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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról és az alapvető jogokkal kapcsolatos 
kérdésekről
(2020/2022(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ) és különösen annak 2. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen 
annak 16. és 114. cikkére,

– tekintettel az az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 6. cikkére, 7. 
cikkére, 8. cikkére, 11. cikkére, 13. cikkére, 22. cikkére és 24. cikkére,

– tekintettel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000. június 
8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv)1,

– tekintettel 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 szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi rendelet)2,

– tekintettel az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv)3,

– tekintettel a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat 
felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre4,

– tekintettel az Európai Unió Törvényszékének 2019. oktüber 3-i ítéletére (C-18/18. 
számú ügy5),

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság 
véleményére (A9-0000/2020),

1 HL L 178., 2000.7.17., 1. o.
2 HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
3 HL L 201., 2002.7.31., 37. o.
4 HL L 335., 2011.12.17., 1. o.
5 A Bíróság 2019. október 3-i ítélete, Eva Glawischnig-Piesczek kontra Facebook Ireland Limited, C-18/18, 
ECLI:EU:C:2019:821.
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A. mivel a digitális szolgáltatások típusai és a digitális szolgáltatók szerepe drasztikusan 
megváltozott az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 20 évvel ezelőtti 
elfogadása óta;

B. mivel az EU területén digitális szolgáltatásokat nyújtó valamennyi szolgáltatóra 
vonatkozó adatvédelmi szabályokat nemrégiben frissítették és harmonizálták az EU-ra 
kiterjedően az általános adatvédelmi rendelet révén;

C. mivel exponenciálisan megnőtt a felhőalapú szolgáltatásokon vagy online platformokon 
keresztül megosztott, felhasználók által létrehozott tartalmak mennyisége, beleértve a 
káros és illegális tartalmakat is;

D. mivel néhány, többnyire nem európai szolgáltató jelentős piaci erővel rendelkezik, és 
befolyást gyakorol az egyének jogaira és szabadságaira, társadalmainkra és 
demokráciáinkra;

E. mivel az EU-ban a káros és illegális online tartalom kezelésére irányuló politikai 
megközelítés eddig főként az önkéntes együttműködésre összpontosított, de egyre több 
tagállam fogad el nemzeti jogszabályokat az illegális tartalom kezelésére;

F. mivel a káros tartalmak bizonyos formái bár jogszerűek lehetnek, ugyanakkor károsak 
lehetnek a társadalomra vagy a demokráciára, például a COVID19 okaival és 
gyógyításával kapcsolatos átláthatatlan politikai hirdetések és félretájékoztatás;

G. mivel a platformok tisztán önszabályozó megközelítése nem biztosít megfelelő 
átláthatóságot a hatóságok, a civil társadalom és a felhasználók számára annak 
módjáról, ahogy a platformok kezelik az illegális és káros tartalmakat; mivel ez a 
megközelítés nem garantálja az alapvető jogok tiszteletben tartását;

H. mivel a platformok szabályozási felügyelete és ellenőrzése terén hiányzik a horizontális 
koordináció a különböző felügyeleti szervek között az EU-ban;

I. mivel az eljárási biztosítékokra vonatkozó egységes és átlátható szabályok hiánya Unió-
szerte alapvető akadályt jelent a jogellenes online tartalmak által érintett személyek és a 
jogaikat gyakorolni kívánó tartalomszolgáltatók számára;

J. mivel az illegális és káros online tartalmak előfordulására és eltávolítására vonatkozó 
átfogó nyilvános adatok hiánya az elszámoltathatóság hiányát eredményezi;

K. mivel a gyermekek online szexuális kizsákmányolásának módja a technológiai 
fejlődésével változik; mivel a gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló, interneten 
terjesztett tartalom hatalmas mennyisége komoly kihívást jelent a felderítés, a nyomozás 
és legfőképpen az áldozatok azonosítására irányuló erőfeszítések szempontjából;

L. mivel az Európai Unió Bírósága (EUB)  ítélkezési gyakorlata alapján a 
tárhelyszolgáltatók igénybe vehetnek automatizált keresési eszközöket és 
technológiákat annak értékelésére, hogy a tartalom azonos-e valamely korábban 
jogellenesnek nyilvánított tartalommal, és ezért azt tagállami végzést követően törölni 
kell;
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1. hangsúlyozza, hogy az illegális online tartalmakat ugyanolyan szigorral kell kezelni, 
mint az illegális offline tartalmakat;

2. úgy véli, hogy a működő digitális egységes piac egyértelmű gazdasági előnyökkel jár az 
EU és tagállamai számára; hangsúlyozza a méltányos digitális ökoszisztéma 
biztosításának fontos kötelezettségét, amelyben tiszteletben tartják az alapvető jogokat 
és az adatvédelmet; kéri, hogy a szükségesség és az arányosság elve alapján határozzák 
meg a beavatkozás minimális szintjét;

3. szükségesnek tartja a jogellenes tartalmak gyors és következetes eltávolítását a 
bűncselekmények és az alapvető jogok megsértésének kezelése érdekében; úgy véli, 
hogy az önkéntes magatartási kódexek csak részben kezelik ezt a problémát;

4. emlékeztet arra, hogy az illegális online tartalmakat nem csak az online platformoknak 
kellene eltávolítaniuk, hanem a bűnüldözésnek és az igazságszolgáltatásnak is nyomon 
kellene követnie azokat; e tekintetben úgy véli, hogy egyes tagállamokban a fő kérdést 
nem a megoldatlan ügyek jelentik, hanem inkább azok, amelyek esetében nem indult 
eljárás; kéri, hogy számolják fel az illetékes hatóságoknál történő panasztétel 
akadályait; meggyőződése, hogy tekintettel az internet határok nélküli jellegére és az 
illegális online tartalmak gyors terjesztésére, javítani kell a szolgáltatók és az illetékes 
nemzeti hatóságok közötti együttműködést;

5. elismeri, hogy bár bizonyos tartalomtípusok jogellenes jellege könnyen megállapítható, 
más tartalomtípusok esetében a döntés nehezebb, mivel kontextusba helyezést igényel; 
figyelmeztet arra, hogy egyes automatizált eszközök nem elég kifinomultak ahhoz, hogy 
működésük kiterjedjen a kontextusba helyezésre, ami a véleménynyilvánítás 
szabadságának szükségtelen korlátozásához vezethet;

6. hangsúlyozza, hogy egy adott információ az egyik tagállamban jogellenes lehet, 
miközben egy másik tagállamban véleménynyilvánítás szabadságához való jog hatálya 
alá tartozik;

7. határozottan úgy véli, hogy a digitális szolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi uniós jogi 
keretet aktualizálni kell az új technológiák jelentette kihívások kezelése, valamint a jogi 
egyértelműség és az alapvető jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében; úgy 
véli, hogy a reformnak a meglévő uniós jogszabályok – különösen az általános 
adatvédelmi rendelet és az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv – szilárd 
alapjára és az azoknak való teljes körű megfelelésre kell épülnie;

8. elengedhetetlennek tartja a felelősség alóli mentességekre és a tartalommoderálásra 
vonatkozó szabályok lehető legszélesebb körű uniós szintű harmonizációját a 
felhasználók alapvető jogainak és a  szabadságainak Unió-szerte történő tiszteletben 
tartásának biztosítása érdekében; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a gyűlöletbeszéd és 
a félretájékoztatás kezelésére vonatkozó közelmúltbeli nemzeti jogszabályok a 
szabályok szétaprózódásához vezetnek;

9. e célból olyan jogalkotási javaslatokra szólít fel, amelyek a digitális egységes piac 
nyitottságát és versenyképességét azáltal tartják fenn, hogy előírják a digitális 
szolgáltatók számára, hogy az európai értékekkel összhangban hatékony, koherens, 
átlátható és tisztességes eljárásokat és eljárási biztosítékokat alkalmazzanak a jogellenes 
tartalmak eltávolítása érdekében; szilárd meggyőződése, hogy a fentieket a digitális 
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egységes piacon belül harmonizálni kell;

10. e tekintetben úgy véli, hogy a tartalmat aktívan tároló vagy moderáló online 
platformoknak nagyobb, de arányosabb felelősséget kell viselniük az általuk biztosított 
infrastruktúráért és az azon tárolt tartalomért; hangsúlyozza, hogy ezt az általános 
ellenőrzési követelmények alkalmazása nélkül kell elérni;

11. hangsúlyozza, hogy ennek magában kell foglalnia a bejelentési-cselekvési rendszerre 
vonatkozó szabályokat, valamint a platformokra vonatkozó azon követelményeket, hogy 
olyan proaktív intézkedéseket hozzanak, amelyek arányban állnak hatókörükkel és 
működési kapacitásukkal annak érdekében, hogy kezelni tudják a szolgáltatott 
platformon megjelenő illegális tartalmakat; támogatja a kiegyensúlyozott gondossági 
kötelezettség megközelítését és az egyértelmű felelősségi lánc meghatározását a 
platformokra nehezedő szükségtelen szabályozási terhek és az alapvető jogok – többek 
között a véleménynyilvánítás szabadsága – szükségtelen és aránytalan korlátozásának 
elkerülése érdekében;

12. hangsúlyozza, hogy megfelelő biztosítékokra és a jogszerű eljárásra vonatkozó 
kötelezettségekre – többek között emberi felügyeletre és ellenőrzésre – van szükség az 
viszontbejelentési eljárások mellett annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási 
vagy letiltási határozatok pontosak, megalapozottak legyenek és tiszteletben tartsák az 
alapvető jogokat; emlékeztet arra, hogy a hatékony jogorvoslathoz való jog biztosítása 
érdekében biztosítani kell a bírósági jogorvoslat lehetőségét;

13. támogatja a tartalomért való korlátozott felelősség és a származási ország elvét, de 
alapvető fontosságúnak tartja az eltávolítási kérelmeknek az illetékes nemzeti hatóságok 
közötti jobb összehangolását; hangsúlyozza, hogy az ilyen határozatoknak jogi 
biztosítékok hatálya alá kell tartozniuk a visszaélések megelőzése és az alapvető jogok 
teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében; hangsúlyozza, hogy 
szankciókat kell alkalmazni azokra a szolgáltatókra, amelyek nem tesznek eleget a 
törvényes rendelkezéseknek;

14. úgy véli, hogy a digitális szolgáltatók szolgáltatási feltételeinek egyértelműnek, 
átláthatónak és tisztességesnek kell lenniük; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
tartalomplatformok bizonyos szolgáltatásnyújtási  feltételei nem teszik lehetővé a 
bűnüldöző szervek számára, hogy nem személyes felhasználói fiókokat használjanak, 
ami veszélyt jelent mind az esetleges nyomozásokra, mind pedig a személyes 
biztonságra nézve;

15. hangsúlyozza, hogy a tisztességes digitális ökoszisztéma biztosítása érdekében a legális, 
mégis káros tartalmak bizonyos típusaival is foglalkozni kell; elvárja, hogy az 
iránymutatások tartalmazzanak fokozott átláthatósági szabályokat a 
tartalommoderálásra vagy a politikai hirdetésekre vonatkozóan annak biztosítása 
érdekében, hogy az eltávolítás és a káros tartalom letiltása a feltétlenül szükséges 
mértékre korlátozódjon;

16. úgy véli, hogy az elszámoltathatóságon és bizonyítékokon alapuló szakpolitikai 
döntéshozatalhoz megbízható adatokra van szükség a jogellenes online tartalmak 
előfordulási gyakoriságáról és eltávolításáról;

17. e tekintetben felszólít a platformok rendszeres nyilvános jelentéstételi kötelezettségére, 
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amely arányos a platformok hatókörével és működési kapacitásaival;

18. felhív továbbá a nemzeti hatóságok rendszeres nyilvános jelentéstételi kötelezettségének 
bevezetésére;

19. aggodalmának ad hangot a platformok állami felügyeletének és ellenőrzésének 
széttöredezettsége, valamint a felügyeleti szervek feladatainak megfelelő ellátásához 
szükséges pénzügyi és emberi erőforrások gyakori hiánya miatt; fokozott 
együttműködésre szólít fel a digitális szolgáltatások szabályozási felügyelete 
tekintetében;

20. támogatja egy független uniós szerv létrehozását, amely elllátná az alkalmazandó 
szabályoknak való megfelelés hatékony felügyeletétl; úgy véli, hogy e szervnek 
érvényre kell juttatnia az eljárási biztosítékokat és az átláthatóságot, valamint gyors és 
megbízható iránymutatást kell nyújtania azokról a szempontokról, amelyek mellett a 
jogszerű tartalom károsnak tekintendő;

21. úgy véli, hogy a platformok és az illetékes nemzeti hatóságok által készített 
átláthatósági jelentéseket ezen uniós szerv rendelkezésére kell bocsátani, amelynek éves 
jelentéseket kell készítenie, strukturált elemzést nyújtva a jogellenes tartalom 
eltávolításáról és letiltásáról uniós szinten;

22. hangsúlyozza, hogy ez az uniós szerv nem vállalhatja a tartalom moderálásának 
szerepét, hanem panasz alapján vagy saját kezdeményezésére elemeznie kell, hogy a 
digitális szolgáltatók felerősítik-e a jogellenes tartalmakat, és ha igen, hogyan; kéri, 
hogy e szabályozó hatóság rendelkezzen hatáskörrel arra, hogy arányos bírságokat vagy 
egyéb korrekciós intézkedéseket szabjon ki, amennyiben a platformok nem 
szolgáltatnak kellő időben elegendő információt eljárásaikról vagy algoritmusaikról;

23. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a felhasználók lehetőséget kapjanak saját 
alapvető jogaik online érvényesítésére, többek között könnyen hozzáférhető panasztételi 
eljárások, jogorvoslati lehetőségek, oktatási intézkedések és az adatvédelmi kérdésekkel 
kapcsolatos figyelemfelkeltés révén;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 20 évvel ezelőtti elfogadása óta drasztikusan 
megnőtt a digitális szolgáltatások mindennapi életünkre gyakorolt hatása és a felhasználók 
által létrehozott tartalmak mennyisége. Bár az intézkedés a digitális szolgáltatások Unió-
szerte történő növekedésének alapját képezte, manapság az illegális online tartalmak 
elterjedtsége és a digitális szolgáltatók részéről az ezek kezelésével kapcsolatos érdemi 
átláthatóság hiánya azt mutatja, hogy reformra van szükség.

Az önkéntes együttműködés és az önszabályozás útján születtek részsikerek, de önmagában 
elégtelennek bizonyult, ezt az is mutatja, hogy egyre több tagállam fogad el nemzeti 
jogszabályokat az illegális tartalmak kezelésére azon az alapon, hogy a meglévő keret nem 
kezeli megfelelően a társadalmi aggályokat.

Az előadó ezért üdvözli, hogy a Bizottság elkötelezte magát a digitális szolgáltatásokról szóló 
új törvény (DSA) előterjesztése mellett. E jelentés célja, hogy az alapvető jogok és az 
adatvédelem szempontjából vizsgáljon a DSA-ba belefoglalandó egyes elemeket.

E tekintetben az előadó úgy véli, hogy az alapvető jogok és az adatvédelem tiszteletben 
tartása arra kötelez bennünket, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának aránytalan 
korlátozása nélkül kezeljük az illegális online tartalmakat, ugyanolyan szigorral, mint az 
offline tartalmakat. A véleménynyilvánítás szabadságához való jog magában foglalhat egy 
adott tartalmat az egyik tagállamban, de egy másikban nem, és sok esetben árnyaltabb 
kontextusba helyezést igényel. Ez a feladat elkerülhetetlenül magában foglalja a jog 
értelmezését, amelyet nem szabad magánvállalkozásokra ruházni. Hangsúlyozva, hogy a 
hatóságok számára nem kivitelezhető minden egyes tartalom megvitatása, ezért ésszerű 
társszabályozási megközelítést kell kialakítani.

Az előadó úgy véli, hogy a DSA-nak a meglévő uniós jogszabályokra, többek között az 
általános adatvédelmi rendeletre és az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvre kell 
épülnie, és azokat teljes mértékben tiszteletben kell tartania. Ami az e-kereskedelemről szóló 
irányelvben megállapított jelenlegi szabályokat illeti, az előadó javasolja, hogy a felesleges 
szintű megfelelés és a szükségtelen szabályozási terhek elkerülése érdekében tartsák meg az 
általános nyomonkövetési kötelezettség tilalmát, a tartalomért való korlátozott felelősséget és 
a belső piaci záradékot. Az illegális tartalmak hatékonyabb kezelése érdekében jogi 
kötelezettségeket kell bevezetni a digitális szolgáltatók számára az érdemi átláthatóság, a 
harmonizált eljárások és eljárási biztosítékok, a tartalommoderálással kapcsolatos 
elszámoltathatóság, valamint a szolgáltatásaikon megjelenő illegális tartalmak kezelésére 
irányuló proaktív intézkedések tekintetében. Létre kell hozni egy független uniós szervet, 
amely felügyeli a digitális szolgáltatók által az eljárások kialakítására tett erőfeszítéseket, 
elemezi, hogy ők vagy az általuk használt algoritmusok felerősítik-e a jogellenes tartalmak 
megjelenését, szükség esetén arányos szankciókat szabjon ki, és strukturált elemzést nyújtson 
a jogellenes tartalmak uniós szintű eltávolításáról.

Az illegális online tartalmakat nem csak eltávolítani kellene, hanem a bűnüldözésnek és az 
igazságszolgáltatásnak is el kellene járnia a nyomon követésük során. Az előadó e tekintetben 
felszólít a digitális szolgáltatók és az illetékes hatóságok közötti együttműködés javítására 
Unió-szerte.


