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A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály
(DSA)

A digitális piacokról szóló jogszabály
(DMA)

Az irányelv közös minimumszabályokat
állapít meg az olyan személyek védelme
érdekében, akik a magánélet és a személyes
adatok területén tesznek bejelentést. Belső
és külső bejelentési csatornákat kell
létrehozni, illetve biztosítani kell ezek
kialakítást.
Az irányelv értelmében 2021. december 17étől a 250 főt elérő szervezeteknél lett volna
kötelező a visszaélés-bejelentési rendszerek
használata. Két további év elteltével pedig a
minimum 50 munkavállalót foglalkoztató,
magánszektorban működő cégekre is
kiterjednek majd azok a jogszabályok,
amelyek a szervezetek számára előírják a
bejelentési
csatornák
létrehozására
vonatkozó kötelezettségeket.

Az Európai Adatvédelmi Testület
elfogadta
a
közösségimédiaplatform interfészein található
sötét
megoldásokról
szóló
iránymutatást. Az iránymutatás
gyakorlati ajánlásokat fogalmaz
meg a közösségimédia-platformok
tervezői és felhasználói számára
arra vonatkozóan, hogy hogyan
ismerjék fel és kerüljék el az
úgynevezett „sötét megoldásokat”
a közösségi média interfészein,
amelyek sértik az általános
adatvédelmi
rendelet
követelményeit.

A
DSA
értelmében
uniós
szintű
kötelezettségek vonatkoznak majd minden
olyan digitális szolgáltatásra, amelyek
árukat, szolgáltatásokat vagy tartalmakat
közvetítenek a fogyasztók felé (ideértve a
jogellenes tartalmak gyorsabb eltávolítását
célzó új eljárásokat is). A digitális
szolgáltatások az online szolgáltatások széles
körét foglalják magukba, azonban a DSA-ban
meghatározott szabályok elsősorban az
online közvetítőkre és platformokra
vonatkoznak, mint amilyenek például az
online kereskedésre szolgáló felületek,
tárhelyszolgáltatások, a közösségi hálózatok,
a tartalommegosztó, valamint az online
utazási és szállásfoglalási platformok.

• A DMA kifejezetten meghatározza
azokat a feltételeket, amelyek alapján
a nagy online platformok ún. digitális
kapuőrnek
(„Gatekeeper”)
minősülnek.
• A DMA által előírt szabályozás
különösen
fontos,
mert
megakadályozza, hogy a kapuőr
szerepet betöltő vállalatok jogtalan
versenyelőnyhöz jussanak anélkül,
hogy többletkötelezettségeket és
tiltásokat
határoznak
meg
a
felhasználók számára.

Elfogadásra került

Elfogadásra került 2022. március
14-én.

• 2022 áprilisában az Európai Parlament és
a Tanács politikai megállapodásra jutottak.
• 2022 júliusában az Európai Parlament első
olvasat során elfogadta.
követően
a
végleges
• Ezt
jogszabályszöveget jóvá kell hagynia a
Tanácsnak.
• A jóváhagyást követően, a Hivatalos
Lapban való közzétételtől számított 20
nap elteltével lép hatályba a jogszabály.
követően
EU-szerte
• Elfogadását
közvetlenül kell alkalmazni, leghamarabb
a hatálybalépését követő tizenöt hónap
elteltével, vagy 2024. január 1-jétől.

• 2022 márciusában az Európai
Parlament és a Tanács politikai
megállapodásra jutottak.
• 2022 júliusában az Európai Parlament
első olvasat során elfogadta.
• Ezt követően a Tanácsnak kell
jóváhagynia
a
végleges
jogszabályszöveget.
• A jóváhagyást követően, a Hivatalos
Lapban való közzétételtől számított 20
nap elteltével lép hatályba a
jogszabály.
• Hatálybalépését követően 6 hónappal
EU-szerte közvetlenül kell alkalmazni.

2021. december 17-ig kellett volna a
tagállamoknak
implementálniuk.
Az
átültetésről továbbra sincs információ.

Elfogadás
státusza
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Elfogadás
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e-Privacy rendelet

DORA (Digital Operational Resilience
Act)

NIS II Irányelv

Adatkormányzási rendelet (DGA)

Az e-Privacy rendelet célja a vonatkozó
európai uniós jogi keret megújítása,
illetve a nemzeti szabályozásokból
eredő eltérések felszámolása és
egységes szabályok bevezetése. A
rendelet
kiegészíti
a
GDPR
rendelkezéseit,
azonban
fontos
megjegyezni, hogy míg a GDPR az
általánosabb jellegű rendelet, addig az
e-Privacy rendelet az elektronikus
hírközlési szolgáltatásokra és különösen
az
elektronikus
kommunikációra
fókuszál, így nem kizárólag a személyes
adatok védelmére terjed ki.

Célja az információs és kommunikációs
technológiák
kockázati
követelményeinek korszerűsítése a
pénzügyi szektorban, annak biztosítása
érdekében, hogy az IKT kockázatok
mérséklése esetén közös szabályok
vonatkozzanak a pénzügyi rendszer
valamennyi résztvevőjére. A DORA
lehetővé teszi, hogy minden érintett
rendelkezzen a kibertámadások és egyéb
kockázatok mérsékléséhez szükséges
biztosítékokkal.

A NIS II irányelv célja, hogy
megszüntesse a kiberbiztonsági
követelmények és intézkedések
végrehajtása terén a tagállamok
között fennálló eltéréseket. Ennek
érdekében minimumszabályokat
állapít meg az egyes tagállamok
illetékes
hatóságai
közötti
hatékony együttműködéshez.

A rendelet növelni kívánja a
szabadon
rendelkezésre
álló
adatok mennyiségét, azáltal, hogy
megkönnyíti
az
adatok
megosztását
és
újra
felhasználását, továbbá nagyobb
ellenőrzést
biztosít
az
adattulajdonosoknak az adataik
felett,
ezzel
növelve
az
adatmegosztásba vetett bizalmat.

A javaslattervezet jelenleg is tárgyalás
alatt áll.

• Az EU-s jogalkotók közötti háromoldalú
egyeztetések 2022. január 25-én
megkezdődtek, és a május 10-én elért
ideiglenes megállapodással zárultak,
amelyet a Tanácsnak és az Európai
Parlamentnek jóvá kell hagynia a
formális elfogadási eljárás előtt.
• 12 hónappal a hatálybalépését
követően kell majd alkalmazni,
bizonyos rendelkezéseit pedig 36
hónappal később.

• A társjogalkotók 2022. május
13-án
ideiglenes
megállapodásra
jutottak
a
szövegről. A szöveget most már
mindkét
intézménynek
hivatalosan el kell fogadnia, az
Európai Parlament a tervek
szerint októberben szavaz róla.
• A tagállamoknak 21 hónapjuk
lesz az irányelv átültetésére az
elfogadást követően.
• 12 hónappal a hatálybalépését
követően kell majd alkalmazni.

• A rendelet 2022. május 16-án a
Tanács által is elfogadásra
került.
• Várhatóan 2023 szeptemberétől
kell majd alkalmazni.
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Mesterséges intelligenciáról szóló
jogszabály

Data Act

Gig economy szabályozása

Privacy Shield 2.0?

Az új szabályozás hatékonyan fogja kezelni
a
MI-rendszerek
által
jelentett
kockázatokat azáltal, hogy valamennyi
tagállamban azonos módon, közvetlenül
kell alkalmazni a rendeletet. A Bizottság a
javaslatában
különböző
kockázati
csoportokba sorolja a MI-n alapuló
technológiákat:
- Elfogadhatatlan kockázat
- Magas kockázat
- Korlátozott kockázat
- Minimális kockázat
A
rendelettervezet
alapján
tiltott
gyakorlatok alkalmazása esetén, akár 30
millió eurós bírsággal kell számolni.

A DGA-t kiegészítve, az európai Data Act
alapvető célja, hogy a felhasználókat és a
szolgáltatókat – nagyobbakat és kisebbeket
egyaránt – egyenlőbb helyzetbe hozza az
adatokhoz való hozzáférés tekintetében.

Az új javaslattervezet célja, hogy
rendezze a platform munkavállalói
és az őket fizető platformok
közötti
kapcsolatot.
Fontos
kiemelni, hogy az új szabályozás
célja nem a piac ellehetetlenítése,
hanem a munkavállalók védelme.
Az EU jogalkotói javítani kívánják a
platformon dolgozók helyzetét
azáltal, hogy a platformok számára
kötelezettségeket írnak elő. Az
irányelvjavaslat magában foglalja a
digitális
munkavégzési
platformokon keresztül dolgozók
foglalkozási viszonyának helyes
meghatározására
irányuló
intézkedéseket,
valamint
új
munkavállalói és önfoglalkoztatói
jogokat az algoritmikus irányítás
tekintetében.

Az Európai Bizottság és az Egyesült
Államok bejelentették, hogy elvi
megállapodásra jutottak egy új
Transzatlanti
Adatvédelmi
Keretrendszer alapjairól, amely a
Schrems II. ítélettel hatályon kívül
helyezett Privacy Shield helyébe
léphet, a részletek kidolgozás alatt
állnak.

• A javaslat akkor válik jogszabállyá, ha a
Tanács és az Európai Parlament
megállapodnak
a
szöveg
közös
változatáról.
• A jogszabály tartalmára vonatkozóan
2022. június 1-ig az Európai Parlament
képviselőcsoportjai
nyújthattak
be
módosítási javaslatokat.
• Jelenleg tárgyalás alatt áll, várhatóan
legkorábban 2024 második felében válik
alkalmazandóvá.

• A Bizottság a javaslatot 2022. február 23án elfogadta.
• A javaslatra az érdekeltek 2022. március
14-től május 11-ig visszajelzéseket
tehettek, amelyeket az Európai Parlament
és a Tanács elé fognak terjeszteni.
• Jelenleg az egyes szakbizottságok
tárgyalják a szöveget.

• A Bizottság 2021 decemberében
terjesztette elő javaslatát.
• A javaslatot most az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak
kell megvitatnia. Ha elfogadják,
a tagállamoknak további két
évük lesz arra, hogy az
irányelvet átültessék a nemzeti
jogba.

Elvi megállapodás született 2022.
március 25-én.
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