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mondta Christoph Schmon, az EFF nemzetközi politikai 
igazgatója. "Ennek ellenére egy erősen átpolitizált 
társszabályozásos végrehajtási modellre számíthatunk, a 
kormányzati szervek nem egyértelmű szerepkörével, ami 
valódi problémákat okozhat. Az EU alapjogi chartájának 
tiszteletben tartása, valamint a civil társadalmi csoportok 
és kutatók bevonása döntő fontosságú lesz annak 
biztosításában, hogy a DSA az EU-n kívül a jogalkotás 
pozitív modellje lehessen."

kapcsolatban, hogy ez hogyan fog alakulni a 
gyakorlatban. Sok múlik azon, hogy a közösségimédia-
platformok hogyan értelmezik a DSA szerinti 
kötelezettségeiket, és hogy az Európai Unió hatóságai 
hogyan hajtatják végre a rendeletet.

"A Digitális Szolgáltatások Törvényben sok minden 
tetszik. Amióta a DSA-val kapcsolatos munka 2020-ban 
megkezdődött, túl sok olyan, a szabad 
véleménynyilvánításra nézve kockázatot jelentő javaslat 
érkezett, ami a platformokra bízta volna annak eldöntését, 
hogy mi hangozhat el online és a DSA sokukat elkerüli" – 

EFF sajtóközlemény 

A jogszabályok fontos eszközei az Internetet 
igazságosabb hellyé tételének, de a 
végrehajtásuk kihívásokat támasztanak 
elénk.

SAN FRANCISCO – Az Európai Unió újabb 
mérföldkőhöz érkezett azzal, hogy a héten elfogadta a 
"Digitális Szolgáltatásokról Törvényt". A Digitális 
Szolgáltatásokról Törvény és a Digitális Piacok Törvény 
célja egy biztonságosabb és versenyképesebb digitális tér 
létrehozása.

Az online platformok számára új felelősségek előírásával 
a Digitális Szolgáltatások Törvény (DSA) célja a 
Facebook, a Google, az Apple és az Amazon hatalmának 
korlátozása, és a felhasználók jobb oktatása, illetve 
képességeinek javítása, de számos megközelítése 
kezdetbenelég problémás volt. A törvény a végső 
formájában elkerüli, hogy a közösségi hálózatok és a 
keresőmotorok a cenzúra eszközeivé váljanak, ami jó hír. 
Emellett megtartja a korábbi internetszabályozás fontos 
elveit, amik segítettek az Internetet szabaddá tenni, mint 
például az online platformok felelősség alóli mentessége 
mások véleménynyilvánításai miatt, és a felhasználók 
nyomon követésének korlátozása. Emellett javít is azzal, 
hogy magasabb szintű átláthatósági normákat ír elő a 
tartalommoderálással kapcsolatban, és nagyobb 
ellenőrzést biztosít a felhasználóknak az algoritmusok 
által válogatott javaslatok felett.

Ám a DSA nem csodaszer minden olyan problémára, 
amellyel a felhasználók online szembesülnek, és a végső 
megállapodásban nem minden jó: túl sok hatalmat ad a 
kormányzati szerveknek a potenciálisan illegális tartalmak 
megjelölésére és eltávolítására, valamint a névtelen 
hozzászólók adatainak feltárására. A DSA arra kötelezi a 
platformokat, hogy értékeljék és csökkentsék a 
rendszerszintű kockázatokat, de sok a kétértelműség azzal 
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A kapcsolódó EU Digitális Piacok Törvény (DMA) sike-
rének végső megítélése szintén az emberjogi központú 
végrehajtástól függ. Amíg a DMA által a "kapuőr" platfor-
mokra ruházott kötelezettségek teljes köre a versenyhez 
szükséges tér megteremtésének elősegítését célozza, azok 
alkalmazásának és érvényre juttatásának kulcsfontosságú 
lépéseit nagyon óvatosan kell megtenni, különösen annak 
érdekében, hogy elkerüljük a titkosított üzenetküldő szol-
gáltatásoknál, mint a Whatsapp és az iMessage, a bizton-
ság és magánélet terén elért eredményekben a visszalé-
pést. Ezért tanácsoltuk az Európai Bizottságnak, hogy a 
gyakorlatban szélesítse a biztonsági kivételeket, és mutas-
son rugalmasságot a DMA interoperabilitási megbízatásá-
nak érvényesítése terén annak biztosítása érdekében, hogy 
elegendő idő álljon rendelkezésre az összes jelentős 
technikai és politikai akadály leküzdésére."
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