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Módosítás  879 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az intézkedéseknek adott esetben az 

alábbiakra kell kiterjednie: 

törölve 

a) a videomegosztó platform 

szolgáltatója általános szerződési 

feltételeiben meg kell határozni és 

alkalmazni kell az (1) bekezdés b) 

pontjában hivatkozott erőszakra és 

gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak 

fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére 

káros tartalmak fogalmát, összhangban a 

6. illetve a 12. cikkel; 

 

b) olyan mechanizmusok kialakítása 

és üzemeltetése, amelyek segítségével a 

videomegosztó platformok felhasználói 

bejelenthetik vagy megjelölhetik az 

érintett videomegosztóplatform-szolgáltató 

számára a platformján tárolt, az (1) 

bekezdésben hivatkozott tartalmat; 

 

c) életkor-ellenőrző rendszerek 

kialakítása és üzemeltetése a 

videomegosztó platformok felhasználói 

számára azon tartalmakkal kapcsolatban, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését; 

 

d) olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek lehetővé teszik a 

videomegosztó platformok felhasználói 

számára az (1) bekezdésben hivatkozott 

tartalom minősítését; 

 

e) szülői felügyeleti rendszerek 

biztosítása azon tartalmak tekintetében, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését; 

 

f) olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek segítségével a 
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videomegosztó platformok 

visszajelezhetnek a videomegosztó 

platformok felhasználóinak a (b) pontban 

hivatkozott bejelentések vagy jelölések 

nyomán meghozott intézkedésekről. 

Or. en 

 

Módosítás  880 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az intézkedéseknek adott esetben az 

alábbiakra kell kiterjednie: 

törölve 

a) a videomegosztó platform 

szolgáltatója általános szerződési 

feltételeiben meg kell határozni és 

alkalmazni kell az (1) bekezdés b) 

pontjában hivatkozott erőszakra és 

gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak 

fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére 

káros tartalmak fogalmát, összhangban a 

6. illetve a 12. cikkel; 

 

b) olyan mechanizmusok kialakítása 

és üzemeltetése, amelyek segítségével a 

videomegosztó platformok felhasználói 

bejelenthetik vagy megjelölhetik az 

érintett videomegosztóplatform-szolgáltató 

számára a platformján tárolt, az (1) 

bekezdésben hivatkozott tartalmat; 

 

c) életkor-ellenőrző rendszerek 

kialakítása és üzemeltetése a 

videomegosztó platformok felhasználói 

számára azon tartalmakkal kapcsolatban, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését; 

 

d) olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek lehetővé teszik a 

videomegosztó platformok felhasználói 
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számára az (1) bekezdésben hivatkozott 

tartalom minősítését; 

e) szülői felügyeleti rendszerek 

biztosítása azon tartalmak tekintetében, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését; 

 

f) olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek segítségével a 

videomegosztó platformok 

visszajelezhetnek a videomegosztó 

platformok felhasználóinak a (b) pontban 

hivatkozott bejelentések vagy jelölések 

nyomán meghozott intézkedésekről. 

 

Or. en 

 

Módosítás  881 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az intézkedéseknek adott esetben az 

alábbiakra kell kiterjednie: 
A magatartási kódexben foglalt 
intézkedéseknek adott esetben az 

alábbiakra kell kiterjednie: 

Or. en 

 

Módosítás  882 

Marietje Schaake 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az intézkedéseknek adott esetben az 

alábbiakra kell kiterjednie: 

Az intézkedések adott esetben az 

alábbiakra terjedhetnek ki: 
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Or. en 

 

Módosítás  883 

Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az intézkedéseknek adott esetben az 

alábbiakra kell kiterjednie: 

Az intézkedések adott esetben az 

alábbiakra terjedhetnek ki: 

Or. en 

 

Módosítás  884 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a videomegosztó platform 

szolgáltatója általános szerződési 

feltételeiben meg kell határozni és 

alkalmazni kell az (1) bekezdés b) 

pontjában hivatkozott erőszakra és 

gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak 

fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére 

káros tartalmak fogalmát, összhangban a 

6. illetve a 12. cikkel; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  885 

Zdzisław Krasnodębski 
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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a videomegosztó platform 

szolgáltatója általános szerződési 

feltételeiben meg kell határozni és 

alkalmazni kell az (1) bekezdés b) 

pontjában hivatkozott erőszakra és 

gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak 

fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére 

káros tartalmak fogalmát, összhangban a 6. 

illetve a 12. cikkel; 

a) a videomegosztó platform 

szolgáltatója általános szerződési 

feltételeiben meg kell határozni és 

alkalmazni kell az (1) bekezdés b) 

pontjában hivatkozott erőszakra és 

gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak 

fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére 

káros tartalmak tagállamok által 

elfogadott fogalmát és meghatározását, 

összhangban a 6. illetve a 12. cikkel; 

Or. en 

 

Módosítás  886 

Marietje Schaake 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a videomegosztó platform 

szolgáltatója általános szerződési 

feltételeiben meg kell határozni és 

alkalmazni kell az (1) bekezdés b) 

pontjában hivatkozott erőszakra és 

gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak 

fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére 

káros tartalmak fogalmát, összhangban a 6. 

illetve a 12. cikkel; 

a) a videomegosztó platform 

szolgáltatója általános szerződési 

feltételeiben meg kell határozni a 

felhasználók jogait és kötelezettségeit az 

(1) bekezdés b) pontjában hivatkozott 

erőszakra és gyűlöletre való uszítás, illetve 

a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi 

fejlődésére káros tartalmak 

vonatkozásában, összhangban a 6. illetve a 

12. cikkel; 

Or. en 

 

Módosítás  887 

Yana Toom, Frédérique Ries, Marju Lauristin, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, 
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Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a videomegosztó platform 

szolgáltatója általános szerződési 

feltételeiben meg kell határozni és 

alkalmazni kell az (1) bekezdés b) 

pontjában hivatkozott erőszakra és 

gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak 

fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére 

káros tartalmak fogalmát, összhangban a 6. 

illetve a 12. cikkel; 

a) a videomegosztó platform 

szolgáltatója általános szerződési 

feltételeiben meg kell határozni és 

alkalmazni kell a felhasználók jogait és 

kötelezettségeit az (1) bekezdés b) 

pontjában hivatkozott erőszakra és 

gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak 

fizikai fejlődésére káros tartalmak 

vonatkozásában, összhangban a 6. illetve a 

12. cikkel; 

Or. en 

 

Módosítás  888 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Cécile 

Kashetu Kyenge 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a videomegosztó platform 

szolgáltatója általános szerződési 

feltételeiben meg kell határozni és 

alkalmazni kell az (1) bekezdés b) 

pontjában hivatkozott erőszakra és 

gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak 

fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére 

káros tartalmak fogalmát, összhangban a 6. 

illetve a 12. cikkel; 

a) a videomegosztó platform 

szolgáltatója általános szerződési 

feltételeiben meg kell határozni és 

alkalmazni kell az (1) bekezdés b) 

pontjában hivatkozott erőszakra és 

gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak 

fizikai vagy szellemi fejlődésére káros 

tartalmak jellemzőit, összhangban a 6. 

illetve a 12. cikkel; 

Or. en 
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Módosítás  889 

Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a videomegosztó platform 

szolgáltatója általános szerződési 

feltételeiben meg kell határozni és 

alkalmazni kell az (1) bekezdés b) 

pontjában hivatkozott erőszakra és 

gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak 

fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére 

káros tartalmak fogalmát, összhangban a 6. 

illetve a 12. cikkel; 

a) a videomegosztó platform 

szolgáltatója általános szerződési 

feltételeiben meg kell határozni és 

alkalmazni kell az erőszakra és gyűlöletre 

való uszítás, a jogellenes tartalmak, illetve 

a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi 

fejlődésére káros tartalmak fogalmát, 

összhangban a 6. illetve a 12. cikkel; 

Or. en 

 

Módosítás  890 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) olyan mechanizmusok kialakítása 

és üzemeltetése, amelyek segítségével a 

videomegosztó platformok felhasználói 

bejelenthetik vagy megjelölhetik az 

érintett videomegosztóplatform-szolgáltató 

számára a platformján tárolt, az (1) 

bekezdésben hivatkozott tartalmat; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  891 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 
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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) olyan mechanizmusok kialakítása 

és üzemeltetése, amelyek segítségével a 

videomegosztó platformok felhasználói 

bejelenthetik vagy megjelölhetik az érintett 

videomegosztóplatform-szolgáltató 

számára a platformján tárolt, az (1) 

bekezdésben hivatkozott tartalmat; 

b) olyan átlátható mechanizmusok 

kialakítása és üzemeltetése, amelyek 

segítségével a videomegosztó platformok 

felhasználói bejelenthetik vagy 

megjelölhetik az érintett 

videomegosztóplatform-szolgáltató 

számára a platformján tárolt, az (1) 

bekezdésben hivatkozott tartalmat; 

Or. en 

 

Módosítás  892 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) olyan mechanizmusok kialakítása 

és üzemeltetése, amelyek segítségével a 

videomegosztó platformok felhasználói 

bejelenthetik vagy megjelölhetik az érintett 

videomegosztóplatform-szolgáltató 

számára a platformján tárolt, az (1) 

bekezdésben hivatkozott tartalmat; 

b) olyan könnyen használható 

mechanizmusok kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek segítségével a 

videomegosztó platformok felhasználói 

bejelenthetik vagy megjelölhetik az érintett 

videomegosztóplatform-szolgáltató 

számára a platformján tárolt, az (1) 

bekezdésben hivatkozott tartalmat; 

Or. en 

 

Módosítás  893 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 
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2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a b) pont alapján létrehozott 

mechanizmust átlátható módon kell 

kialakítani, továbbá a jelentett és/vagy 

megjelölt tartalmakkal kapcsolatban 

hozott intézkedésekről tájékoztatni kell a 

videomegosztó platformok felhasználóit, 

illetve közzé kell tenni azokat. 

Or. en 

 

Módosítás  894 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) olyan rendszerek létrehozása és 

üzemeltetése, amelyeken keresztül a 

videomegosztó platformok 

visszajelezhetnek a videomegosztó 

platformok felhasználóinak a b) pontban 

említett bejelentések vagy jelölések 

nyomán meghozott intézkedésekről. 

Or. en 

Indokolás 

A korábbi f) pont. Átmozgatva, mivel logikusan nézve jobb helyen van a b) pont után, amely 

szintén a jelentéstételi és jelölési mechanizmusokkal foglalkozik. 

 

Módosítás  895 

Isabella Adinolfi 
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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) életkor-ellenőrző rendszerek 

kialakítása és üzemeltetése a 

videomegosztó platformok felhasználói 

számára azon tartalmakkal kapcsolatban, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  896 

Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) életkor-ellenőrző rendszerek 

kialakítása és üzemeltetése a 

videomegosztó platformok felhasználói 

számára azon tartalmakkal kapcsolatban, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését; 

c) életkor-ellenőrző rendszerek 

kialakítása és üzemeltetése a 

videomegosztó platformok felhasználói 

számára azon ismert tartalmakkal 

kapcsolatban, amelyek károsíthatják a 

kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi 

fejlődését; 

Or. en 

Indokolás 

Ez az irányelv nem mutathat túl a 2000/31/EK irányelvben meghatározottakon. 

 

Módosítás  897 

Sophia in 't Veld, Daniele Viotti, Ulrike Lunacek 
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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) életkor-ellenőrző rendszerek 

kialakítása és üzemeltetése a 

videomegosztó platformok felhasználói 

számára azon tartalmakkal kapcsolatban, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését; 

c) életkor-ellenőrző rendszerek 

kialakítása és üzemeltetése a 

videomegosztó platformok felhasználói 

számára azon tartalmakkal kapcsolatban, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai 

vagy értelmi fejlődését; 

Or. en 

 

Módosítás  898 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek lehetővé teszik a 

videomegosztó platformok felhasználói 

számára az (1) bekezdésben hivatkozott 

tartalom minősítését; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  899 

Marietje Schaake 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) szülői felügyeleti rendszerek törölve 
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biztosítása azon tartalmak tekintetében, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését; 

Or. en 

Indokolás 

Felesleges, hiszen a szülői felügyeleti rendszereket hálózati vagy szoftveres szinten is be lehet 

építeni. 

 

Módosítás  900 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) szülői felügyeleti rendszerek 

biztosítása azon tartalmak tekintetében, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  901 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) szülői felügyeleti rendszerek 

biztosítása azon tartalmak tekintetében, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését; 

e) szülői felügyeleti rendszerek 

biztosítása azon tartalmak tekintetében, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai 

vagy értelmi fejlődését; 
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Or. en 

 

Módosítás  902 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek segítségével a 

videomegosztó platformok 

visszajelezhetnek a videomegosztó 

platformok felhasználóinak a (b) pontban 

hivatkozott bejelentések vagy jelölések 

nyomán meghozott intézkedésekről. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  903 

Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek segítségével a 

videomegosztó platformok 

visszajelezhetnek a videomegosztó 

platformok felhasználóinak a (b) pontban 

hivatkozott bejelentések vagy jelölések 

nyomán meghozott intézkedésekről. 

törölve 

Or. en 
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Indokolás 

Ez az irányelv nem mutathat túl a 2000/31/EK irányelvben meghatározottakon. 

 

Módosítás  904 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek segítségével a 

videomegosztó platformok 

visszajelezhetnek a videomegosztó 

platformok felhasználóinak a (b) pontban 

hivatkozott bejelentések vagy jelölések 

nyomán meghozott intézkedésekről. 

f) átlátható, könnyen alkalmazható 

és hatékony eljárások kialakítása és 

üzemeltetése a videomegosztó platformok 

szolgáltatói és felhasználói közötti viták 

kezelésére és rendezésére a b)–e) pontban 

említett intézkedések végrehajtásával és 

azzal kapcsolatban, hogy ezek az 

intézkedések milyen mértékben állnak 

összhangban a magatartási kódexszel. 

Or. en 

Indokolás 

A bizottsági javaslatból nem derül ki világosan, hogy szükség van-e a vitarendezési 

mechanizmusok fejlesztésére és annak meghatározására, hogy kinek kellene azokat fejleszteni 

ezen irányelv hatályának videomegosztó platformokra való kiterjesztése tekintetében. Ez a 

módosítás ezt próbálja megoldani. 

 

Módosítás  905 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek segítségével a 

f) olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek segítségével a 
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videomegosztó platformok 

visszajelezhetnek a videomegosztó 

platformok felhasználóinak a (b) pontban 

hivatkozott bejelentések vagy jelölések 

nyomán meghozott intézkedésekről. 

videomegosztó platformok 

visszajelezhetnek a videomegosztó 

platformok felhasználóinak a b) pontban 

hivatkozott bejelentések vagy jelölések 

érvényességéről és az azok nyomán 

meghozott intézkedésekről. 

Or. en 

 

Módosítás  906 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek segítségével a 

videomegosztó platformok 

visszajelezhetnek a videomegosztó 

platformok felhasználóinak a (b) pontban 

hivatkozott bejelentések vagy jelölések 

nyomán meghozott intézkedésekről. 

f) olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek átláthatóságot 

biztosítanak a videomegosztó platformok 

felhasználóinak a b) pontban hivatkozott 

bejelentések vagy jelölések nyomán 

meghozott intézkedésekről. 

Or. en 

 

Módosítás  907 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Azt, hogy mi minősül megfelelő 

intézkedésnek az (1) bekezdés értelmében, 

a kérdéses tartalom jellege, az általa 

esetlegesen okozott kár, a védendő 

személyek tulajdonságai, illetve a 

veszélyeztetett jogok és jogos érdekek 
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fényében kell eldönteni, ideértve a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók, a 

tartalmat létrehozó és/vagy feltöltő 

felhasználók és a nyilvánosság jogos 

érdekeit is. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás az 1. cikk (1) bekezdése 19. pontjának törléséhez kapcsolódik (28a. cikk (2) 

bekezdés). Mindkettő elfogadása esetén ez a szöveg lesz az 1. cikk (1) bekezdésének 19. pontja 

(28a. cikk (2a) bekezdés). 

 

Módosítás  908 

Silvia Costa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

hivatkozott intézkedések végrehajtása 

érdekében a tagállamok ösztönzik a 4. 

cikk (7) bekezdésében hivatkozott 

társszabályozást. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a -2. cikket. 

 

Módosítás  909 

Angelika Mlinar, Yana Toom, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

hivatkozott intézkedések végrehajtása 

érdekében a tagállamok ösztönzik a 4. cikk 

(7) bekezdésében hivatkozott 

társszabályozást. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

hivatkozott intézkedések végrehajtása 

érdekében az Európai Bizottság olyan 

iránymutatások elfogadásával ösztönzi a 

4. cikk (7) bekezdésében hivatkozott 

társszabályozást, amelyek biztosítják, hogy 

a magatartási kódexek megfeleljenek ezen 

irányelv rendelkezéseinek és 

maradéktalanul eleget tegyenek az 

Alapjogi Chartában, különösen annak 52. 

cikkében foglalt kötelezettségeknek. 

Or. en 

 

Módosítás  910 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

hivatkozott intézkedések végrehajtása 

érdekében a tagállamok ösztönzik a 4. cikk 

(7) bekezdésében hivatkozott 

társszabályozást. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

hivatkozott intézkedések végrehajtása 

érdekében a tagállamok a 

videomegosztóplatform-szolgáltatásokra 

vonatkozó követelményeknek megfelelő 

közösségi platformokkal kapcsolatban 
ösztönzik a 4. cikk (7) bekezdésében 

hivatkozott társszabályozást és 

önszabályozást. 

Or. es 

 

Módosítás  911 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 
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2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

hivatkozott intézkedések végrehajtása 

érdekében a tagállamok ösztönzik a 4. cikk 

(7) bekezdésében hivatkozott 

társszabályozást. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

hivatkozott intézkedések végrehajtása 

érdekében a tagállamok a szabályozási 

intézkedések elfogadásának sérelme 

nélkül ösztönözhetik a 4. cikk (7) 

bekezdésében hivatkozott társszabályozási 

kezdeményezést. 

Or. en 

 

Módosítás  912 

Milan Zver 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

hivatkozott intézkedések végrehajtása 

érdekében a tagállamok ösztönzik a 4. cikk 

(7) bekezdésében hivatkozott 

társszabályozást. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

hivatkozott intézkedések végrehajtása 

érdekében a tagállamok ösztönözhetik a 4. 

cikk (7) bekezdésében hivatkozott 

társszabályozást. 

Or. en 

 

Módosítás  913 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

hivatkozott intézkedések végrehajtása 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

hivatkozott intézkedések végrehajtása 
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érdekében a tagállamok ösztönzik a 4. cikk 

(7) bekezdésében hivatkozott 

társszabályozást. 

érdekében a tagállamok ösztönzik az 

önszabályozást. 

Or. en 

 

Módosítás  914 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók az (1) 

bekezdésben említett magatartási 

kódexben foglaltaknak megfelelően 

rendszeresen ellenőrizzék teljesítményüket 

és azt nyilvánosságra hozzák. 

Or. en 

 

Módosítás  915 

Silvia Costa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamoknak létre kell 

hozniuk a videomegosztóplatform-

szolgáltatók által a (2) és (3) bekezdés 

szerint meghozott intézkedések 

megfelelőségének a felméréséhez 

szükséges mechanizmusokat. E feladat 

végrehajtásával a tagállamoknak a 30. 

cikknek megfelelően kijelölt hatóságokat 

kell megbízniuk. 

törölve 
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Or. en 

Indokolás 

Lásd a -2. cikket. 

 

Módosítás  916 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott 

intézkedések megfelelőségének a 

felméréséhez szükséges mechanizmusokat. 

E feladat végrehajtásával a tagállamoknak 

a 30. cikknek megfelelően kijelölt 

hatóságokat kell megbízniuk. 

(4) A tagállamok a Bizottsággal és az 

ERGA-val együttműködésben elősegítik az 

uniós magatartási kódex létrehozását, 

amely az uniós joggal és az Alapjogi 

Chartával összhangban iránymutatásokat 

foglal magában az e cikk (1) 

bekezdésének a) és b) pontjában említett 

tartalom eltávolítására alkalmazandó 

feltételekről. A tagállamoknak létre kell 

hozniuk a videomegosztóplatform-

szolgáltatók által az e cikk (2) és (3) 

bekezdése szerint meghozott intézkedések 

megfelelőségének a felméréséhez 

szükséges mechanizmusokat, különösen a 

véleménynyilvánítás szabadsága és az 

információszabadság vonatkozásában. E 

feladat végrehajtásával a tagállamoknak a 

30. cikknek megfelelően kijelölt 

hatóságokat kell megbízniuk. 

Or. en 

 

Módosítás  917 

Marietje Schaake 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 
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2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott 

intézkedések megfelelőségének a 

felméréséhez szükséges mechanizmusokat. 

E feladat végrehajtásával a tagállamoknak 

a 30. cikknek megfelelően kijelölt 

hatóságokat kell megbízniuk. 

(4) A tagállamoknak a Bizottsággal és 

az ERGA-val együttműködésben létre kell 

hozniuk a videomegosztóplatform-

szolgáltatók által az e cikk (2) és (3) 

bekezdése szerint meghozott intézkedések 

átláthatóságának, szükségességének, 

hatékonyságának és arányosságának 
rendszeres felméréséhez szükséges 

mechanizmusokat, különösen a 

véleménynyilvánítás szabadsága és az 

információszabadság vonatkozásában. E 

feladat végrehajtásával a tagállamoknak a 

30. cikknek megfelelően kijelölt 

hatóságokat kell megbízniuk. 

Or. en 

 

Módosítás  918 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott 

intézkedések megfelelőségének a 

felméréséhez szükséges mechanizmusokat. 

E feladat végrehajtásával a tagállamoknak 

a 30. cikknek megfelelően kijelölt 

hatóságokat kell megbízniuk. 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott 

intézkedések megfelelőségének a 

felméréséhez szükséges mechanizmusokat. 

E feladat végrehajtásával a tagállamoknak 

a 30. cikknek megfelelően kijelölt 

hatóságokat kell megbízniuk. Amikor a 

társszabályozás vagy az önszabályozás 

elégtelennek bizonyul, a nemzeti 

szabályozó hatóságok gyakorolhatják a 

tényleges hatásköreiket. 

Or. fr 
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Módosítás  919 

Dietmar Köster 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott 

intézkedések megfelelőségének a 

felméréséhez szükséges mechanizmusokat. 

E feladat végrehajtásával a tagállamoknak 

a 30. cikknek megfelelően kijelölt 

hatóságokat kell megbízniuk. 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott 

intézkedések megfelelőségének a 

felméréséhez szükséges mechanizmusokat. 

E feladat végrehajtásával a tagállamoknak 

a 30. cikknek megfelelően kijelölt 

hatóságokat kell megbízniuk, valamint az 

ön- vagy társszabályozás 

eredménytelensége esetén és annak 

mértékétől függően tényleges hatáskört 

kell biztosítaniuk számukra. 

Or. en 

 

Módosítás  920 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott 

intézkedések megfelelőségének a 

felméréséhez szükséges mechanizmusokat. 

E feladat végrehajtásával a tagállamoknak 

a 30. cikknek megfelelően kijelölt 

hatóságokat kell megbízniuk. 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott 

intézkedések átláthatóságának, 

szükségességének, hatékonyságának és 

arányosságának felméréséhez szükséges 

mechanizmusokat. E feladat 

végrehajtásával a tagállamoknak megfelelő 

nemzeti hatóságokat, akár a 30. cikknek 

megfelelően kijelölt hatóságokat kell 
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megbízniuk. 

Or. en 

 

Módosítás  921 

Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott 

intézkedések megfelelőségének a 

felméréséhez szükséges mechanizmusokat. 

E feladat végrehajtásával a tagállamoknak 

a 30. cikknek megfelelően kijelölt 

hatóságokat kell megbízniuk. 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott 

intézkedések átláthatóságának, 

szükségességének, arányosságának és 
megfelelőségének felméréséhez szükséges 

mechanizmusokat. E feladat 

végrehajtásával a tagállamoknak a 30. 

cikknek megfelelően kijelölt hatóságokat 

kell megbízniuk. 

Or. en 

 

Módosítás  922 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott 

intézkedések megfelelőségének a 

felméréséhez szükséges mechanizmusokat. 

E feladat végrehajtásával a tagállamoknak 

a 30. cikknek megfelelően kijelölt 

hatóságokat kell megbízniuk. 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

a (2) és (2a) bekezdés szerint meghozott 

intézkedések teljesítéséről és 

eredményességéről való beszámoláshoz 
szükséges mechanizmusokat. E feladat 

végrehajtásával a tagállamoknak a 30. 

cikknek megfelelően kijelölt hatóságokat 
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kell megbízniuk. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a későbbi számozás miatt létrejött saját (2a) bekezdésre utal. 

 

Módosítás  923 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok nem alkalmazhatnak 

az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott 

intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók 

tekintetében. A tagállamok nem 

akadályozhatók meg abban, hogy a 

jogellenes tartalmakra vonatkozóan 

szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen 

intézkedések elfogadásakor azonban 

tiszteletben kell tartaniuk az 

alkalmazandó uniós jogszabályokat, így 

adott esetben a 2000/31/EK irányelv 14. és 

15. cikkében vagy a 2011/93/EU irányelv 

25. cikkében meghatározottakat. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  924 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok nem alkalmazhatnak 

az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott 

intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók 

tekintetében. A tagállamok nem 

akadályozhatók meg abban, hogy a 

jogellenes tartalmakra vonatkozóan 

szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen 

intézkedések elfogadásakor azonban 

tiszteletben kell tartaniuk az 

alkalmazandó uniós jogszabályokat, így 

adott esetben a 2000/31/EK irányelv 14. és 

15. cikkében vagy a 2011/93/EU irányelv 

25. cikkében meghatározottakat. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  925 

Silvia Costa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok nem alkalmazhatnak 

az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott 

intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók 

tekintetében. A tagállamok nem 

akadályozhatók meg abban, hogy a 

jogellenes tartalmakra vonatkozóan 

szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen 

intézkedések elfogadásakor azonban 

tiszteletben kell tartaniuk az 

alkalmazandó uniós jogszabályokat, így 

adott esetben a 2000/31/EK irányelv 14. és 

15. cikkében vagy a 2011/93/EU irányelv 

25. cikkében meghatározottakat. 

törölve 

Or. en 
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Indokolás 

Lásd a -2. cikket. 

 

Módosítás  926 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick 

Federley 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok nem alkalmazhatnak 

az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott 

intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

tekintetében. A tagállamok nem 

akadályozhatók meg abban, hogy a 

jogellenes tartalmakra vonatkozóan 

szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen 

intézkedések elfogadásakor azonban 

tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó 

uniós jogszabályokat, így adott esetben a 

2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében 

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

(5) A tagállamok nem alkalmazhatnak 

az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott 

intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

tekintetében. A tagállamok nem 

akadályozhatók meg abban, hogy a 

jogellenes tartalmakra vonatkozóan 

szigorúbb intézkedéseket írjanak elő, 

feltéve, hogy ezen irányelv 

alkalmazásában meghozott, a jogellenes 

tartalom nyilvánosság részére történő 

online terjesztésének vagy más formában 

való elérhetővé tételének korlátozására 

irányuló intézkedések összhangban 

vannak az Alapjogi Chartával, a 

szükséges és arányos mértékre 

korlátozódnak, valamint azokat előzetes 

igazságügyi hatósági engedély alapján 

foganatosítják. Ilyen intézkedések 

elfogadásakor azonban tiszteletben kell 

tartaniuk az alkalmazandó uniós 

jogszabályokat, így adott esetben a 

2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében 

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

Or. en 

 

Módosítás  927 

Marietje Schaake 
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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok nem alkalmazhatnak 

az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott 

intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók 

tekintetében. A tagállamok nem 

akadályozhatók meg abban, hogy a 

jogellenes tartalmakra vonatkozóan 

szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen 
intézkedések elfogadásakor azonban 

tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó 

uniós jogszabályokat, így adott esetben a 

2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében 

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

(5) A tagállamoknak a jogellenesnek 

ítélet tartalmakkal kapcsolatos 

intézkedések elfogadásakor tiszteletben 

kell tartaniuk az alkalmazandó uniós 

jogszabályokat, így adott esetben a 

2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében 

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

Or. en 

 

Módosítás  928 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok nem alkalmazhatnak 

az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott 

intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók 

tekintetében. A tagállamok nem 

akadályozhatók meg abban, hogy a 

jogellenes tartalmakra vonatkozóan 

szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen 

intézkedések elfogadásakor azonban 

tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó 

uniós jogszabályokat, így adott esetben a 

2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében 

(5) A tagállamok nem akadályozhatók 

meg abban, hogy a jogellenes tartalmakra 

vonatkozóan szigorúbb intézkedéseket 

írjanak elő. Ilyen intézkedések 

elfogadásakor azonban tiszteletben kell 

tartaniuk az alkalmazandó uniós 

jogszabályokat, így adott esetben a 

2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében 

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 
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vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

Or. en 

 

Módosítás  929 

Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok nem alkalmazhatnak 

az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott 

intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

tekintetében. A tagállamok nem 

akadályozhatók meg abban, hogy a 

jogellenes tartalmakra vonatkozóan 

szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen 

intézkedések elfogadásakor azonban 

tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó 

uniós jogszabályokat, így adott esetben a 

2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében 

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

(5) A tagállamok nem alkalmazhatnak 

az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott 

intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

tekintetében. Ilyen intézkedések 

elfogadásakor azonban tiszteletben kell 

tartaniuk az alkalmazandó uniós 

jogszabályokat, így adott esetben a 

2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében 

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

Or. en 

Indokolás 

Ez az irányelv nem mutathat túl a 2000/31/EK irányelvben meghatározottakon. 

 

Módosítás  930 

Dietmar Köster 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok nem alkalmazhatnak 

az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott 

intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók 

tekintetében. A tagállamok nem 

akadályozhatók meg abban, hogy a 

jogellenes tartalmakra vonatkozóan 

szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen 

intézkedések elfogadásakor azonban 

tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó 

uniós jogszabályokat, így adott esetben a 

2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében 

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

(5) A tagállamok nem akadályozhatók 

meg abban, hogy főként, de nem csak a 

jogellenes tartalmakra vonatkozóan 

részletesebb vagy szigorúbb intézkedéseket 

írjanak elő. Ilyen intézkedések 

elfogadásakor azonban tiszteletben kell 

tartaniuk az alkalmazandó uniós 

jogszabályokat, így adott esetben a 

2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében 

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

Or. en 

 

Módosítás  931 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok nem alkalmazhatnak 

az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott 

intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók 

tekintetében. A tagállamok nem 

akadályozhatók meg abban, hogy a 

jogellenes tartalmakra vonatkozóan 

szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen 

intézkedések elfogadásakor azonban 

tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó 

uniós jogszabályokat, így adott esetben a 

2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében 

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

(5) A tagállamok nem akadályozhatók 

meg abban, hogy a 

videomegosztóplatform-szolgáltatókra, 

különösen a jogellenes tartalmakra 

vonatkozóan részletesebb vagy szigorúbb 

intézkedéseket írjanak elő. Ilyen 

intézkedések elfogadásakor azonban 

tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó 

uniós jogszabályokat, így adott esetben a 

2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében 

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

Or. fr 
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Módosítás  932 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok nem alkalmazhatnak 

az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott 

intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket 
a videomegosztóplatform-szolgáltatók 

tekintetében. A tagállamok nem 

akadályozhatók meg abban, hogy a 

jogellenes tartalmakra vonatkozóan 

szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen 

intézkedések elfogadásakor azonban 

tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó 

uniós jogszabályokat, így adott esetben a 

2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében 

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

(5) A tagállamok az (1) és (2) 

bekezdésben hivatkozott intézkedéseknél 

szigorúbb intézkedéseket alkalmazhatnak a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

tekintetében. A tagállamok nem 

akadályozhatók meg abban, hogy a 

jogellenes tartalmakra vonatkozóan 

szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen 

intézkedések elfogadásakor azonban 

tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó 

uniós jogszabályokat, így adott esetben a 

2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkében 

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

Or. fr 

 

Módosítás  933 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

olyan panasztételi és jogorvoslati 

mechanizmusok meglétét, amelyek 

segítségével a felhasználó és a 

videomegosztó platform szolgáltatója 

rendezni tudja a közöttük az (1) és a (2) 

bekezdésben hivatkozott megfelelő 

intézkedések alkalmazásával kapcsolatban 

törölve 
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felmerülő jogvitákat. 

Or. en 

Indokolás 

Módosított formában áthelyezve a 28a. cikk (2) bekezdése második albekezdésének f) 

pontjába. 

 

Módosítás  934 

Silvia Costa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

olyan panasztételi és jogorvoslati 

mechanizmusok meglétét, amelyek 

segítségével a felhasználó és a 

videomegosztó platform szolgáltatója 

rendezni tudja a közöttük az (1) és a (2) 

bekezdésben hivatkozott megfelelő 

intézkedések alkalmazásával kapcsolatban 

felmerülő jogvitákat. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a -2. cikket. 

 

Módosítás  935 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 6 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

olyan panasztételi és jogorvoslati 

mechanizmusok meglétét, amelyek 

segítségével a felhasználó és a 

videomegosztó platform szolgáltatója 

rendezni tudja a közöttük az (1) és a (2) 

bekezdésben hivatkozott megfelelő 

intézkedések alkalmazásával kapcsolatban 

felmerülő jogvitákat. 

(6) A tagállamok az Európai Unió 

Alapjogi Chartájában rögzített 

szabadságokkal és jogokkal összhangban 

joghatóságuk alatt olyan közigazgatási 

panasztételi és jogorvoslati 

mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 

segítségével a felhasználó és a 

videomegosztó platform szolgáltatója 

rendezni tudja a közöttük az (1) és a (2) 

bekezdésben hivatkozott megfelelő 

intézkedések alkalmazásával kapcsolatban 

felmerülő jogvitákat. Ez a rendelkezés 

nem érinti a nemzeti jog szerinti polgári 

jogi és büntetőjogi jogorvoslati 

lehetőségeket. 

Or. en 

 

Módosítás  936 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

olyan panasztételi és jogorvoslati 

mechanizmusok meglétét, amelyek 

segítségével a felhasználó és a 

videomegosztó platform szolgáltatója 

rendezni tudja a közöttük az (1) és a (2) 

bekezdésben hivatkozott megfelelő 

intézkedések alkalmazásával kapcsolatban 

felmerülő jogvitákat. 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

olyan panasztételi és jogorvoslati 

mechanizmusok meglétét és közzétételét, 

amelyek segítségével a felhasználó és a 

videomegosztó platform szolgáltatója 

rendezni tudja a közöttük az (1) és a (2) 

bekezdésben hivatkozott megfelelő 

intézkedések alkalmazásával kapcsolatban 

felmerülő jogvitákat. 

Or. en 

 

Módosítás  937 

Dita Charanzová 
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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

olyan panasztételi és jogorvoslati 

mechanizmusok meglétét, amelyek 

segítségével a felhasználó és a 

videomegosztó platform szolgáltatója 

rendezni tudja a közöttük az (1) és a (2) 

bekezdésben hivatkozott megfelelő 

intézkedések alkalmazásával kapcsolatban 

felmerülő jogvitákat. 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

olyan hatékony panasztételi és jogorvoslati 

mechanizmusok meglétét, amelyek 

segítségével a felhasználó és a 

videomegosztó platform szolgáltatója 

rendezni tudja a közöttük az (1) és a (2) 

bekezdésben hivatkozott megfelelő 

intézkedések alkalmazásával kapcsolatban 

felmerülő jogvitákat. 

Or. en 

 

Módosítás  938 

Silvia Costa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi a videomegosztóplatform-

szolgáltatókat, hogy osszák meg 

egymással a társszabályozási rendszerekre 

vonatkozó legjobb gyakorlataikat a teljes 

Unióban. Indokolt esetben a Bizottságnak 

elő kell segítenie az Uniós magatartási 

kódexek kidolgozását. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a -2. cikket. 
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Módosítás  939 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi a videomegosztóplatform-

szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással 

a társszabályozási rendszerekre vonatkozó 

legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. 

Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell 

segítenie az Uniós magatartási kódexek 

kidolgozását. 

(7) A tagállamok, a Bizottság és az 

ERGA arra ösztönzi a 

videomegosztóplatform-szolgáltatókat, 

hogy osszák meg egymással a 

társszabályozási rendszerekre vonatkozó 

legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. 

Indokolt esetben a tagállamok 

együttműködnek egymással az ösztönző 

értékkel bíró Uniós magatartási kódexek 

kidolgozása érdekében, amelyben a 

Bizottság szükség esetén koordinációs 

szerepet játszhat. 

Or. fr 

 

Módosítás  940 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi a videomegosztóplatform-

szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással 

a társszabályozási rendszerekre vonatkozó 

legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. 

Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell 

segítenie az Uniós magatartási kódexek 

kidolgozását. 

(7) A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi a videomegosztóplatform-

szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással 

a társszabályozási rendszerekre vonatkozó 

legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. 

Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell 

segítenie az Uniós magatartási kódexek 

kidolgozását. A Bizottság ténylegesen és 

könnyen hozzáférhető módon közzéteszi 

ezeket a legjobb gyakorlatokat. 

Or. en 
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Módosítás  941 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi a videomegosztóplatform-

szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással 

a társszabályozási rendszerekre vonatkozó 

legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. 

Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell 

segítenie az Uniós magatartási kódexek 

kidolgozását. 

(7) A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi az audiovizuális 

médiaszolgáltatókat, többek között a 

médiaszolgáltatókat és 

videomegosztóplatform-szolgáltatókat, 

hogy osszák meg egymással a 

társszabályozási rendszerekre vonatkozó 

legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. 

Or. en 

 

Módosítás  942 

Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi a videomegosztóplatform-

szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással 

a társszabályozási rendszerekre vonatkozó 

legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. 

Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell 

segítenie az Uniós magatartási kódexek 

kidolgozását. 

(7) A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi a videomegosztóplatform-

szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással 

a társszabályozási rendszerekre vonatkozó 

legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. 

Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell 

segítenie az önkéntes Uniós magatartási 

kódexek kidolgozását. 

Or. en 
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Módosítás  943 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós 

magatartási kódexek tervezetét, illetve a 

meglévő Uniós magatartási kódexek 

módosításait. A Bizottság felkérheti az 

ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 

magatartási kódexek tervezeteit, 

módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

megfelelő tájékoztatást nyújthat az ilyen 

magatartási kódexekről a nyilvánosság 

számára. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  944 

Silvia Costa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós 

magatartási kódexek tervezetét, illetve a 

meglévő Uniós magatartási kódexek 

módosításait. A Bizottság felkérheti az 

ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 

magatartási kódexek tervezeteit, 

törölve 
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módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

megfelelő tájékoztatást nyújthat az ilyen 

magatartási kódexekről a nyilvánosság 

számára. 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a -2. cikket. 

 

Módosítás  945 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós 

magatartási kódexek tervezetét, illetve a 

meglévő Uniós magatartási kódexek 

módosításait. A Bizottság felkérheti az 

ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 

magatartási kódexek tervezeteit, 

módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

megfelelő tájékoztatást nyújthat az ilyen 
magatartási kódexekről a nyilvánosság 

számára. 

(8) A 4. cikk (7) bekezdésével 

összhangban a videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a Bizottsághoz az uniós 

magatartási kódexek tervezetét, illetve a 

meglévő uniós magatartási kódexek 

módosításait. A Bizottság felkérheti az 

ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 

magatartási kódexek tervezeteit, 

módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

biztosítja, hogy az uniós társ- és 

önszabályozási 

kezdeményezéstervezeteket, illetve a 

meglévő uniós magatartási kódexek 

módosításait vagy bővítéseit – azok 

elfogadása előtt – ténylegesen és könnyen 

elérhetővé tegyék a nyilvánosság számára. 

Or. en 
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Módosítás  946 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós 

magatartási kódexek tervezetét, illetve a 

meglévő Uniós magatartási kódexek 

módosításait. A Bizottság felkérheti az 

ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 

magatartási kódexek tervezeteit, 

módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

megfelelő tájékoztatást nyújthat az ilyen 

magatartási kódexekről a nyilvánosság 

számára. 

(8) A videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a Bizottsághoz a magatartási 

kódexek tervezetét, illetve a meglévő 

magatartási kódexek módosításait. A 

Bizottság a bevált gyakorlatok cseréjének 

előmozdítása érdekében megfelelő 

tájékoztatást nyújt az ilyen magatartási 

kódexekről a nyilvánosság számára. 

Or. en 

 

Módosítás  947 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós 

magatartási kódexek tervezetét, illetve a 

meglévő Uniós magatartási kódexek 

módosításait. A Bizottság felkérheti az 

ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 

magatartási kódexek tervezeteit, 

(8) A videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a tagállamoknak az Uniós 

magatartási kódexek tervezetét, illetve a 

meglévő Uniós magatartási kódexek 

módosításait. A tagállamok felkérhetik az 

ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 

magatartási kódexek tervezeteit, 
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módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

megfelelő tájékoztatást nyújthat az ilyen 

magatartási kódexekről a nyilvánosság 

számára. 

módosításait vagy bővítéseit. A tagállamok 

és másodlagosan a Bizottság megfelelő 

tájékoztatást nyújthatnak az ilyen 

magatartási kódexekről a nyilvánosság 

számára. 

Or. fr 

 

Módosítás  948 

Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós 

magatartási kódexek tervezetét, illetve a 

meglévő Uniós magatartási kódexek 

módosításait. A Bizottság felkérheti az 

ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 

magatartási kódexek tervezeteit, 

módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

megfelelő tájékoztatást nyújthat az ilyen 

magatartási kódexekről a nyilvánosság 

számára. 

(8) A videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a Bizottsághoz az uniós 

magatartási kódexek tervezetét, illetve a 

meglévő önkéntes uniós magatartási 

kódexek módosításait. A Bizottság 

felkérheti az ERGA-t, hogy véleményezze 

az ilyen magatartási kódexek tervezeteit, 

módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

megfelelő tájékoztatást nyújthat az ilyen 

magatartási kódexekről a nyilvánosság 

számára. 

Or. en 

 

Módosítás  949 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 8 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós 

magatartási kódexek tervezetét, illetve a 

meglévő Uniós magatartási kódexek 

módosításait. A Bizottság felkérheti az 

ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 

magatartási kódexek tervezeteit, 

módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

megfelelő tájékoztatást nyújthat az ilyen 

magatartási kódexekről a nyilvánosság 

számára. 

(8) A videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a Bizottsághoz az uniós 

magatartási kódexek tervezetét, illetve a 

meglévő uniós magatartási kódexek 

módosításait. A Bizottság felkérheti az 

ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 

magatartási kódexek tervezeteit, 

módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

megfelelő tájékoztatást nyújt az ilyen 

magatartási kódexekről a nyilvánosság 

számára. 

Or. en 

 

Módosítás  950 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós 

magatartási kódexek tervezetét, illetve a 

meglévő Uniós magatartási kódexek 

módosításait. A Bizottság felkérheti az 

ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 

magatartási kódexek tervezeteit, 

módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

megfelelő tájékoztatást nyújthat az ilyen 

magatartási kódexekről a nyilvánosság 

számára. 

(8) A videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a Bizottsághoz az uniós 

magatartási kódexek tervezetét, illetve a 

meglévő uniós magatartási kódexek 

módosításait. A Bizottság felkéri az 

ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 

magatartási kódexek tervezeteit, 

módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

megfelelő tájékoztatást nyújthat az ilyen 

magatartási kódexekről a nyilvánosság 

számára. 

Or. en 
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Módosítás  951 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 8 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

videomegosztóplatform-szolgáltatókra 

ugyanazok a kötelezettségek 

vonatkozzanak, mint a 

médiaszolgáltatókra, a platformjaikon 

rendelkezésre bocsátott audiovizuális 

kereskedelmi közleményekre vonatkozóan 

a 9–11. cikkben meghatározott 

rendelkezéseknek megfelelően, mivel: 

 – hasonló gazdasági modellen 

alapulnak, mint az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, 

 – részt vesznek az audiovizuális 

kereskedelmi közlemények értékesítésében 

és megjelenítésében, 

 – vagy részesednek az abból 

származó működési bevételekből. 

Or. fr 

 

Módosítás  952 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 8 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Az audiovizuális kereskedelmi 

közlemények videomegosztóplatform-

szolgáltatók általi értékesítésének vagy 

elhelyezésének mértékétől függően a 
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tagállamok biztosítják, hogy a 

platformjaikon elérhető audiovizuális 

kereskedelmi közleményekre, támogatott 

tartalmakra és termékelhelyezésekre 

vonatkozó, 9–11. cikkben foglalt 

követelményekkel kapcsolatban a 

videomegosztóplatform-szolgáltatókat a 

médiaszolgáltatókkal megegyező 

kötelezettségek terheljék. 

Or. en 

 

Módosítás  953 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 

azon nem a területükön letelepedett 

videomegosztóplatform-szolgáltatók, 

amelyeknek ugyanakkor vagy az 

anyavállalata vagy egy leányvállalata a 

területükön letelepedett, vagy amelyek egy 

csoport tagjai és a csoport egy másik tagja 

a területükön letelepedett, a 2000/31/EK 

irányelv 3. cikk (1) bekezdése értelmében a 

saját területükön letelepedett 

szolgáltatónak minősüljenek. 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 

azok a videomegosztóplatform-

szolgáltatók: 

 a) amelyek nem a területükön 

telepedtek le, viszont amelyeknek vagy az 

anyavállalata vagy egy leányvállalata a 

területükön letelepedett, vagy amelyek egy 

csoport tagjai és a csoport egy másik tagja 

a területükön letelepedett, 

 b) amelyek egy másik tagállamban 

telepedtek le és közben a területükön lévő 

közönséget célozzák meg, a 2000/31/EK 

irányelv 3. cikk (1) bekezdése értelmében a 

saját területükön letelepedett 

szolgáltatónak minősüljenek. 
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Or. fr 

 

Módosítás  954 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 

azon nem a területükön letelepedett 

videomegosztóplatform-szolgáltatók, 

amelyeknek ugyanakkor vagy az 

anyavállalata vagy egy leányvállalata a 

területükön letelepedett, vagy amelyek egy 

csoport tagjai és a csoport egy másik tagja 

a területükön letelepedett, a 2000/31/EK 

irányelv 3. cikk (1) bekezdése értelmében a 

saját területükön letelepedett 

szolgáltatónak minősüljenek. 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 

azon nem a területükön letelepedett 

audiovizuális médiaszolgáltatók, többek 

között videomegosztóplatform-

szolgáltatók, amelyeknek ugyanakkor vagy 

az anyavállalata vagy egy leányvállalata a 

területükön letelepedett, vagy amelyek egy 

csoport tagjai és a csoport egy másik tagja 

a területükön letelepedett, a 2000/31/EK 

irányelv 3. cikk (1) bekezdése értelmében a 

saját területükön letelepedett 

szolgáltatónak minősüljenek. 

Or. en 

 

Módosítás  955 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 b cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az első albekezdés alkalmazásában, 

amennyiben az anyavállalat, a 

leányvállalat vagy a csoport másik tagja 

mind különböző tagállamban letelepedett, 

a szolgáltató azon tagállamban minősül 

letelepedettnek, amelyben az 

anyavállalata letelepedett, vagy – ilyen 

tagállami letelepedettség hiányában – 

törölve 
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ahol a leányvállalata letelepedett, vagy – 

ilyen tagállami letelepedettség hiányában 

– ahol a csoport másik gazdálkodó 

egysége letelepedett. 

Or. fr 

 

Módosítás  956 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 b cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A második albekezdés alkalmazásában, 

amennyiben több, különböző tagállamban 

letelepedett leányvállalat van, vagy 

amennyiben a csoportnak több, különböző 

tagállamban letelepedett tagja van, az 

érintett tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a szolgáltató kijelölje, hogy a 

tagállamok közül melyikben minősül 

letelepedettnek. 

törölve 

Or. fr 

 

Módosítás  957 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 b cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A második albekezdés alkalmazásában, 

amennyiben több, különböző tagállamban 

letelepedett leányvállalat van, vagy 

amennyiben a csoportnak több, különböző 

tagállamban letelepedett tagja van, az 

érintett tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

A második albekezdés alkalmazásában, 

amennyiben több, különböző tagállamban 

letelepedett leányvállalat van, vagy 

amennyiben a csoportnak több, különböző 

tagállamban letelepedett tagja van, az 

érintett tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
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hogy a szolgáltató kijelölje, hogy a 

tagállamok közül melyikben minősül 

letelepedettnek. 

hogy a szolgáltató egyértelműen és 

haladéktalanul nyilatkozzon arról, hogy a 

tagállamok közül melyikben minősül 

letelepedettnek. Ez a nyilatkozat egy 

naptári évben belül nem módosítható. 

Or. en 

 

Módosítás  958 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 b cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A második albekezdés alkalmazásában, 

amennyiben több, különböző tagállamban 

letelepedett leányvállalat van, vagy 

amennyiben a csoportnak több, különböző 

tagállamban letelepedett tagja van, az 

érintett tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a szolgáltató kijelölje, hogy a 

tagállamok közül melyikben minősül 

letelepedettnek. 

A második albekezdés alkalmazásában, 

amennyiben több, különböző tagállamban 

letelepedett leányvállalat van, vagy 

amennyiben a csoportnak több, különböző 

tagállamban letelepedett tagja van, azt 

abban a tagállamban kell letelepedettnek 

tekinteni, ahol a munkaerő többsége 

dolgozik. 

Or. en 

Indokolás 

Amennyiben a videomegosztóplatform-szolgáltatóknak lehetőségük lenne eldönteni, hogy ezen 

irányelv értelmében melyik tagállamot tekintsék a székhelyük szerinti tagállamnak, az 

aránytalan lenne, mivel lehetővé tenné a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum 

kiválasztását (forum shopping). A munkaerő többségének helymeghatározása egyértelmű és 

megbízható kritérium annak megállapításához, hogy hol van a platform székhelye az 

Unióban. 

 

Módosítás  959 

Isabella Adinolfi 
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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 b cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 

a területükön letelepedett 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

listáját, és a joghatóságukat megalapozó, a 

2000/31/EK irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdésében, illetve az (1) bekezdésben 

rögzített kritériumokat. A tagállamok 

kötelesek rendszeresen frissíteni a fenti 

listát. A Bizottság gondoskodik róla, hogy 

az illetékes független szabályozó 

hatóságok hozzáférjenek ehhez az 

információhoz. 

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 

a területükön letelepedett 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

listáját, és a joghatóságukat megalapozó, a 

2000/31/EK irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdésében, illetve az (1) bekezdésben 

rögzített kritériumokat. A tagállamok 

kötelesek rendszeresen frissíteni a fenti 

listát. A Bizottság gondoskodik róla, hogy 

az illetékes független szabályozó 

hatóságok és a nyilvánosság könnyen és 

ténylegesen hozzáférjenek ehhez az 

információhoz. 

Or. en 

 

Módosítás  960 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 b cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 

a területükön letelepedett 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

listáját, és a joghatóságukat megalapozó, a 

2000/31/EK irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdésében, illetve az (1) bekezdésben 

rögzített kritériumokat. A tagállamok 

kötelesek rendszeresen frissíteni a fenti 

listát. A Bizottság gondoskodik róla, hogy 

az illetékes független szabályozó 

hatóságok hozzáférjenek ehhez az 

információhoz. 

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 

a területükön letelepedett vagy a 

területükön letelepedettnek minősülő 
videomegosztóplatform-szolgáltatók 

listáját az (1) bekezdésben rögzített, a 

joghatóságukat megalapozó 

kritériumoknak megfelelően. A 

tagállamok kötelesek rendszeresen 

frissíteni a fenti listát. A Bizottság 

gondoskodik róla, hogy az illetékes 

független szabályozó hatóságok 

hozzáférjenek ehhez az információhoz. 

Or. fr 
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Módosítás  961 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries, Andrea Bocskor 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 b cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Ha az (1) bekezdést alkalmazva az 

érintett tagállamok nem értenek egyet 

abban, melyiküknek van joghatósága, 

kötelesek az ügyet indokolatlan késedelem 

nélkül a Bizottság tudomására hozni. A 

Bizottság jogosult az ERGA-tól az ügyben 

állásfoglalást kérni, amelynek határideje 

a bizottsági kérelem benyújtásától 

számított tizenöt munkanap. 

Or. en 

Indokolás 

Mivel a videomegosztóplatform-szolgáltatók célközönsége rendszerint az egész Unió területét 

felöleli, nézeteltérés alakulhat ki a tagállamok között annak meghatározását illetően, hogy 

ezen irányelv alkalmazásában melyik tagállam az illetékes. Ezért a Bizottság számára 

lehetővé kell tenni, hogy meghatározza, melyik tagállam rendelkezik joghatósággal, ahogy azt 

a 3. cikk hatálya alá tartozó egyéb audiovizuális médiaszolgáltatások esetében is teszi. 

 

Módosítás  962 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

28 b a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 19a. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „28ba. cikk 
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 A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

joghatóságuk alá tartozó audiovizuális 

médiaszolgáltatók egyszerűen, közvetlenül 

és folyamatosan hozzáférhető formában a 

szolgáltatás igénybe vevőinek 

rendelkezésére bocsássák legalább a 

következők információkat: 

 a) médiaszolgáltató neve; 

 b) a videomegosztóplatform-

szolgáltató letelepedési helyének földrajzi 

címe; 

 c) a videomegosztóplatform-

szolgáltatóra vonatkozó részletes adatok – 

beleértve elektronikus postacímét vagy 

honlapjának címét –, amelyek révén 

gyorsan közvetlen és tényleges kapcsolat 

létesíthető vele; 

 d) a videomegosztóplatform-

szolgáltatók felett joghatósággal 

rendelkező tagállam és az illetékes 

szabályozó hatóságok vagy felügyeleti 

szervek; 

 e) a videomegosztóplatform-

szolgáltató tulajdonosi szerkezetére 

vonatkozó részletes adatok, ideértve a 

szolgáltatóban a legnagyobb részesedéssel 

rendelkező tulajdonosra vonatkozó 

információkat.” 

Or. en 

Indokolás 

A cél, hogy összehangolják a platformok tájékoztatási kötelezettségét az audiovizuális 

médiaszolgáltatókkal szemben támasztott követelményekkel. 

Módosítás  963 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 b pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

28 b b cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 19b. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „28bb. cikk 

 A tagállamok biztosítják, hogy a 

joghatóságuk alá tartozó 

videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

kínált audiovizuális kereskedelmi 

közlemények eleget tesznek a 9. cikk (1) 

bekezdésében, valamint a 10. és 11. 

cikkben meghatározott 

követelményeknek.” 

Or. en 

Indokolás 

A cél az, hogy a platformok által terjesztett kereskedelmi közlemények terén alapvető 

követelményeket vezessenek be. Ezeket a kötelezettségeket összehangolják az e téren a 

lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott követelményekkel. 

 

Módosítás  964 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 c pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

28 b c cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 19c. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „28bc. cikk 

 (1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a joghatóságuk alá tartozó 

videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

biztosított videomegosztóplatform-

szolgáltatások – az erre alkalmas 

eszközökkel és körben – elősegítik az 

európai alkotásokhoz való hozzáférést. E 

támogatás formái közé tartozhat többek 

között az, hogy az európai alkotások a 
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videomegosztóplatform-szolgáltatók 

műsorkínálatában nagyobb arányban 

és/vagy hangsúlyosabb helyen 

szerepeljenek. 

 (2) A tagállamok legkésőbb [dátum – 

az elfogadás után három évvel]-ig, majd 

azután négyévente jelentést nyújtanak be 

a Bizottságnak az (1) bekezdés 

végrehajtásáról. 

 (3) A Bizottság a tagállamok által 

benyújtott információk és egy független 

vizsgálat alapján jelentést nyújt be az 

Európai Parlament és a Tanács számára 

az (1) bekezdés alkalmazásáról, és ebben 

figyelembe veszi a piaci és a technológiai 

fejlődést, valamint a kulturális 

sokszínűség célját.” 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás célja, hogy a platformok számára minimális kötelezettségeket vezessenek be az 

európai alkotások népszerűsítését illetően. A javaslat a jelenlegi irányelv által a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók számára előírtaknál sokkal enyhébb kötelezettségeket 

feltételez, akiktől ezúttal már az is megkövetelhető, hogy beruházzanak a gyártásba. A 

javaslat szerint a platformok csupán a felhasználók által megjelölt európai alkotásokat 

népszerűsítenék. 

 

Módosítás  965 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

29 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 19a. A 29. cikk (2) bekezdésének a) 

pontja helyébe a következő szöveg lép: 

a) ezen irányelv hatékony 

végrehajtásának elősegítése, rendszeres 

konzultáció útján minden olyan gyakorlati 

problémát illetően, amely ezen irányelv és 

a) ezen irányelv hatékony 

végrehajtásának elősegítése, rendszeres 

konzultáció útján minden olyan gyakorlati 

problémát illetően, amely ezen irányelv és 
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különösen a 2. cikk alkalmazásából ered, 

valamint minden más olyan ügyben, 

amellyel kapcsolatban hasznosnak tartják 

a véleménycserét; 

különösen a 2. cikk alkalmazásából ered; 

Or. en 

(A módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 29. cikk (2) bekezdésének a) 

pontját – kívánja módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ.) 

Módosítás  966 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 b pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

29 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 19b. A 29. cikk (2) bekezdésének b) 

pontja helyébe a következő szöveg lép: 

b) saját kezdeményezésű, illetve a 

Bizottság által kért véleményalkotás ezen 

irányelv tagállamok általi alkalmazásáról; 

b) vagy saját kezdeményezésre, vagy a 

Bizottság, illetve az ERGA kérésére 

véleményalkotás ezen irányelv tagállamok 

általi alkalmazásáról; 

Or. en 

(A módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 29. cikk (2) bekezdésének b) 

pontját – kívánja módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ.) 

 

Módosítás  967 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 c pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

29 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 19c. A 29. cikk (2) bekezdésének d) 

pontja helyébe a következő szöveg lép: 

d) a Bizottság által a műsorszolgáltató d) a Bizottság által az ezen 
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szervezetek, producerek, fogyasztók, 

gyártók, szolgáltatást nyújtók és 

szakszervezetek, valamint a kreatív 

közösség képviselőivel tartott rendszeres 

konzultációk eredményeinek 

megtárgyalása; 

irányelvben foglalt összes érdekelt féllel 
tartott rendszeres konzultációk 

eredményeinek megtárgyalása; 

Or. en 

(A módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 29. cikk (2) bekezdésének d) 

pontját – kívánja módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ.) 

 

Módosítás  968 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 d pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

29 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 19d. A 29. cikk (2) bekezdésének e) 

pontja helyébe a következő szöveg lép: 

e) az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat érintő szabályozási 

tevékenységek helyzetéről és fejlődéséről 

szóló információcsere megkönnyítése a 

tagállamok és a Bizottság között, 

figyelembe véve az Unió audiovizuális 

politikáját, valamint a technológia 

területén elért fejlődést; 

e) az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat érintő szabályozási 

tevékenységek helyzetéről és fejlődéséről 

szóló információcsere megkönnyítése a 

tagállamok és a Bizottság között; 

Or. en 

(A módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 29. cikk (2) bekezdésének e) pontját 

– kívánja módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ.) 

 

Módosítás  969 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 e pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

29 cikk – 2 bekezdés – f pont 
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Hatályos szöveg Módosítás 

 19e. A 29. cikk (2) bekezdésének f) 

pontja helyébe a következő szöveg lép: 

f) minden fejlemény vizsgálata, amely 

az ágazatban felmerül és amelyről a 

véleménycsere hasznosnak tűnik. 

f) minden szabályozási vagy 

technikai kérdés vagy fejlemény 

megvitatása vagy vizsgálata, amely – akár 

az Unióban, akár harmadik országokban 

– az ágazatban felmerül és amelyről a 

véleménycsere hasznosnak tűnik. 

Or. en 

(A módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 29. cikk (2) bekezdésének f) pontját 

– kívánja módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ.) 

 

Módosítás  970 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 f pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

29 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 19f. A 29. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(2a) A kapcsolattartó bizottság 

meghatározza és közzéteszi eljárási 

szabályzatát. A kapcsolattartó bizottság a 

megbeszélései, eszmecseréi és 

véleményalkotása során figyelembe veszi 

az Unió audiovizuális politikáját. Azokat 

könnyen hozzáférhető és átlátható módon 

nyilvánosságra kell hozni, kivéve, ha a 

tagok az érzékeny információk bizalmas 

kezelésére vonatkozóan kellően indokolt 

kérelmet nyújtanak be.” 

Or. en 

(A módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését kívánja módosítani, amelyet a 

Bizottság javaslata nem említ.) 
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Módosítás  971 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

29 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 19a. A 29. cikk (1) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

(1) Kapcsolattartó bizottság alakul a 

Bizottság égisze alatt. Ez a tagállamok 

hatáskörrel rendelkező hatóságainak 

képviselőiből áll. Elnöke a Bizottság egy 

képviselője, és az ő kezdeményezésére 

vagy egy tagállami küldöttség kérésére ül 

össze. 

(1) Kapcsolattartó bizottság alakul a 

Bizottság égisze alatt. Ez a tagállamok 

hatáskörrel rendelkező hatóságainak 

képviselőiből és megfigyelőként négy – 

háromévente kijelölt – európai parlamenti 

képviselőből áll. Elnöke a Bizottság egy 

képviselője, és az ő kezdeményezésére 

vagy egy tagállami küldöttség kérésére ül 

össze. 

Or. en 

(A módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 29. cikk (1) bekezdését – kívánja 

módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ. 

Módosítás  972 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

29 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 19a. A 29. cikk (2) bekezdésének f) 

pontja helyébe a következő szöveg lép: 

f) minden fejlemény vizsgálata, amely 

az ágazatban felmerül és amelyről a 

véleménycsere hasznosnak tűnik.” 

f) minden fejlemény vizsgálata és 

véleményezése a Bizottság felé, amely az 

ágazatban felmerül és amelyről a 

véleménycsere hasznosnak tűnik.” 

Or. en 
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(A módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 29. cikk (1) bekezdésének f) pontját 

– kívánja módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ.) 

 

Módosítás  973 

Iratxe García Pérez 

a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében 

Mary Honeyball 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

29 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 19a. A 29. cikk (1) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

„(1) Kapcsolattartó bizottság alakul a 

Bizottság égisze alatt. Ez a tagállamok 

hatáskörrel rendelkező hatóságainak 

képviselőiből áll. Elnöke a Bizottság egy 

képviselője, és az ő kezdeményezésére 

vagy egy tagállami küldöttség kérésére ül 

össze.” 

„(1) Kapcsolattartó bizottság alakul a 

Bizottság égisze alatt. Ez a tagállamok 

hatáskörrel rendelkező hatóságainak 

képviselőiből áll. Elnöke a Bizottság egy 

képviselője, és az ő kezdeményezésére 

vagy egy tagállami küldöttség kérésére ül 

össze. A kapcsolattartó bizottság 

összetételénél figyelembe kell venni a 

nemek közötti egyensúlyt.” 

Or. en 

(A módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 29. cikk (1) bekezdését – kívánja 

módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ. 

 

Módosítás  974 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont 

2010/13/EU irányelv 

XI fejezet – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A TAGÁLLAMOK SZABÁLYOZÓ 

HATÓSÁGAI; 

A TAGÁLLAMOK SZABÁLYOZÓ 

HATÓSÁGAI ÉS SZERVEI; 

Or. en 
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Módosítás  975 

Louise Bours 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

21. A 30. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 

törölve 

„30. cikk  

(1) Minden tagállamnak ki kell 

jelölnie egy vagy több független nemzeti 

szabályozó hatóságot. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok 

jogilag elkülönüljenek és funkcionálisan 

függetlenek legyenek minden más állami 

vagy magánszervezettől. Ez nem érinti a 

tagállamok azon jogát, hogy a különböző 

szektorok átfogó felügyeletét ellátó 

szabályozó hatóságokat hozzanak létre.  

 

(2) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy a nemzeti szabályozó 

hatóságaik részrehajlás nélkül, 

átláthatóan és ezen irányelv céljaival 

összhangban gyakorolják a jogköreiket, 

különös tekintettel a médiapluralizmus, a 

kulturális sokszínűség, a 

fogyasztóvédelem, a belső piac és a 

tisztességes verseny szempontjaira.  

 

A nemzeti szabályozó hatóságok a 

közösségi jogi aktust végrehajtó nemzeti 

jogszabály értelmében rájuk ruházott 

feladatok teljesítésével kapcsolatban más 

szervtől nem kérhetnek, és nem is 

fogadhatnak el utasításokat. A nemzeti 

szabályozó hatóságok azonban a nemzeti 

alkotmányos jogszabályokkal 

összhangban felügyeletnek vethetők alá.  

 

(3) A független szabályozó hatóságok 

jogköreit és hatásköreit, illetve az 

elszámoltathatóságuk módszereit 

egyértelműen rögzíteni kell a 
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jogszabályokban.  

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy a nemzeti szabályozó 

hatóságaik megfelelő végrehajtó 

hatáskörökkel rendelkezzenek a feladataik 

hatékony ellátásához.  

 

(5) A nemzeti szabályozó hatóság 

vezetőjét vagy a nemzeti szabályozó 

hatóságon belül ezen feladatot ellátó 

testület tagjait csak akkor lehet 

elbocsátani, ha már nem teljesítik a 

nemzeti jogban előzetesen rögzített 

feladataik ellátásához szükséges 

feltételeket. Az elbocsátásra vonatkozó 

döntést nyilvánosságra kell hozni, és 

annak okait fel kell tárni.  

 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy a független nemzeti szabályozó 

hatóságaik önálló éves költségvetéssel 

rendelkezzenek. A költségvetést 

nyilvánosságra kell hozni. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik 

megfelelő pénzügyi és humán 

erőforrásokkal rendelkezzenek a rájuk 

bízott feladatok ellátásához, illetve az 

ERGA-ban való aktív részvételhez és 

hozzájáruláshoz.  

 

(7) A tagállamoknak gondoskodniuk 

kell egy olyan nemzeti szintű 

mechanizmus létrehozásáról, amelynek 

révén minden olyan felhasználó, 

audiovizuális médiaszolgáltató vagy 

videomegosztóplatform-szolgáltató, akit a 

nemzeti szabályozó hatóság határozata 

érint, jogorvoslattal fordulhat egy 

jogorvoslati szervhez. A jogorvoslati 

szervnek függetlennek kell lennie a 

jogorvoslattal érintett felektől.  

 

E szervnek, amelynek igazságszolgáltatási 

fórumnak kell lennie, rendelkeznie kell a 

feladatai hatékony elvégzését lehetővé 

tevő megfelelő szakértelemmel. A 

tagállamok biztosítják az ügyek érdemi 

elbírálását, továbbá azt, hogy hatékony 

jogorvoslati mechanizmus álljon 
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rendelkezésre.  

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti 

szabályozó hatóság határozata hatályban 

marad, kivéve, ha a nemzeti 

jogszabályokkal összhangban ideiglenes 

intézkedéseket hoznak.” 

 

Or. en 

 

Módosítás  976 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden tagállamnak ki kell 

jelölnie egy vagy több független nemzeti 

szabályozó hatóságot. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok jogilag 

elkülönüljenek és funkcionálisan 

függetlenek legyenek minden más állami 

vagy magánszervezettől. Ez nem érinti a 

tagállamok azon jogát, hogy a különböző 

szektorok átfogó felügyeletét ellátó 

szabályozó hatóságokat hozzanak létre. 

(1) Minden tagállam nemzeti 

alkotmányjogával összhangban kijelölhet 
független nemzeti szabályozó hatóságokat 

vagy annak megfelelő állami szerveket 

ezen irányelv alkalmazását illetően. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

kijelölt független nemzeti szabályozó 

hatóságok vagy annak megfelelő állami 

szervek jogilag elkülönüljenek és 

funkcionálisan függetlenek legyenek 

minden más állami vagy 

magánszervezettől. Ez nem érinti a 

tagállamok azon jogát, hogy a különböző 

szektorok átfogó felügyeletét ellátó 

szabályozó hatóságokat hozzanak létre. 

Or. en 

 

Módosítás  977 

Julie Ward 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden tagállamnak ki kell jelölnie 

egy vagy több független nemzeti 

szabályozó hatóságot. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok jogilag 

elkülönüljenek és funkcionálisan 

függetlenek legyenek minden más állami 

vagy magánszervezettől. Ez nem érinti a 

tagállamok azon jogát, hogy a különböző 

szektorok átfogó felügyeletét ellátó 

szabályozó hatóságokat hozzanak létre. 

(1) Amennyiben ezen irányelv 

alkalmazásához szükséges, minden 
tagállamnak ki kell jelölnie egy vagy több 

független nemzeti szabályozó szervet. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy e 

hatóságok jogilag elkülönüljenek a 

kormánytól és funkcionálisan függetlenek 

legyenek minden más állami vagy 

magánszervezettől. Ez nem érinti a 

tagállamok azon jogát, hogy a különböző 

szektorok átfogó felügyeletét ellátó 

szabályozó hatóságokat hozzanak létre. 

Or. en 

 

Módosítás  978 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden tagállamnak ki kell jelölnie 

egy vagy több független nemzeti 

szabályozó hatóságot. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok jogilag 

elkülönüljenek és funkcionálisan 

függetlenek legyenek minden más állami 

vagy magánszervezettől. Ez nem érinti a 

tagállamok azon jogát, hogy a különböző 

szektorok átfogó felügyeletét ellátó 

szabályozó hatóságokat hozzanak létre. 

(1) Az ezen irányelv helyes 

végrehajtásának nyomon követése 

érdekében minden tagállamnak ki kell 

jelölnie egy vagy több független nemzeti 

szabályozó hatóságot. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok jogilag 

elkülönüljenek és funkcionálisan 

függetlenek legyenek minden más állami 

vagy magánszervezettől. Ez nem érinti a 

tagállamok azon jogát, hogy a különböző 

szektorok átfogó felügyeletét ellátó 

szabályozó hatóságokat hozzanak létre. 

Or. en 

 

Módosítás  979 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 
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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden tagállamnak ki kell jelölnie 

egy vagy több független nemzeti 

szabályozó hatóságot. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok jogilag 

elkülönüljenek és funkcionálisan 

függetlenek legyenek minden más állami 

vagy magánszervezettől. Ez nem érinti a 

tagállamok azon jogát, hogy a különböző 

szektorok átfogó felügyeletét ellátó 

szabályozó hatóságokat hozzanak létre. 

(1) Minden tagállamnak ki kell jelölnie 

egy vagy több független nemzeti 

szabályozó szervet és hatóságot. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy e 

hatóságok jogilag függetlenek legyenek 

minden kormányzati ellenőrzéstől vagy 

befolyástól és funkcionálisan függetlenek 

legyenek minden más állami vagy 

magánszervezettől. 

Or. en 

 

Módosítás  980 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, 

Fredrick Federley 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden tagállamnak ki kell jelölnie 

egy vagy több független nemzeti 

szabályozó hatóságot. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok jogilag 

elkülönüljenek és funkcionálisan 

függetlenek legyenek minden más állami 

vagy magánszervezettől. Ez nem érinti a 

tagállamok azon jogát, hogy a különböző 

szektorok átfogó felügyeletét ellátó 

szabályozó hatóságokat hozzanak létre. 

(1) Minden tagállamnak ki kell jelölnie 

egy vagy több független nemzeti 

szabályozó hatóságot. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok jogilag 

elkülönüljenek és funkcionálisan 

függetlenek legyenek a kormányoktól vagy 

minden más állami vagy 

magánszervezettől. Ez nem érinti a 

tagállamok azon jogát, hogy a különböző 

szektorok átfogó felügyeletét ellátó 

szabályozó hatóságokat hozzanak létre. 

Or. en 
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Módosítás  981 

Dietmar Köster 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden tagállamnak ki kell jelölnie 

egy vagy több független nemzeti 

szabályozó hatóságot. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok jogilag 

elkülönüljenek és funkcionálisan 

függetlenek legyenek minden más állami 

vagy magánszervezettől. Ez nem érinti a 

tagállamok azon jogát, hogy a különböző 

szektorok átfogó felügyeletét ellátó 

szabályozó hatóságokat hozzanak létre. 

(1) Minden tagállamnak ki kell jelölnie 

egy vagy több független nemzeti 

szabályozó hatóságot. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok jogilag 

elkülönüljenek a kormánytól és 

funkcionálisan függetlenek legyenek 

minden más állami vagy 

magánszervezettől. Ez nem érinti a 

tagállamok azon jogát, hogy a különböző 

szektorok átfogó felügyeletét ellátó 

szabályozó hatóságokat hozzanak létre. 

Or. en 

 

Módosítás  982 

Giorgos Grammatikakis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden tagállamnak ki kell jelölnie 

egy vagy több független nemzeti 

szabályozó hatóságot. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok jogilag 

elkülönüljenek és funkcionálisan 

függetlenek legyenek minden más állami 

vagy magánszervezettől. Ez nem érinti a 

tagállamok azon jogát, hogy a különböző 

szektorok átfogó felügyeletét ellátó 

szabályozó hatóságokat hozzanak létre. 

(1) Minden tagállamnak ki kell jelölnie 

egy vagy több független nemzeti 

szabályozó hatóságot. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok jogilag 

elkülönüljenek és funkcionálisan 

ténylegesen függetlenek legyenek minden 

más állami vagy magánszervezettől. Ez 

nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy a 

különböző szektorok átfogó felügyeletét 

ellátó szabályozó hatóságokat hozzanak 

létre. 

Or. en 
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Módosítás  983 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóság vezetőjének 

vagy a nemzeti szabályozó hatóságon 

belül ezen feladatot ellátó testület 

tagjainak kinevezésével kapcsolatos 

folyamat átlátható legyen és garantálják 

az e feladat ellátásához szükséges mértékű 

függetlenséget. 

Or. en 

 

Módosítás  984 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságaik részrehajlás 

nélkül, átláthatóan és ezen irányelv 

céljaival összhangban gyakorolják a 

jogköreiket, különös tekintettel a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, 

a fogyasztóvédelem, a belső piac és a 

tisztességes verseny szempontjaira. 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságaik részrehajlás 

nélkül, átláthatóan és ezen irányelv 

céljaival összhangban gyakorolják a 

jogköreiket, különös tekintettel a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, 

a fogyasztóvédelem, az audiovizuális 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a belső 

piac és a tisztességes verseny 

szempontjaira. A nemzeti szabályozó 

szervek megbízhatók azzal, hogy egy 

további panasztételi szervként működjenek 

a szolgáltatások igénybe vevői számára. 
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Or. en 

 

Módosítás  985 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságaik részrehajlás 

nélkül, átláthatóan és ezen irányelv 

céljaival összhangban gyakorolják a 

jogköreiket, különös tekintettel a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, 

a fogyasztóvédelem, a belső piac és a 

tisztességes verseny szempontjaira. 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

független nemzeti szabályozó hatóságaik 

vagy annak megfelelő állami szerveik 

részrehajlás nélkül, átláthatóan és ezen 

irányelv céljaival összhangban gyakorolják 

a hatásköreiket, különös tekintettel a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, 

a fogyasztóvédelem, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés, a 

tisztességes verseny belső piacon való 

védelmének és a közszolgáltatási 

kötelezettségek végrehajtásának 
szempontjaira. 

Or. en 

 

Módosítás  986 

Giorgos Grammatikakis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságaik részrehajlás 

nélkül, átláthatóan és ezen irányelv 

céljaival összhangban gyakorolják a 

jogköreiket, különös tekintettel a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, 

a fogyasztóvédelem, a belső piac és a 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságaik részrehajlás 

nélkül, átláthatóan és ezen irányelv 

céljaival összhangban gyakorolják a 

jogköreiket, különös tekintettel a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, 

a fogyasztóvédelem, a belső piac és a 



 

PE592.350v01-00 66/100 AM\1107683HU.docx 

HU 

tisztességes verseny szempontjaira. tisztességes verseny szempontjaira. A 

tagállamok további hatásköröket 

ruházhatnak a nemzeti szabályozó 

hatóságokra, ha azt azok céljaival 

összhangban szükségesnek tartják. 

Or. en 

 

Módosítás  987 

Iratxe García Pérez 

a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében 

Mary Honeyball 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságaik részrehajlás 

nélkül, átláthatóan és ezen irányelv 

céljaival összhangban gyakorolják a 

jogköreiket, különös tekintettel a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, 

a fogyasztóvédelem, a belső piac és a 

tisztességes verseny szempontjaira. 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságaik részrehajlás 

nélkül, átláthatóan és ezen irányelv 

céljaival összhangban gyakorolják a 

jogköreiket, különös tekintettel a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, 

a fogyasztóvédelem, a belső piac és a 

tisztességes verseny szempontjaira. A 

nemzeti szabályozó szervek szervezeti 

felépítésének sérelme nélkül a tagállamok 

a szervezeten belül figyelembe veszik a 

nemek közötti egyensúlyt. 

Or. en 

 

Módosítás  988 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságaik részrehajlás 

nélkül, átláthatóan és ezen irányelv 

céljaival összhangban gyakorolják a 

jogköreiket, különös tekintettel a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, 

a fogyasztóvédelem, a belső piac és a 

tisztességes verseny szempontjaira. 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti szabályozó szervek és hatóságaik 

részrehajlás nélkül, átláthatóan és ezen 

irányelv céljaival összhangban gyakorolják 

a jogköreiket, különös tekintettel a 

médiapluralizmus, a kulturális és a 

regionális sokszínűség, a nyelvvédelem, a 

fogyasztóvédelem, a belső piac és a 

tisztességes verseny szempontjaira. 

Or. en 

 

Módosítás  989 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságaik részrehajlás 

nélkül, átláthatóan és ezen irányelv 

céljaival összhangban gyakorolják a 

jogköreiket, különös tekintettel a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, 

a fogyasztóvédelem, a belső piac és a 

tisztességes verseny szempontjaira. 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságaik részrehajlás 

nélkül, átláthatóan és ezen irányelv 

céljaival összhangban gyakorolják a 

jogköreiket, különös tekintettel a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, 

a fogyasztóvédelem, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés, a 

belső piac és a tisztességes verseny 

szempontjaira. 

Or. en 

 

Módosítás  990 

Angelika Mlinar, Soraya Post, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Yana Toom, Filiz 

Hyusmenova, Cécile Kashetu Kyenge, Fredrick Federley 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 
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2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságaik részrehajlás 

nélkül, átláthatóan és ezen irányelv 

céljaival összhangban gyakorolják a 

jogköreiket, különös tekintettel a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, 

a fogyasztóvédelem, a belső piac és a 

tisztességes verseny szempontjaira. 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságaik részrehajlás 

nélkül, átláthatóan és ezen irányelv 

céljaival összhangban gyakorolják a 

jogköreiket, különös tekintettel a 

médiapluralizmus, a 

megkülönböztetésmentesség, a kulturális 

sokszínűség, a fogyasztóvédelem, a belső 

piac és a tisztességes verseny 

szempontjaira. 

Or. en 

 

Módosítás  991 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóságok a 

közösségi jogi aktust végrehajtó nemzeti 

jogszabály értelmében rájuk ruházott 

feladatok teljesítésével kapcsolatban más 

szervtől nem kérhetnek, és nem is 

fogadhatnak el utasításokat. A nemzeti 

szabályozó hatóságok azonban a nemzeti 

alkotmányos jogszabályokkal összhangban 

felügyeletnek vethetők alá. 

A független nemzeti szabályozó hatóságok 

a közösségi jogi aktust végrehajtó nemzeti 

jogszabály értelmében rájuk ruházott 

feladatok teljesítésével kapcsolatban más 

szervtől nem kérhetnek, és nem is 

fogadhatnak el utasításokat. A nemzeti 

szabályozó hatóságok azonban a nemzeti 

alkotmányos jogszabályokkal összhangban 

felügyeletnek vethetők alá. A független 

nemzeti szabályozó hatóságok a 30a. cikk 

(2) bekezdésével összhangban magas 

szintű képviselőt bíznak meg azzal, hogy 

részt vegyen az ERGA tevékenységeiben. 

Or. en 
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Módosítás  992 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Hannu Takkula 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A független nemzeti szabályozó hatóságok 

a közösségi jogi aktust végrehajtó nemzeti 

jogszabály értelmében rájuk ruházott 

feladatok teljesítésével kapcsolatban más 

szervtől nem kérhetnek, és nem is 

fogadhatnak el utasításokat. A nemzeti 

szabályozó hatóságok azonban a nemzeti 

alkotmányos jogszabályokkal összhangban 

felügyeletnek vethetők alá. 

A független nemzeti szabályozó hatóságok 

a közösségi jogi aktust végrehajtó nemzeti 

jogszabály értelmében rájuk ruházott 

feladatok teljesítésével kapcsolatban más 

állami vagy magánszervtől nem kérhetnek, 

és nem is fogadhatnak el utasításokat. A 

nemzeti szabályozó hatóságok azonban a 

nemzeti alkotmányos jogszabályokkal 

összhangban felügyeletnek vethetők alá. 

Or. en 

 

Módosítás  993 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(2a) A független nemzeti szabályozó 

hatóságok vagy annak megfelelő állami 

szervek tagjait nyilvánosan választják ki 

azon személyek közül, akik objektív 

módon bizonyítani tudják, hogy e téren 

nagy szakmai tapasztalattal és 

szakértelemmel rendelkeznek. A tagok a 

kijelölésüket megelőző hét év során nem 

tölthettek be kormányzati tisztséget, 

semmilyen szintű választási hivatalt, 

megbízatást vagy bármilyen más, politikai 

párton belüli tisztséget. A független 

nemzeti szabályozó hatóságok tagjai 

hivatali idejük alatt sem közvetlenül, sem 

közvetve nem végezhetnek semmilyen 
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szakmai vagy tanácsadói tevékenységet, 

sem igazgatóként, sem munkavállalóként 

nem helyezkedhetnek el állami vagy 

magánvállalatoknál, nem tölthetnek be 

semmilyen köztisztviselői állást, illetve 

nem szerezhetnek közvetlen vagy közvetett 

érdekeltséget olyan vállalkozásokban, 

amelyek a nemzeti szabályozó hatóságéval 

megegyező szakterületen működnek.” 

Or. en 

 

Módosítás  994 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A független szabályozó hatóságok 

jogköreit és hatásköreit, illetve az 

elszámoltathatóságuk módszereit 

egyértelműen rögzíteni kell a 

jogszabályokban. 

(3) A független nemzeti szabályozó 

hatóságok vagy annak megfelelő állami 

szervek jogköreit és hatásköreit, illetve az 

elszámoltathatóságuk módszereit 

egyértelműen rögzíteni kell a 

jogszabályokban. Ez magában foglalhatja 

külön végrehajtási hatáskör átruházását 

is, amennyiben ezen irányelv alkalmazása 

szempontjából szükségesnek tartják. 

Or. en 

 

Módosítás  995 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk (4) Amennyiben a tagállamok ezen 
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kell, hogy a nemzeti szabályozó 

hatóságaik megfelelő végrehajtó 

hatáskörökkel rendelkezzenek a feladataik 

hatékony ellátásához. 

irányelv alkalmazását illetően 

végrehajtási hatáskört ruháznak a 

független nemzeti szabályozó hatóságokra 

vagy annak megfelelő állami szervekre, 

biztosítják, hogy az ilyen végrehajtási 

hatásköröket az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában rögzített szabadságok és 

jogok szigorú tiszteletben tartása mellett 

gyakorolják. 

Or. en 

 

Módosítás  996 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(4a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságok a 7. 

cikkben említett akadálymentesítési 

kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás és 

panaszkezelés céljából kijelölnek egy 

egyedüli, nyilvánosan elérhető 

kapcsolattartó pontot. E kapcsolattartási 

pont a következőkre jogosult: 

 i. a nézők hozzáférési jogaival 

kapcsolatos ismeretek terjesztése; 

 ii. felmérések végzése és konzultációk 

folytatása a hozzáférési követelmények 

teljesítésének nyomon követése céljából; 

 iii. az audiovizuális médiaszolgáltatók 

számára ajánlások kiadása az 

akadálymentesítési szolgáltatások 

minőségének javítása érdekében; 

 iv. adott esetben előírások elfogadása 

a televíziós szolgáltatások és a 

fogyatékossággal élő személyek számára 

kínált akadálymentesítési szolgáltatások 

vételét, dekódolását és megjelenítését a 

felhasználók számára lehetővé tevő 
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berendezések közötti átjárhatóság 

biztosítása, valamint az ilyen előírások 

alkalmazásának bevezetése érdekében. A 

berendezésekre vonatkozó szabványok 

meghatározásánál konzultálni kell a 

fogyatékossággal élő személyeket 

képviselő szervezetekkel, az audiovizuális 

médiaszolgáltatókkal és a berendezések 

gyártóival; 

 v. az akadálymentesítéssel 

kapcsolatos nézői panaszok kezelése és a 

végrehajtási hatáskör ennek megfelelő 

gyakorlása.” 

Or. en 

 

Módosítás  997 

Giorgos Grammatikakis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(4a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságok felelősségi 

körébe tartozzon a műsorszórási 

engedélyek kiadása és megújítása. A 

műsorszórási engedélyek kiadására és 

megújítására vonatkozó alapvető 

feltételeket és kritériumokat a nemzeti 

jogszabályokban egyértelműen meg kell 

határozni. A műsorszórási engedélyek 

kiadásával és megújításával kapcsolatos 

eljárásokra irányadó rendelkezéseket 

egyértelműen és pontosan kell 

megfogalmazni, valamint nyíltan, 

átlátható módon és részrehajlás nélkül 

kell alkalmazni, a döntéseket pedig 

nyilvánosságra kell hozni. Az ajánlati 

felhívásokat szintén közzé kell tenni, 

amelyekben meg kell határozni a 

kérelmezők által teljesítendő feltételeket és 

az engedélykérelmek tartalmát. A 
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kiadandó engedélyek teljes számának 

meghatározására vonatkozó kritériumnak 

egyértelműnek és átláthatónak kell lennie, 

valamint türköznie kell a technológiai 

kapacitást és a technológiai fejlettségi 

szintet.” 

Or. en 

 

Módosítás  998 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(4a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti szabályozó szervek és hatóságok a 

7. cikkben említett akadálymentesítési 

kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás és 

panaszkezelés céljából kijelölnek egy 

egyedüli, nyilvánosan elérhető 

kapcsolattartó pontot. 

Or. en 

Indokolás 

Az akadálymentesítési követelmények végrehajtásának támogatását célozza. 

 

Módosítás  999 

Giorgos Grammatikakis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 4 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(4b) A tagállamok nemzeti 
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jogszabályaikban meghatározzák a 

nemzeti szabályozó hatóság vezetőjének 

vagy az e feladatot ellátó testület tagjainak 

kinevezésére vonatkozó eljárást. A 

tagállamok biztosítják, hogy az eljárás 

minden érdekelt fél számára nyitva áll, a 

pályázati felhívást nyilvánosságra hozzák, 

valamint az előírt szakmai követelmények 

az ellátandó feladatokat tükrözik.” 

Or. en 

 

Módosítás  1000 

Milan Zver 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A nemzeti szabályozó hatóság 

vezetőjét vagy a nemzeti szabályozó 

hatóságon belül ezen feladatot ellátó 

testület tagjait csak akkor lehet 

elbocsátani, ha már nem teljesítik a 

nemzeti jogban előzetesen rögzített 

feladataik ellátásához szükséges 

feltételeket. Az elbocsátásra vonatkozó 

döntést nyilvánosságra kell hozni, és 

annak okait fel kell tárni. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  1001 

Giorgos Grammatikakis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A nemzeti szabályozó hatóság 

vezetőjét vagy a nemzeti szabályozó 

hatóságon belül ezen feladatot ellátó 

testület tagjait csak akkor lehet elbocsátani, 

ha már nem teljesítik a nemzeti jogban 

előzetesen rögzített feladataik ellátásához 

szükséges feltételeket. Az elbocsátásra 

vonatkozó döntést nyilvánosságra kell 

hozni, és annak okait fel kell tárni. 

(5) A nemzeti szabályozó hatóság 

vezetőjét vagy a nemzeti szabályozó 

hatóságon belül ezen feladatot ellátó 

testület tagjait csak akkor lehet elbocsátani, 

ha már nem teljesítik a nemzeti jogban 

előzetesen rögzített feladataik ellátásához 

szükséges feltételeket. Az elbocsátásra 

vonatkozó döntést nyilvánosságra kell 

hozni, és annak okait fel kell tárni. A 

nemzeti szabályozó hatóság vezetője vagy 

az ezen feladatot ellátó testület tagjai 

megbízatásának időtartamát előzetesen 

nemzeti jogszabályban rögzítik, és az a 

megbízatás lejárata előtt semmiképpen 

sem módosítható. 

Or. en 

 

Módosítás  1002 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A nemzeti szabályozó hatóság 

vezetőjét vagy a nemzeti szabályozó 

hatóságon belül ezen feladatot ellátó 

testület tagjait csak akkor lehet elbocsátani, 

ha már nem teljesítik a nemzeti jogban 

előzetesen rögzített feladataik ellátásához 

szükséges feltételeket. Az elbocsátásra 

vonatkozó döntést nyilvánosságra kell 

hozni, és annak okait fel kell tárni. 

(5) A nemzeti szabályozó hatóság 

vezetőjét vagy a nemzeti szabályozó 

hatóságon belül ezen feladatot ellátó 

testület tagjait indokolással ellátott 

előzetes értesítés alapján csak akkor lehet 

elbocsátani, ha már nem teljesítik a 

nemzeti jogban előzetesen rögzített 

feladataik ellátásához szükséges 

feltételeket. Az elbocsátásra vonatkozó 

döntést nyilvánosságra kell hozni, és annak 

okait fel kell tárni. 

Or. en 
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Módosítás  1003 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A nemzeti szabályozó hatóság 

vezetőjét vagy a nemzeti szabályozó 

hatóságon belül ezen feladatot ellátó 

testület tagjait csak akkor lehet elbocsátani, 

ha már nem teljesítik a nemzeti jogban 

előzetesen rögzített feladataik ellátásához 

szükséges feltételeket. Az elbocsátásra 

vonatkozó döntést nyilvánosságra kell 

hozni, és annak okait fel kell tárni. 

(5) A nemzeti szabályozó hatóság 

vezetőjét vagy a nemzeti szabályozó 

hatóságon belül ezen feladatot ellátó 

testület tagjait csak akkor lehet elbocsátani, 

ha már nem teljesítik a nemzeti jogban 

előzetesen rögzített feladataik ellátásához 

szükséges feltételeket. Az elbocsátásra 

vonatkozó, kellően indokolt döntést 

nyilvánosságra kell hozni, és annak okait 

fel kell tárni a nyilvánosság számára. 

Or. en 

Indokolás 

A nemzeti szabályozó hatóság vezetőjének elbocsátásával járó lehetséges hatásra tekintettel 

szükség van a nyilvánosság megerősítésére, továbbá garantálni kell, hogy e döntést érvekkel 

alátámasszák, azaz kellően indokolt legyen. 

 

Módosítás  1004 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A nemzeti szabályozó hatóság 

vezetőjét vagy a nemzeti szabályozó 

hatóságon belül ezen feladatot ellátó 

testület tagjait csak akkor lehet elbocsátani, 

ha már nem teljesítik a nemzeti jogban 

előzetesen rögzített feladataik ellátásához 

(5) A független nemzeti szabályozó 

hatóság vagy az annak megfelelő állami 

szerv tagjait, köztük annak vezetőjét csak 

akkor lehet elbocsátani, ha már nem 

teljesítik a nemzeti jogban előzetesen 

rögzített feladataik ellátásához szükséges 



 

AM\1107683HU.docx 77/100 PE592.350v01-00 

 HU 

szükséges feltételeket. Az elbocsátásra 

vonatkozó döntést nyilvánosságra kell 

hozni, és annak okait fel kell tárni. 

feltételeket. Az elbocsátásra vonatkozó 

döntést és annak okait könnyen 

hozzáférhető és átlátható módon 
nyilvánosságra kell hozni. 

Or. en 

 

Módosítás  1005 

Milan Zver 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a független nemzeti szabályozó 

hatóságaik önálló éves költségvetéssel 

rendelkezzenek. A költségvetést 

nyilvánosságra kell hozni. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik 

megfelelő pénzügyi és humán 

erőforrásokkal rendelkezzenek a rájuk 

bízott feladatok ellátásához, illetve az 

ERGA-ban való aktív részvételhez és 

hozzájáruláshoz. 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a független nemzeti szabályozó 

hatóságaik önálló éves költségvetéssel 

rendelkezzenek. A költségvetést 

nyilvánosságra kell hozni. 

Or. en 

 

Módosítás  1006 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a független nemzeti szabályozó 

hatóságaik önálló éves költségvetéssel 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a független nemzeti szabályozó 

hatóságaik önálló éves költségvetéssel 
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rendelkezzenek. A költségvetést 

nyilvánosságra kell hozni. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik 

megfelelő pénzügyi és humán 

erőforrásokkal rendelkezzenek a rájuk 

bízott feladatok ellátásához, illetve az 

ERGA-ban való aktív részvételhez és 

hozzájáruláshoz. 

rendelkezzenek. A költségvetést könnyen 

hozzáférhető és átlátható módon 
nyilvánosságra kell hozni. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, 

hogy a független nemzeti szabályozó 

hatóságaik megfelelő pénzügyi és humán 

erőforrásokkal rendelkezzenek a rájuk 

ruházott hatáskörök gyakorlásához, 

ideértve az ahhoz szükséges szervezeti 

intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék az 

ERGA-ban való aktív részvételüket és az 

ahhoz való hozzájárulásukat. 

Or. en 

 

Módosítás  1007 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a független nemzeti szabályozó 

hatóságaik önálló éves költségvetéssel 

rendelkezzenek. A költségvetést 

nyilvánosságra kell hozni. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik 

megfelelő pénzügyi és humán 

erőforrásokkal rendelkezzenek a rájuk 

bízott feladatok ellátásához, illetve az 

ERGA-ban való aktív részvételhez és 

hozzájáruláshoz. 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a független nemzeti szabályozó 

hatóságaik önálló éves költségvetéssel 

rendelkezzenek. A költségvetést 

nyilvánosságra kell hozni. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik 

megfelelő pénzügyi és humán 

erőforrásokkal rendelkezzenek a rájuk 

bízott feladatok ellátásához, illetve az 

ERGA által ez irányelv alapján ellátott 

feladatokban való aktív részvételhez és az 

azokhoz való hozzájáruláshoz. 

Or. en 

Indokolás 

A nemzeti szabályozó szervek számára elegendő erőforrást kell biztosítani ahhoz, hogy részt 

vegyenek az ERGA tevékenységében, illetve hatékonyan ellássák az ERGA feladatait. 
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Módosítás  1008 

Giorgos Grammatikakis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(6a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóság mindenkor 

működőképes legyen. Amikor a nemzeti 

szabályozó hatóság vezetőjének vagy az 

ezen feladatot ellátó testület tagjainak 

megbízatása lejár, a pozíciót azonnal be 

kell tölteni, ha pedig erre nincs mód, a 

megbízatást az utód hivatalos kinevezéséig 

meg kell hosszabbítani.” 

Or. en 

 

Módosítás  1009 

Dietmar Köster 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak gondoskodniuk kell egy 

olyan nemzeti szintű mechanizmus 

létrehozásáról, amelynek révén minden 

olyan felhasználó, audiovizuális 

médiaszolgáltató vagy 

videomegosztóplatform-szolgáltató, akit a 

nemzeti szabályozó hatóság határozata 

érint, jogorvoslattal fordulhat egy 

jogorvoslati szervhez. A jogorvoslati 

szervnek függetlennek kell lennie a 

jogorvoslattal érintett felektől. 

A tagállamoknak gondoskodniuk kell egy 

olyan nemzeti szintű mechanizmus 

létrehozásáról, amelynek révén minden 

olyan felhasználó, akinek a személyes 

jogait az audiovizuális médiatartalom 

közvetlenül érinti, illetve minden olyan 
audiovizuális médiaszolgáltató vagy 

videomegosztóplatform-szolgáltató, akit a 

nemzeti szabályozó hatóság határozata 

érint, jogorvoslattal fordulhat egy 

jogorvoslati szervhez. A jogorvoslati 

szervnek függetlennek kell lennie a 

jogorvoslattal érintett felektől. 
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Or. en 

 

Módosítás  1010 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak gondoskodniuk kell egy 

olyan nemzeti szintű mechanizmus 

létrehozásáról, amelynek révén minden 

olyan felhasználó, audiovizuális 

médiaszolgáltató vagy 

videomegosztóplatform-szolgáltató, akit a 

nemzeti szabályozó hatóság határozata 

érint, jogorvoslattal fordulhat egy 

jogorvoslati szervhez. A jogorvoslati 

szervnek függetlennek kell lennie a 

jogorvoslattal érintett felektől. 

A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti 

szinten hatékony, gyors és megfizethető 

jogorvoslati mechanizmusok álljanak 

rendelkezésre valamely független nemzeti 

szabályozó hatóság vagy annak megfelelő 

állami szerv döntéseivel szemben. A 

jogorvoslati szervnek függetlennek kell 

lennie a jogorvoslattal érintett felektől, 

valamint biztosítania kell többek között a 

(2) és (4) bekezdésben megállapított elvek 

tiszteletben tartását. 

Or. en 

 

Módosítás  1011 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak gondoskodniuk kell egy 

olyan nemzeti szintű mechanizmus 

létrehozásáról, amelynek révén minden 

olyan felhasználó, audiovizuális 

médiaszolgáltató vagy 

videomegosztóplatform-szolgáltató, akit a 

nemzeti szabályozó hatóság határozata 

érint, jogorvoslattal fordulhat egy 

jogorvoslati szervhez. A jogorvoslati 

A tagállamoknak gondoskodniuk kell egy 

olyan nemzeti szintű mechanizmus 

létrehozásáról, amelynek révén minden 

olyan felhasználó vagy audiovizuális 

médiaszolgáltató, akit a nemzeti 

szabályozó hatóság határozata érint, 

jogorvoslattal fordulhat egy jogorvoslati 

szervhez. A jogorvoslati szervnek 

függetlennek kell lennie a jogorvoslattal 
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szervnek függetlennek kell lennie a 

jogorvoslattal érintett felektől. 

érintett felektől. 

Or. en 

 

Módosítás  1012 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E szervnek, amelynek igazságszolgáltatási 

fórumnak kell lennie, rendelkeznie kell a 

feladatai hatékony elvégzését lehetővé 

tevő megfelelő szakértelemmel. A 

tagállamok biztosítják az ügyek érdemi 

elbírálását, továbbá azt, hogy hatékony 

jogorvoslati mechanizmus álljon 

rendelkezésre. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  1013 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti 

szabályozó hatóság határozata hatályban 

marad, kivéve, ha a nemzeti 

jogszabályokkal összhangban ideiglenes 

intézkedéseket hoznak.; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  1014 

Louise Bours 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

22. A szöveg a következő 30a. cikkel 

egészül ki: 

törölve 

„30a. cikk  

(1) Ezennel létrejön az Audiovizuális 

Médiaszolgáltatásokat Szabályozó 

Hatóságok Európai Csoportja (ERGA). 

 

(2) Az ERGA az audiovizuális 

médiaszolgáltatások területén működő 

független nemzeti szabályozó 

hatóságokból áll. A képviseletet a nemzeti 

szabályozó hatóságok vezetői, vagy az 

elsődlegesen az audiovizuális 

médiaszolgáltatások felügyeletével 

megbízott kinevezett magas szintű 

képviselői, illetve – amennyiben nincs 

nemzeti szabályozó hatóság – az eljárási 

szabályok szerint kiválasztott egyéb 

képviselők látják el. A csoport ülésein 

részt vesz a Bizottság képviselője. 

 

(3) Az ERGA az alábbi feladatokat 

látja el: 

 

a) tanácsot ad a Bizottságnak és 

támogatja a munkáját az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokra vonatkozó 

keretszabályozás valamennyi tagállamban 

történő következetes végrehajtásának 

biztosítása érdekében; 

 

b) tanácsot ad a Bizottságnak és 

támogatja bármely olyan, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 

ügyben, amely a Bizottság hatáskörébe 

tartozik. Amennyiben bizonyos ügyekben 

a Bizottságnak nyújtott tanácsadás ezt 

megkívánja, a csoport konzultálhat a piaci 

szereplőkkel, a fogyasztókkal és a 

végfelhasználókkal a szükséges 
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információk összegyűjtése érdekében; 

c) gondoskodik a tapasztalatok és a jó 

gyakorlatok cseréjéről az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokra vonatkozó 

keretszabályozás alkalmazása 

témakörében; 

 

d) együttműködik a tagjaival és 

ellátja őket az ezen irányelv 

alkalmazásához szükséges 

információkkal, különös tekintettel a 3. és 

a 4. cikkre; 

 

e) a Bizottság felkérésére véleményt 

nyilvánít a 2. cikk (5b) bekezdésében, a 6a 

cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2) és 

(4) bekezdésében tárgyalt ügyekben, 

illetve az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokra vonatkozó minden 

más ügyben, különös tekintettel a 

kiskorúak védelmére és a 

gyűlöletkeltésre.; 

 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy egy végrehajtási jogi aktus 

útján meghatározza az ERGA 

eljárásrendjét.”; 

 

Or. en 

 

Módosítás  1015 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ERGA az audiovizuális 

médiaszolgáltatások területén működő 

független nemzeti szabályozó hatóságokból 

áll. A képviseletet a nemzeti szabályozó 

hatóságok vezetői, vagy az elsődlegesen az 

audiovizuális médiaszolgáltatások 

felügyeletével megbízott kinevezett magas 

szintű képviselői, illetve – amennyiben 

(2) Az ERGA az audiovizuális 

médiaszolgáltatások területén működő 

független nemzeti szabályozó hatóságokból 

áll, az állami szint alatti független, az 

audiovizuális kommunikációs 

szolgáltatások terén teljes illetékességgel 

rendelkező szabályozó hatóságokat is 

beleértve. A képviseletet a nemzeti 
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nincs nemzeti szabályozó hatóság – az 

eljárási szabályok szerint kiválasztott 

egyéb képviselők látják el. A csoport 

ülésein részt vesz a Bizottság képviselője. 

szabályozó hatóságok vezetői, vagy az 

elsődlegesen az audiovizuális 

médiaszolgáltatások felügyeletével 

megbízott kinevezett magas szintű 

képviselői, illetve – amennyiben nincs 

nemzeti szabályozó hatóság – az eljárási 

szabályok szerint kiválasztott egyéb 

képviselők látják el. A csoport ülésein részt 

vesz a Bizottság képviselője. 

Or. es 

Indokolás 

A javasolt új cikk az ERGA tagjainak csupán „a független nemzeti szabályozó hatóságokat” 

tekinti, és nem veszi figyelembe az Európai Unió területén működő, az audiovizuális 

kommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatban teljes körű illetékességgel rendelkező egyéb 

független szabályozó hatóságokat. Következésképpen indokoltnak tartjuk a javasolt irányelv 

új 30a. cikkének (2) bekezdésének módosítását, hogy így abban az Európai Unióban létező, az 

állami szint alatti független szabályozó hatóságokat is az ERGA tagjai közé sorolják. 

Módosítás  1016 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ERGA az audiovizuális 

médiaszolgáltatások területén működő 

független nemzeti szabályozó hatóságokból 

áll. A képviseletet a nemzeti szabályozó 

hatóságok vezetői, vagy az elsődlegesen az 

audiovizuális médiaszolgáltatások 

felügyeletével megbízott kinevezett magas 

szintű képviselői, illetve – amennyiben 

nincs nemzeti szabályozó hatóság – az 

eljárási szabályok szerint kiválasztott 

egyéb képviselők látják el. A csoport 

ülésein részt vesz a Bizottság képviselője. 

(2) Az ERGA az audiovizuális 

médiaszolgáltatások területén működő 

független nemzeti szabályozó hatóságokból 

áll, amely azokat a független regionális 

szerveket és hatóságokat is magában 

foglalhatja, amelyek mindenre kiterjedő 

hatáskörrel rendelkeznek az audiovizuális 

médiaszolgáltatások terén. A képviseletet 

a nemzeti szabályozó hatóságok vezetői, 

vagy az elsődlegesen az audiovizuális 

médiaszolgáltatások felügyeletével 

megbízott kinevezett magas szintű 

képviselői, illetve – amennyiben nincs 

nemzeti szabályozó hatóság – az eljárási 

szabályok szerint kiválasztott egyéb 

képviselők látják el. A csoport ülésein részt 
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vesz a Bizottság képviselője. 

Or. en 

 

Módosítás  1017 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ERGA az audiovizuális 

médiaszolgáltatások területén működő 

független nemzeti szabályozó hatóságokból 

áll. A képviseletet a nemzeti szabályozó 

hatóságok vezetői, vagy az elsődlegesen az 

audiovizuális médiaszolgáltatások 

felügyeletével megbízott kinevezett magas 

szintű képviselői, illetve – amennyiben 

nincs nemzeti szabályozó hatóság – az 

eljárási szabályok szerint kiválasztott 

egyéb képviselők látják el. A csoport 

ülésein részt vesz a Bizottság képviselője. 

(2) Az ERGA a 29. cikk értelmében 

vett, elsődlegesen az audiovizuális 

médiaszolgáltatások felügyeletéért felelős 

független nemzeti szabályozó hatóságokból 

vagy annak megfelelő állami szervekből 

áll. Minden független nemzeti szabályozó 

hatóság vagy annak megfelelő állami 

szerv kinevez egy magas szintű képviselőt 

az ERGA-ba, akit a kinevezése előtt az 

Európai Parlament meghallgat. Ezek a 

képviselők annak biztosítására 

törekednek, hogy az ERGA részrehajlás 

nélkül, átlátható módon és az Unió 

legjobb érdekét szem előtt tartva lássa el 

feladatait. A Bizottság kinevez egy magas 

beosztású kapcsolattartó képviselőt az 

ERGA-ba. 

Or. en 

 

Módosítás  1018 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) tanácsot ad a Bizottságnak és a) tanácsot ad a tagállamoknak és a 
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támogatja a munkáját az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokra vonatkozó 

keretszabályozás valamennyi tagállamban 

történő következetes végrehajtásának 

biztosítása érdekében; 

Bizottságnak és támogatja a munkájukat 

az audiovizuális médiaszolgáltatásokra 

vonatkozó keretszabályozás valamennyi 

tagállamban történő következetes 

végrehajtásának biztosítása érdekében; 

Or. fr 

 

Módosítás  1019 

Giorgos Grammatikakis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) tanácsot ad a Bizottságnak és 

támogatja a munkáját az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokra vonatkozó 

keretszabályozás valamennyi tagállamban 

történő következetes végrehajtásának 

biztosítása érdekében; 

a) tanácsot ad a Bizottságnak és 

támogatja a munkáját az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokra vonatkozó uniós 

keretszabályozás valamennyi tagállamban 

történő következetes végrehajtásának 

biztosítása érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  1020 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – -a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) a politikai ciklus valamennyi 

szakaszára kiterjedően stratégiai 

jelentőségű adatokkal szolgál a Bizottság 

részére audiovizuális politikájához; 

Or. en 

 



 

AM\1107683HU.docx 87/100 PE592.350v01-00 

 HU 

Módosítás  1021 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) tanácsot ad a Bizottságnak és 

támogatja bármely olyan, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 

ügyben, amely a Bizottság hatáskörébe 

tartozik. Amennyiben bizonyos ügyekben 

a Bizottságnak nyújtott tanácsadás ezt 

megkívánja, a csoport konzultálhat a piaci 

szereplőkkel, a fogyasztókkal és a 

végfelhasználókkal a szükséges 

információk összegyűjtése érdekében; 

b) tanácsot ad a Bizottságnak és 

támogatja bármely olyan, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 

ügyben, amely a Bizottság hatáskörébe 

tartozik. Az ERGA lehetőség szerint 

konzultál a piaci szereplőkkel, a 

fogyasztókkal és a végfelhasználókkal, és 

beszerzi tőlük a véleményének 

megformálásához szükséges 

információkat; 

Or. en 

 

Módosítás  1022 

Giorgos Grammatikakis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) tanácsot ad a Bizottságnak és 

támogatja bármely olyan, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 

ügyben, amely a Bizottság hatáskörébe 

tartozik. Amennyiben bizonyos ügyekben a 

Bizottságnak nyújtott tanácsadás ezt 

megkívánja, a csoport konzultálhat a piaci 

szereplőkkel, a fogyasztókkal és a 

végfelhasználókkal a szükséges 

információk összegyűjtése érdekében; 

b) tanácsot ad a Bizottságnak és 

támogatja bármely olyan, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 

ügyben, amely a Bizottság hatáskörébe 

tartozik, ideértve a tömegtájékoztatás 

sokszínűségét és a nemzeti szabályozó 

hatóságok függetlenségét fenyegető 

veszélyeket is. Amennyiben bizonyos 

ügyekben a Bizottságnak nyújtott 

tanácsadás ezt megkívánja, a csoport 

konzultálhat a kapcsolattartó bizottsággal, 

a piaci szereplőkkel, a fogyasztókkal és a 

végfelhasználókkal a szükséges 

információk összegyűjtése érdekében; 
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Or. en 

 

Módosítás  1023 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) tanácsot ad a Bizottságnak és 

támogatja bármely olyan, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 

ügyben, amely a Bizottság hatáskörébe 

tartozik. Amennyiben bizonyos ügyekben a 

Bizottságnak nyújtott tanácsadás ezt 

megkívánja, a csoport konzultálhat a piaci 

szereplőkkel, a fogyasztókkal és a 

végfelhasználókkal a szükséges 

információk összegyűjtése érdekében; 

b) tanácsot ad a Bizottságnak és 

támogatja az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 

ügyekben, amelyek a Bizottság, valamint 

az ERGA tagjai közé tartozó szabályozó 

szervek és hatóságok hatáskörébe 

tartoznak. Amennyiben bizonyos 

ügyekben a Bizottságnak nyújtott 

tanácsadás ezt megkívánja, a csoport 

konzultálhat a piaci szereplőkkel, a 

fogyasztókkal és a végfelhasználókkal a 

szükséges információk összegyűjtése 

érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  1024 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) tanácsot ad a Bizottságnak és 

támogatja bármely olyan, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 

ügyben, amely a Bizottság hatáskörébe 

tartozik. Amennyiben bizonyos ügyekben a 

Bizottságnak nyújtott tanácsadás ezt 

megkívánja, a csoport konzultálhat a piaci 

b) tanácsot ad a tagállamoknak és a 

Bizottságnak és támogatja őket bármely 

olyan, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 

ügyben, amely a Bizottság hatáskörébe 

tartozik. Amennyiben bizonyos ügyekben a 

Bizottságnak nyújtott tanácsadás ezt 
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szereplőkkel, a fogyasztókkal és a 

végfelhasználókkal a szükséges 

információk összegyűjtése érdekében; 

megkívánja, a csoport konzultálhat a piaci 

szereplőkkel, a fogyasztókkal és a 

végfelhasználókkal a szükséges 

információk összegyűjtése érdekében; 

Or. fr 

 

Módosítás  1025 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) együttműködik a tagjaival és ellátja 

őket az ezen irányelv alkalmazásához 

szükséges információkkal, különös 

tekintettel a 3. és a 4. cikkre; 

d) együttműködik a tagjaival és ellátja 

őket az ezen irányelv alkalmazásához 

szükséges információkkal, különös 

tekintettel a 3., a 4. és 7. cikkre; 

Or. en 

 

Módosítás  1026 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) együttműködik a tagjaival és ellátja 

őket az ezen irányelv alkalmazásához 

szükséges információkkal, különös 

tekintettel a 3. és a 4. cikkre; 

d) együttműködik a tagjaival és ellátja 

őket az ezen irányelv alkalmazásához 

szükséges információkkal, különös 

tekintettel a 3., a 4. és 7. cikkre; 

Or. en 

Indokolás 

A 7. cikkben előírtak szerinti akadálymentesítés figyelemmel kísérését és elősegítését illetően 
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az ERGA felelősségi körének kiegészítésére van szükség. 

 

Módosítás  1027 

Julie Ward 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) együttműködik a tagjaival és ellátja 

őket az ezen irányelv alkalmazásához 

szükséges információkkal, különös 

tekintettel a 3. és a 4. cikkre; 

d) együttműködik a tagjaival és ellátja 

őket az ezen irányelv alkalmazásához 

szükséges információkkal, különös 

tekintettel a 3., a 4. és 7. cikkre; 

Or. en 

 

Módosítás  1028 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a Bizottság felkérésére véleményt 

nyilvánít a 2. cikk (5b) bekezdésében, a 6a 

cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2) és 

(4) bekezdésében tárgyalt ügyekben, illetve 

az audiovizuális médiaszolgáltatásokra 

vonatkozó minden más ügyben, különös 

tekintettel a kiskorúak védelmére és a 

gyűlöletkeltésre.; 

e) a Bizottság felkérésére véleményt 

nyilvánít a 2. cikk (5b) bekezdésében, a 6a. 

cikk (3) bekezdésében, a 9. cikk (2) és (4) 

bekezdésében és a 13. cikk (4) 

bekezdésében tárgyalt ügyekben, illetve az 

audiovizuális médiaszolgáltatásokra 

vonatkozó minden más ügyben, különös 

tekintettel a kiskorúak védelmére és a 

gyűlöletkeltésre.; 

Or. en 

 

Módosítás  1029 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 
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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a Bizottság felkérésére véleményt 

nyilvánít a 2. cikk (5b) bekezdésében, a 6a 

cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2) és 

(4) bekezdésében tárgyalt ügyekben, illetve 

az audiovizuális médiaszolgáltatásokra 

vonatkozó minden más ügyben, különös 

tekintettel a kiskorúak védelmére és a 

gyűlöletkeltésre.; 

e) a tagállamok vagy a Bizottság 

felkérésére véleményt nyilvánít a 2. cikk 

(5b) bekezdésében, a 6a cikk (3) 

bekezdésében és a 9. cikk (2) és (4) 

bekezdésében tárgyalt ügyekben, illetve az 

audiovizuális médiaszolgáltatásokra 

vonatkozó minden más ügyben, különös 

tekintettel a kiskorúak védelmére és a 

gyűlöletkeltésre.; 

Or. fr 

 

Módosítás  1030 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) szükség esetén iránymutatásokkal 

szolgál tagjai számára ezen irányelv 

bármely tartalmi elemének alkalmazását 

illetően. 

Or. en 

 

Módosítás  1031 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy egy végrehajtási jogi aktus útján 

meghatározza az ERGA eljárásrendjét.”; 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy egy végrehajtási jogi aktus 

útján, a 30. cikk (2) bekezdésében és a (2) 

bekezdés második albekezdésében említett 

elvekkel összhangban, a (3) bekezdésben 

említett feladatokra kiterjedően 
meghatározza az ERGA eljárásrendjét. Az 

ERGA magatartási kódexet fogad el 

magas szintű képviselői számára.”; 

Or. en 

 

Módosítás  1032 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az ERGA tevékenységeiről éves 

jelentést készít, amelyet benyújt az 

Európai Parlamentnek és a Bizottságnak. 

Or. en 

 

Módosítás  1033 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 4 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4b) Az ERGA tevékenységeihez 

kapcsolódó dokumentumokat, köztük a 

magas szintű ülések napirendjeit és 

jegyzőkönyveit, valamint éves jelentéseit 
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könnyen hozzáférhető és átlátható módon 

nyilvánosságra kell hozni, kivéve, ha a 

tagok az érzékeny információk bizalmas 

kezelésére vonatkozóan kellően indokolt 

kérelmet nyújtanak be.” 

Or. en 

 

Módosítás  1034 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

31 cikk 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 22a. A 31. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 

„31. cikk „31. cikk 

Az ezen irányelv által nem szabályozott 

területeken az irányelv nem befolyásolja a 

tagállamok távközléssel vagy 

műsorszolgáltatással kapcsolatos hatályos 

egyezményekből származó jogait és 

kötelezettségeit.” 

Az ezen irányelv által nem szabályozott 

területeken az irányelv nem befolyásolja a 

tagállamok távközléssel vagy 

műsorszolgáltatással kapcsolatos hatályos 

egyezményekből származó jogait és 

kötelezettségeit. E rendelkezés hatályával 

kapcsolatos ellentmondások tisztázása 

érdekében a tagállamok kikérhetik az 

ERGA véleményét.” 

Or. en 

(A módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 31. cikket – kívánja módosítani, 

amelyet a Bizottság javaslata nem említ.) 

Indokolás 

A módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 29. cikket – kívánja módosítani, 

amelyet a Bizottság javaslata nem említ. 

 

Módosítás  1035 

Louise Bours 
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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont 

2010/13/EU irányelv 

33 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

23. A 33. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 

törölve 

„33. cikk  

A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie 

az irányelv tagállamok általi 

alkalmazását, ideértve a nemzeti szinten 

elfogadott társ- és önszabályozási kódexek 

alkalmazását is. 

 

A Bizottság legkésőbb [date – no later 

than four years after adoption]-ig, majd 

azt követően háromévente jelentést terjeszt 

az Európai Parlament, a Tanács és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

elé az irányelv alkalmazásáról. 

 

A Bizottság legkésőbb [dátum – az 

irányelv alkalmazási időpontja után tíz 

évvel]-ig utólagos értékelést terjeszt az 

Európai Parlament és a Tanács elé az 

Irányelv hatásainak és hozzáadott 

értékének a mérése érdekében indokolt 

esetben az irányelv felülvizsgálatára 

irányuló javaslataival együtt.” 

 

Or. en 

 

Módosítás  1036 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont 

2010/13/EU irányelv 

33 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie 

az irányelv tagállamok általi alkalmazását, 

ideértve a nemzeti szinten elfogadott társ- 

A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie 

az irányelv tagállamok általi alkalmazását, 

ideértve a nemzeti szintű társ- és 
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és önszabályozási kódexek alkalmazását is. önszabályozási kódexek és – ha ilyet 

elfogadtak – egyenértékű eszközök 
alkalmazását is. 

Or. en 

 

Módosítás  1037 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont 

2010/13/EU irányelv 

33 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie 

az irányelv tagállamok általi 

alkalmazását, ideértve a nemzeti szinten 

elfogadott társ- és önszabályozási kódexek 

alkalmazását is. 

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 

az irányelv alkalmazásának figyelemmel 

kíséréséről, ideértve a nemzeti szinten 

elfogadott társ- és önszabályozási kódexek 

alkalmazását is. 

Or. fr 

Módosítás  1038 

Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont 

2010/13/EU irányelv 

33 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság legkésőbb [date – no later 

than four years after adoption]-ig, majd 

azt követően háromévente jelentést terjeszt 

az Európai Parlament, a Tanács és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

elé az irányelv alkalmazásáról. 

A Bizottság legkésőbb [dátum – az 

irányelv elfogadása után négy évvel]-ig, 

majd azt követően háromévente jelentést 

terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és 

az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság elé az irányelv alkalmazásáról. 

Ez a jelentés külön szakaszokat tartalmaz, 

amelyekben részletesen értékelik az 

audiovizuális médiaszolgáltatások terén a 

következőkkel kapcsolatban elért 

tényleges eredményeket és felmerült 

nehézségeket: 
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 a) a lakosság kereskedelmi 

közleményeknek való kitettségének 

korlátozása, különös tekintettel a 

kiskorúakra és más veszélyeztetett 

csoportokra, valamint ezen irányelv teljes 

körű tiszteletben tartására, 

 b) a belső piaci szabályok tiszteletben 

tartása, 

 c) a pluralizmus minden vetülete, 

különös tekintettel a tájékoztatásra, a 

politikára és a társadalomra, 

 d) a közszolgáltatási kötelezettségek 

tényleges teljesítése, 

 e) akadálymentesítés, 

 f) társ- és önszabályozás nemzeti 

szintű magatartási kódexek és – ha ilyet 

elfogadtak – ezzel egyenértékű eszközök 

révén történő alkalmazása olyan 

mértékben, amennyire ezek az eszközök 

ténylegesen képesek hozzájárulni az 

irányelv céljainak eléréséhez, 

 g) a független nemzeti szabályozó 

hatóságok vagy annak megfelelő állami 

szervek működőképessége, 

 h) az ERGA és a kapcsolattartó 

bizottság működőképessége, 

 i) az egyes tagállamok által 

megállapított szigorúbb szabályok és az 

azok alkalmazásával kapcsolatos 

beszámolók, 

 l) a válaszadási joggal kapcsolatos 

rendelkezések tagállamok általi tényleges 

végrehajtása. 

Or. en 

 

Módosítás  1039 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont 
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2010/13/EU irányelv 

33 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság legkésőbb [date – no later 

than four years after adoption]-ig, majd 

azt követően háromévente jelentést terjeszt 

az Európai Parlament, a Tanács és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

elé az irányelv alkalmazásáról. 

A Bizottság legkésőbb [dátum – az 

irányelv elfogadása után négy évvel]-ig, 

majd azt követően háromévente jelentést 

terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és 

az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság elé az irányelv alkalmazásáról, és 

szükség esetén különösen a technológiai 

fejlődés, a fogyasztói gyakorlatok 

alakulása, az ágazat versenyképessége és 

az egyes tagállamokban elért 

médiaműveltségi szint fényében további 

javaslatokat tesz az irányelvnek az 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal 

kapcsolatos fejleményekhez való 

hozzáigazítására. A jelentés ugyancsak 

minden tagállamban megvizsgálja a 

különösen a gyermekeket célzó 

reklámtevékenységekkel, az európai 

alkotások tényleges népszerűsítésével, 

valamint az ön- és társszabályozási 

gyakorlatok hatékonyságával kapcsolatos 

kérdéseket is. 

Or. en 

Indokolás 

Ezen irányelv új alkalmazási körére tekintettel kiigazításra lehet szükség a jövőben attól 

függően, hogy idővel bizonyos kényes kérdések hogyan alakulnak. 

 

Módosítás  1040 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont 

2010/13/EU irányelv 

33 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság legkésőbb [date – no later A Bizottság legkésőbb [dátum – az 



 

PE592.350v01-00 98/100 AM\1107683HU.docx 

HU 

than four years after adoption]-ig, majd 

azt követően háromévente jelentést terjeszt 

az Európai Parlament, a Tanács és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

elé az irányelv alkalmazásáról. 

irányelv elfogadása után négy évvel]-ig, 

majd azt követően háromévente jelentést 

terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és 

az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság elé az irányelv alkalmazásáról, és 

szükség esetén különösen a jelentést 

megelőző időszakban bekövetkezett 

technológiai fejlődés és az ágazat 

versenyképessége fényében további 

javaslatokat tesz az irányelvnek az 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal 

kapcsolatos fejleményekhez való 

hozzáigazítására, valamint jelentést nyújt 

be a tagállamok által a médiaműveltség 

terén alkalmazott gyakorlatokról, 

politikákról és kísérő intézkedésekről. 

Or. en 

 

Módosítás  1041 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont 

2010/13/EU irányelv 

33 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság legkésőbb [date – no later 

than four years after adoption]-ig, majd 

azt követően háromévente jelentést terjeszt 

az Európai Parlament, a Tanács és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

elé az irányelv alkalmazásáról. 

A Bizottság legkésőbb [dátum – az 

irányelv elfogadása után négy évvel]-ig, 

majd azt követően háromévente jelentést 

terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és 

az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság elé az irányelv alkalmazásáról, 

különösen a jelentést megelőző 

időszakban bekövetkezett technológiai 

fejlődés, az ágazat versenyképessége, a 

gyermekvédelem és az egyes 

tagállamokban elért médiaműveltségi 

szint fényében. 

Or. en 
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Indokolás 

A médiaműveltségre való hivatkozás visszaállítása. Lásd a (42a) és (42b) 

preambulumbekezdéssel kapcsolatos módosításokat. 

 

Módosítás  1042 

Silvia Costa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont 

2010/13/EU irányelv 

33 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság legkésőbb [date – no later 

than four years after adoption]-ig, majd 

azt követően háromévente jelentést terjeszt 

az Európai Parlament, a Tanács és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

elé az irányelv alkalmazásáról. 

A Bizottság legkésőbb [dátum – az 

irányelv elfogadása után négy évvel]-ig, 

majd azt követően háromévente jelentést 

terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és 

az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság elé az irányelv egyes 

tagállamokban való alkalmazásáról, 

valamint jelentést nyújt be a tagállamok 

által a médiaműveltség terén alkalmazott 

gyakorlatokról, politikákról és 

intézkedésekről. 

Or. en 

Indokolás 

A médiaműveltség tényleges biztosítása érdekében a tagállamok aktív bevonására van 

szükség. 

 

Módosítás  1043 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont 

2010/13/EU irányelv 

33 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság legkésőbb [date – no later A Bizottság legkésőbb [dátum – az 
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than four years after adoption]-ig, majd 

azt követően háromévente jelentést terjeszt 

az Európai Parlament, a Tanács és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

elé az irányelv alkalmazásáról. 

irányelv elfogadása után három évvel]-ig, 

majd azt követően háromévente jelentést 

terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és 

az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság elé az irányelv alkalmazásáról. 

Or. en 

 

Módosítás  1044 

Louise Bours 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok legkésőbb [dátum – az 

irányelv hatálybalépésének időpontja után 

egy évvel]-ig hatályba léptetik az 

irányelvnek való megfeleléshez szükséges 

törvényeket, rendeleteket és közigazgatási 

rendelkezéseket. E rendelkezések szövegét 

haladéktalanul megküldik a Bizottság 

számára. 

A tagállamok legkésőbb [dátum – az 

irányelv hatálybalépésének időpontja után 

öt évvel]-ig hatályba léptetik az 

irányelvnek való megfeleléshez szükséges 

törvényeket, rendeleteket és közigazgatási 

rendelkezéseket. E rendelkezések szövegét 

haladéktalanul megküldik a Bizottság 

számára. 

Or. en 

 


