználóinak legyen joguk 
idővonalukat időrendben megnézni; azt 
javasolja hogy az uralkodó platformok 
biztosítsanak felületet a felhasználóknak a 
szoftveres tartalmukhoz vagy a 
választásuk szerinti szolgáltatásokhoz;

Or. en

Módosítás 83
Patrick Breyer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Pernando Barrena Arza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Paul Tang
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. kiemeli a hatékony és végponti 
adattitkosítás alkalmazásának 
szükségességét, mert ez elengedhetetlen az 
internetbe vetett bizalom és biztonság 
érdekében; tisztában van azzal, hogy a 
jogosulatlan külső hozzáférés hatékony 
megakadályozása megakadályozza a 
szolgáltatók és hatóságok hozzáférését is; 
azon a véleményen van, hogy ahogy a 
digitális szolgáltatások az életünket, a 
társadalmat és a kiemelt fontosságú 
infrastruktúrát áthatják, ezen 
infrastruktúra és az alapvető jogok 
biztosítása hatékony titkosítás 
alkalmazásával elengedhetetlenül fontos;

Or. en

Módosítás 84
Moritz Körner

Véleménytervezet
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5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. elvárja a digitális szolgáltatóktól, 
hogy méltányos és átlátható értesítési 
mechanizmust hozzanak létre, amely 
felhatalmazza a felhasználókat, hogy a 
vonatkozó demokratikusan 
elszámoltatható illetékes állami 
hatóságokat értesítsék az esetlegesen 
jogellenes tartalomról.

Or. en

Módosítás 85
Moritz Körner

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. arra kéri a digitális szolgáltatókat, 
hogy legyenek tisztában a felhasználóik 
feltételezett jogellenes tartalmáról és 
haladéktalanul értesítsék az illetékes 
állami hatóságokat.

Or. en

Módosítás 86
Moritz Körner

Véleménytervezet
5 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5g. arra kéri a tagállamokat és a 
digitális szolgáltatókat, hogy léptessenek 
hatályba átlátható, hatékony, igazságos és 
gyors reklamációs és jogorvoslati 
mechanizmusokat, hogy a felhasználók 
felszólalhassanak a tartalmuk eltávolítása 
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ellen.

Or. en

Módosítás 87
Moritz Körner

Véleménytervezet
5 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5h. arra kéri a tagállamokat, hogy 
javítsanak az igazságügyi és bűnüldözési 
rendszerekhez való hozzáférésen és ezek 
hatékonyságán az online tartalom 
jogellenességének meghatározásával, 
valamint a tartalom eltávolítására 
vonatkozó jogvitarendezésével 
kapcsolatban, illetve e célból fontolják 
meg speciális bíróságok és bűnüldöző 
egységek létrehozását a nemzeti 
igazságügyi és bűnüldözési 
rendszereikben.

Or. en

Módosítás 88
Moritz Körner

Véleménytervezet
5 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5i. úgy véli, hogy sem az 
infrastruktúra szolgáltatók, fizetési 
szolgáltatók és a digitális szolgáltatóknak 
szolgáltatásokat nyújtó egyéb cégek, sem a 
felhasználóval közvetlen kapcsolatban 
lévő digitális szolgáltatók nem tarthatók 
felelősnek a felhasználó által feltöltött 
vagy letöltött tartalomért; ugyanakkor úgy 
véli, hogy a jogellenes tartalmat feltöltő 
felhasználóval közvetlen kapcsolatban 
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álló digitális szolgáltatók, akik a 
felhasználó tartalmának különálló részeit 
el képes távolítani, felelőssé tehetők a 
demokratikusan elszámoltatható állami 
hatóságok tartalomeltávolításra vonatkozó 
kellően megalapozott utasításokra való 
lassú reagálás miatt.

Or. en

Módosítás 89
Moritz Körner

Véleménytervezet
5 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5j. kiemeli, hogy az állami hatóságok 
nem róhatnak de jure vagy de facto 
kötelezettséget a digitális szolgáltatókra, 
hogy ellenőrizzék az általuk továbbított 
vagy tárolt információkat, illetve a 
jogellenes tevékenységet jelző tartalmat 
megkeressék, moderálják vagy kiszűrjék.

Or. en

Módosítás 90
Moritz Körner

Véleménytervezet
5 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5k. meg van győződve arról, hogy a 
digitális szolgáltatók nem kérhetők a 
jogellenes tartalom feltöltésének 
megakadályozására; ugyanakkor úgy véli 
– amennyiben technikailag megoldható – 
a demokratikusan elszámoltatható 
illetékes állami hatóságok kellően 
megalapozott utasításai alapján, valamint 
teljes körűen figyelembe véve a tartalom 
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sajátos környezetét, hogy a digitális 
szolgáltatók az olyan tartalom rendszeres 
rákeresésére és eltávolítására 
kötelezhetők, amely – az Európai Bíróság 
C-18/18. sz. ügyben hozott ítéletével 
összhangban – megegyezik vagy 
egyenértékű azzal a tartalommal, amelyet 
már egy bíróság jogellenesnek 
nyilvánított.

Or. en

Módosítás 91
Moritz Körner

Véleménytervezet
5 l bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5l. úgy véli, hogy a felhasználók 
tartalmának eltávolítására vonatkozó 
összes döntést embernek kell felügyelnie 
és ellenőriznie.

Or. en

Módosítás 92
Moritz Körner

Véleménytervezet
5 m bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5m. meg van győződve arról, hogy a 
digitális szolgáltatók nem alkalmazhatják 
az egyik tagállam nemzeti 
szólásszabadságra irányuló korlátozásait 
egy másik tagállamban, ahol ez a 
korlátozás nem létezik.

Or. en
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Módosítás 93
Moritz Körner

Véleménytervezet
5 n bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5n. felhívja a digitális szolgáltatókat, 
hogy tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket a közösségi robotok által 
feltöltött tartalom beazonosításához és 
felcímkézéséhez.

Or. en

Módosítás 94
Moritz Körner

Véleménytervezet
5 o bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5o. előírja, hogy a digitális 
szolgáltatók maximális mértékben adják 
meg felhasználóiknak a lehetőséget, hogy 
megválasszák, melyik tartalomban 
akarnak megjelenni és milyen 
sorrendben.

Or. en

Módosítás 95
Moritz Körner

Véleménytervezet
5 p bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5p. előírja, a fenti elvek alapján, hogy 
a digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabály a digitális egységes piac szerzői 
jogról, az audiovizuális 
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médiaszolgáltatásokról és az online 
terrorista tartalmak rendeletéről szóló 
irányelvben meghatározott felelősségi 
intézkedéseket hangolja össze és váltsa fel.

Or. en


