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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 

jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 

vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 

a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, 

rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU 

irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2016)0287), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 

53. cikkének (1) bekezdésére és 62. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta 

javaslatát a Parlamenthez (C8-0193/2016), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottságának ...-i véleményére2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére, valamint a Környezetvédelmi, 

Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Belső Piaci és 

Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Jogi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és 

Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0000/2016), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Javaslat Javaslat 

                                                 
1 xxxxxx. 
2 xxxxxx. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS IRÁNYELVE 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS IRÁNYELVE 

a tagállamok audiovizuális 

médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 

egyes törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolásáról szóló 2010/13/EU 

irányelvnek a változó piaci körülményekre 

tekintettel való módosításáról 

a tagállamok audiovizuális 

médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 

egyes törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolásáról szóló 2010/13/EU 

irányelvnek a változó piaci körülményekre 

tekintettel való módosításáról 

(audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló irányelv) 

Or. en 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) 2007-ben a 2007/65/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv27 

elfogadásával módosult utoljára a 

89/552/EGK tanácsi irányelv28, melyet 

később az Európai Parlament és a Tanács a 

2010/13/EU irányelvben29 kodifikált. 

Azóta az audiovizuális médiaszolgáltatások 

piaca jelentős és gyors átalakuláson esett 

át. A műszaki fejlődés új típusú 

szolgáltatásokat és felhasználói élményeket 

tesz lehetővé. Jelentősen megváltoztak 

különösen a fiatalabb generációk nézői 

szokásai. Ugyan a fő televíziós képernyő 

továbbra is fontos eszköze az audiovizuális 

élmények megosztásának, számos néző állt 

át egyéb hordozható eszközre, és azon nézi 

az audiovizuális tartalmat. A hagyományos 

televíziós tartalom még ma is jelentős 

hányadot képvisel a naponta a képernyő 

előtt töltött időből. Azonban egyre 

nagyobb a jelentősége az új típusú, például 

a felhasználók által létrehozott 

tartalomnak, és az új szereplők, többek 

között a lekérhető videót szolgáltatók és a 

videomegosztó platformok mára már 

(1) 2007-ben a 2007/65/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv27 

elfogadásával módosult utoljára a 

89/552/EGK tanácsi irányelv28, melyet 

később az Európai Parlament és a Tanács a 

2010/13/EU irányelvben29 kodifikált. 

Azóta az audiovizuális médiaszolgáltatások 

piaca jelentős és gyors átalakuláson esett 

át. A műszaki fejlődés új típusú 

szolgáltatásokat és felhasználói élményeket 

tesz lehetővé. Jelentősen megváltoztak 

különösen a fiatalabb generációk nézői 

szokásai. Ugyan a fő televíziós képernyő 

továbbra is fontos eszköze az audiovizuális 

élmények megosztásának, számos néző állt 

át egyéb hordozható eszközre, és azon nézi 

az audiovizuális tartalmat. A hagyományos 

televíziós tartalom még ma is jelentős 

hányadot képvisel a naponta a képernyő 

előtt töltött időből. Azonban egyre 

nagyobb a jelentősége az új típusú, például 

a felhasználók által létrehozott 

tartalomnak, és az új szereplők, többek 

között a lekérhető videót szolgáltatók és a 

videomegosztó platformok mára már 

megvetették a lábukat a piacon. Ez 
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megvetették a lábukat a piacon. folyamatosan fejlődő médiakonvergencia 

egy aktuális jogi keretet követel meg. 

__________________ __________________ 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 1989. 

október 3-i 89/552/EGK irányelve a 

tagállamok törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási intézkedésekben 

megállapított, televíziós műsorszolgáltató 

tevékenységre vonatkozó egyes 

rendelkezéseinek összehangolásáról (HL L 

298., 1989.10.17., 23. o.). 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 1989. 

október 3-i 89/552/EGK irányelve a 

tagállamok törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási intézkedésekben 

megállapított, televíziós műsorszolgáltató 

tevékenységre vonatkozó egyes 

rendelkezéseinek összehangolásáról (HL L 

298., 1989.10.17., 23. o.). 

29 Az Európai Parlament és a Tanács 

2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) 

a tagállamok audiovizuális 

médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 

egyes törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolásáról (Audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL 

L 95., 2010.4.15., 1. o.). 

29 Az Európai Parlament és a Tanács 

2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) 

a tagállamok audiovizuális 

médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 

egyes törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolásáról (Audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL 

L 95., 2010.4.15., 1. o.). 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. 

december 11-i 2007/65/EK irányelve a 

tagállamok törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási intézkedésekben 

megállapított, televíziós műsorszolgáltató 

tevékenységre vonatkozó egyes 

rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 

89/552/EGK tanácsi irányelv 

módosításáról (HL L 332., 2007.12.18., 27. 

o.). 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. 

december 11-i 2007/65/EK irányelve a 

tagállamok törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási intézkedésekben 

megállapított, televíziós műsorszolgáltató 

tevékenységre vonatkozó egyes 

rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 

89/552/EGK tanácsi irányelv 

módosításáról (HL L 332., 2007.12.18., 27. 

o.). 

Or. en 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2015. május 6-án a Bizottság 

elfogadta az „Európai digitális egységes 

piaci stratégiát”30, amelyben bejelentette a 

2010/13/EU irányelv felülvizsgálatát. 

(2) 2015. május 6-án a Bizottság 

elfogadta az „Európai digitális egységes 

piaci stratégiát”30, amelyben bejelentette a 

2010/13/EU irányelv felülvizsgálatát. 

2016. január 19-én az Európai Parlament 
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elfogadta „A digitális egységes piaci 

intézkedéscsomag megvalósítása felé” 

című állásfoglalását30a, amelyben 

felvázolta, hogy mit vár a felülvizsgálattól. 

Az Európai Parlamentben több 

alkalommal, többek között a 

„Csatlakoztatott TV” című, 2013. július 4-

i állásfoglalásában30b és „Az audiovizuális 

világ teljes konvergenciájának 

előkészítése” című, 2014. március 12-i 

állásfoglalásában30c is szorgalmazta a 

felülvizsgálatot, és megadta e 

felülvizsgálat célkitűzéseit. 

__________________ __________________ 

30 COM(2015) 192 final 30 COM(2015) 192 final 

 30a P8_TA(2016)0009  

 30b  P7_TA(2013)0329  

 30c  P7_TA(2014)0232  

Or. en 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 2010/13/EU irányelv hatályának 

a jövőben csak azokra a szolgáltatásokra 

kellene kiterjednie, amelyek elsődleges 

célként műsorok szolgáltatása révén 

kívánnak tájékoztatni, szórakoztatni vagy 

tanítani. Az elsődleges cél követelményét 

tanácsos lenne abban az esetben is 

teljesítettnek tekinteni, ha a szolgáltatásnak 

olyan audiovizuális tartalma és formája 

van, amely a szolgáltató fő tevékenységétől 

elválasztható, például online újságoknak 

olyan, audiovizuális műsorokat vagy 

felhasználó által előállított videókat 

bemutató önálló részei, amelyek az újság 

fő tevékenységétől elválaszthatónak 

tekinthetők. A közösségi 

médiaszolgáltatások nem, illetve csak 

(3) A 2010/13/EU irányelv hatályának 

csak azokra a szolgáltatásokra kellene 

kiterjednie, amelyek elsődleges célként 

műsorok szolgáltatása révén kívánnak 

tájékoztatni, szórakoztatni vagy tanítani. 

Az elsődleges cél követelményét tanácsos 

lenne abban az esetben is teljesítettnek 

tekinteni, ha a szolgáltatásnak olyan 

audiovizuális tartalma és formája van, 

amely a szolgáltató fő tevékenységétől 

elválasztható, például online újságoknak 

olyan, audiovizuális műsorokat vagy 

felhasználó által előállított videókat 

bemutató önálló részei, amelyek az újság 

fő tevékenységétől elválaszthatónak 

tekinthetők. A közösségi 

médiaszolgáltatások nem, illetve csak 
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akkor tartoznak az irányelv hatálya alá, ha 

olyan szolgáltatást nyújtanak, amely 

megfelel a videomegosztó platform 

meghatározásának. Egy-egy szolgáltatás az 

audiovizuális kínálat és a fő tevékenység 

közötti kapcsolatok alapján minősül 

pusztán a fő tevékenység elválaszthatatlan 

kiegészítésének. Maguk a csatornák vagy a 

szolgáltató szerkesztői felelősségének 

körébe tartozó bármely egyéb 

audiovizuális szolgáltatás önmagukban is 

audiovizuális médiaszolgáltatást 

testesíthetnek meg, még akkor is, ha azokat 

a szerkesztői felelősség körébe nem tartozó 

videomegosztó platform keretében 

kínálják. Ilyen esetekben a szerkesztői 

felelősséget viselő szolgáltató dolga, hogy 

betartsa ennek az irányelvnek a 

rendelkezéseit. 

akkor tartoznak az irányelv hatálya alá, ha 

olyan szolgáltatást nyújtanak, amely 

megfelel a videomegosztó platform 

meghatározásának. Egy-egy szolgáltatás az 

audiovizuális kínálat és a fő tevékenység 

közötti kapcsolatok alapján minősül 

pusztán a fő tevékenység elválaszthatatlan 

kiegészítésének. Maguk a csatornák vagy a 

szolgáltató szerkesztői felelősségének 

körébe tartozó bármely egyéb 

audiovizuális szolgáltatás önmagukban is 

audiovizuális médiaszolgáltatást 

testesíthetnek meg, még akkor is, ha azokat 

a szerkesztői felelősség körébe nem tartozó 

videomegosztó platform keretében 

kínálják. Ilyen esetekben a szerkesztői 

felelősséget viselő szolgáltató dolga, hogy 

betartsa ennek az irányelvnek a 

rendelkezéseit. 

Or. en 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A joghatóság megállapításához a 

2010/13/EU irányelvben rögzített 

kritériumok fényében értékelni kell a 

tényállást. A tényállás ilyen értékelése 

egymásnak ellentmondó eredményekhez 

vezethet. A 2010/13/EU irányelv 3. és 4. 

cikke szerinti együttműködési eljárások 

alkalmazása során fontos, hogy a Bizottság 

megállapításait megbízható tényekre 

alapozhassa. Az Audiovizuális 

Médiaszolgáltatásokat Szabályozó 

Hatóságok Európai Csoportjának 

(ERGA) ezért tanácsos felhatalmazást 

kapnia arra, hogy a Bizottság kérése esetén 

a joghatóságról véleményt nyilvánítson. 

(5) A joghatóság megállapításához a 

2010/13/EU irányelvben rögzített 

kritériumok fényében értékelni kell a 

tényállást. A tényállás ilyen értékelése 

egymásnak ellentmondó eredményekhez 

vezethet. A 2010/13/EU irányelv 3. és 4. 

cikke szerinti együttműködési eljárások 

alkalmazása során fontos, hogy a Bizottság 

megállapításait megbízható tényekre 

alapozhassa. A kapcsolattartó bizottságnak 

ezért tanácsos felhatalmazást kapnia arra, 

hogy a Bizottság kérése esetén döntsön a 

joghatóságról az Audiovizuális 

Médiaszolgáltatásokat Szabályozó 

Hatóságok Európai Csoportja (ERGA) 

által kidolgozott véleményről. 

Or. en 
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Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottság az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak címzett 

„Minőségi jogalkotással javítani az 

eredményeken – uniós program” c.31 

közleményében hangsúlyozta, hogy a 

szakpolitikai megoldások mérlegelése 

során mind a hatósági eszközöket, mind 

pedig a Jobb ön- és társszabályozás elvei és 

a közösségi gyakorlatok32 alapján jól 

kialakított nem hatósági eszközöket 

figyelembe fogja venni. Az irányelv által 

összehangolt területeken kidolgozott több 

kódex megszerkesztése is jónak bizonyult, 

összhangban áll a Jobb ön- és 

társszabályozás javításának elveivel. A 

jogalkotási védőháló léte jelentős 

sikertényezőnek tekinthető az ön- vagy 

társszabályozás révén kialakított kódexek 

betartásának népszerűsítésében. Legalább 

ilyen fontos az is, hogy a kódexek konkrét 

célokat és célkitűzéseket határoznak meg, 

így lehetőséget kínálnak a kódexek által 

kitűzött célkitűzések rendszeres, átlátható 

és független nyomon követésre és 

értékelésére. Az arányosság fenntartására 

tekintettel alkalmazott fokozatos 

szankciókat általában a rendszer 

kikényszerítésének eredményes 

eszközeiként tartják nyilván. Az irányelv 

által összehangolt területeken elfogadott 

ön- és társszabályozó kódexekben tanácsos 

ezeket az elveket követni. 

(7) A Bizottság az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak címzett 

„Minőségi jogalkotással javítani az 

eredményeken – uniós program” c.31 

közleményében hangsúlyozta, hogy a 

szakpolitikai megoldások mérlegelése 

során mind a hatósági eszközöket, mind 

pedig a Jobb ön- és társszabályozás elvei és 

a közösségi gyakorlatok32 alapján 

kialakított nem hatósági eszközöket 

figyelembe fogja venni. Az irányelv által 

összehangolt területeken kidolgozott több 

kódex megszerkesztése is jónak bizonyult, 

összhangban áll a Jobb ön- és 

társszabályozás javításának elveivel. A 

jogalkotási védőháló léte jelentős 

sikertényezőnek tekinthető az ön- vagy 

társszabályozás révén kialakított kódexek 

betartásának népszerűsítésében. Legalább 

ilyen fontos az is, hogy a kódexek konkrét 

célokat és célkitűzéseket határoznak meg, 

így lehetőséget kínálnak a kódexek által 

kitűzött célkitűzések rendszeres, átlátható 

és független nyomon követésre és 

értékelésére. Az arányosság fenntartására 

tekintettel alkalmazott fokozatos 

szankciókat általában a rendszer 

kikényszerítésének eredményes 

eszközeiként tartják nyilván. Az irányelv 

által összehangolt területeken elfogadott 

ön- és társszabályozó kódexekben tanácsos 

ezeket az elveket követni. 

__________________ __________________ 

31 COM(2015) 215 final 31 COM(2015) 215 final 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

Or. en 
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Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Annak érdekében, hogy a néző, így 

a szülő és a kiskorú is képes lehessen 

tájékozott döntést hozni arról, milyen 

tartalmat nézzen, az audiovizuális 

médiaszolgáltatónak elegendő tájékoztatást 

kell nyújtania az olyan tartalomról, amely a 

kiskorú fizikai, szellemi vagy erkölcsi 

fejlődésére káros lehet. Ez például a 

tartalom megjelölésének olyan 

rendszerével lehetséges, amely utal a 

tartalom jellegére. A tartalom megjelölése 

előállítható szöveges, grafikus vagy 

akusztikus úton. 

(9) Annak érdekében, hogy a néző, így 

a szülő és a kiskorú is képes lehessen 

tájékozott döntést hozni arról, milyen 

tartalmat nézzen, az audiovizuális 

médiaszolgáltatónak és a videomegosztó 

platformok szolgáltatójának elegendő 

tájékoztatást kell nyújtania az olyan 

tartalomról, amely a kiskorú fizikai, 

szellemi vagy erkölcsi fejlődésére káros 

lehet. Ez például a tartalom megjelölésének 

olyan rendszerével lehetséges, amely utal a 

tartalom jellegére. A tartalom megjelölése 

előállítható szöveges, grafikus vagy 

akusztikus úton. 

Or. en 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Annak érdekében, hogy az Unióban 

elháruljanak a határokon átívelő 

szolgáltatások szabad forgalma elől az 

akadályok, gondoskodni kell különösen a 

fogyasztók és a közegészség védelmét 

célzó ön- és társszabályozó intézkedések 

eredményességéről. A jól érvényesített és 

nyomon követett uniós szintű magatartási 

kódexek jó eszköznek bizonyulhatnak egy 

következetesebb és eredményesebb 

megközelítés biztosításához. 

(12) Annak érdekében, hogy az Unióban 

elháruljanak a határokon átívelő 

szolgáltatások szabad forgalma elől az 

akadályok, gondoskodni kell különösen a 

fogyasztók és a közegészség védelmét 

célzó ön- és társszabályozó intézkedések 

eredményességéről. 

Or. en 



 

PE587.655v02-00 12/79 PR\1104385HU.docx 

HU 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Átalakult a televíziós 

műsorszolgáltatás piaca, és az 

audiovizuális kereskedelmi közlemények 

területén nagyobb rugalmasságra van 

szükség, különös tekintettel a lineáris 

audiovizuális szolgáltatások, a 

termékmegjelenítés és a szponzorálás 

területén érvényes mennyiségi 

szabályokra. Az új, például reklámot nem 

tartalmazó szolgáltatások megjelenése 

folytán az alternatív kínálatra könnyen 

átállni képes nézők nagyobb választékkal 

szembesülnek. 

(13) Átalakult az audiovizuális 

szolgáltatások piaca, és nagyobb 

rugalmasságra van szükség az 

audiovizuális kereskedelmi közlemények, 
a szponzorálás és a termékmegjelenítés 

terén a valóban egyenlő versenyfeltételek 

biztosításához. Az új, például reklámot 

nem tartalmazó szolgáltatások megjelenése 

folytán az alternatív kínálatra könnyen 

átállni képes nézők nagyobb választékkal 

szembesülnek. 

Or. en 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Ezen irányelv eredményességének 

biztosítása érdekében – különösen a 

médiaszolgáltató szerkesztői felelőssége 

tekintetében – védelmezni kell a 

programok és szolgáltatások integritását. 

A szolgáltatás igénybe vevőjétől eltérő 

harmadik felek az adott médiaszolgáltató 

beleegyezése nélkül nem módosíthatják a 

programokat és szolgáltatásokat. 

Or. en 
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Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az audiovizuális 

médiaszolgáltatások, műsorszámok 

finanszírozásának lényeges eszköze egy 

jogi vagy természetes személy nevének, 

védjegyének, arculatának, 

tevékenységeinek vagy termékeinek 

népszerűsítésével járó szponzorálás. 

Ahhoz, hogy maga a szponzorálás a 

reklámozók és az audiovizuális 

médiaszolgáltatók szempontjából értékes 

reklámozási technikának minősüljön, a 

támogatói közleményekben népszerűsítő 

céllal a támogató termékére vagy 

szolgáltatására vonatkozó utalások 

jelennek meg, amelyek azonban 

közvetlenül nem ösztönöznek az adott 

termék megvásárlására vagy szolgáltatás 

igénybevételére. A támogatói 

közleményekben továbbra is világosan 

tájékoztatni kell a nézőt a szponzori 

szerződés létezéséről. A támogatott 

programok tartalmát tilos az audiovizuális 

médiaszolgáltató szerkesztői 

függetlenségét kikezdő módon 

befolyásolni. 

(14) Az audiovizuális szolgáltatások, 

műsorszámok finanszírozásának lényeges 

eszköze egy jogi vagy természetes személy 

nevének, védjegyének, arculatának, 

tevékenységeinek vagy termékeinek 

népszerűsítésével járó szponzorálás. 

Ahhoz, hogy maga a szponzorálás a 

reklámozók és a szolgáltatók 

szempontjából értékes reklámozási 

technikának minősüljön, a támogatói 

közleményekben népszerűsítő céllal a 

támogató termékére vagy szolgáltatására 

vonatkozó utalások jelennek meg, amelyek 

azonban közvetlenül nem ösztönöznek az 

adott termék megvásárlására vagy 

szolgáltatás igénybevételére. A támogatói 

közleményekben továbbra is világosan 

tájékoztatni kell a nézőt a szponzori 

szerződés létezéséről. A támogatott 

tartalmat tilos a szolgáltató szerkesztői 

függetlenségét kikezdő módon 

befolyásolni. 

Or. en 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A termékmegjelenítést nem 

tanácsos megengedni hírműsorokban, 

aktuális témákkal foglalkozó műsorokban, 

fogyasztói ügyekkel foglalkozó 

műsorokban, vallási műsorokban, illetve 

(16) A termékmegjelenítést nem 

tanácsos megengedni hírműsorokban, 

aktuális témákkal foglalkozó műsorokban, 

fogyasztói ügyekkel foglalkozó 

műsorokban, vallási műsorokban, illetve a 
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azokban a műsorokban, amelyeknek 

jelentős gyermekközönsége van. 

Bizonyítékok vannak arra ugyanis, hogy a 

termékmegjelenítés és a beágyazott reklám 

befolyásolhatja a gyermek viselkedését, 

mert a gyermek gyakran képtelen 

felismerni a kereskedelmi tartalmat. Ezért 

szükséges a termékmegjelenítés tilalmát 

fenntartani olyan műsorokban, 

amelyeknek jelentős gyermekközönsége 

van. A fogyasztói ügyekkel foglalkozó 

műsorok a fogyasztónak adnak tanácsot, 

illetve termékek, szolgáltatások 

vásárlásáról adnak áttekintést. Ha az ilyen 

műsorok tartalmazhatnának 

termékmegjelenítést, az a tőlük a termék 

vagy a szolgáltatás őszinte és valós 

ismertetését váró néző szemében elmosná a 

különbséget a reklám és a szerkesztett 

tartalom között. 

gyermekműsorokban és a 

gyermekközönséget megcélzó 

tartalmakban. Bizonyítékok vannak arra 

ugyanis, hogy a termékmegjelenítés és a 

beágyazott reklám befolyásolhatja a 

gyermek viselkedését, mert a gyermek 

gyakran képtelen felismerni a kereskedelmi 

tartalmat. Ezért szükséges a 

termékmegjelenítés tilalmát fenntartani a 

gyermekműsorokban és a 

gyermekközönséget megcélzó 

tartalmakban. A fogyasztói ügyekkel 

foglalkozó műsorok a fogyasztónak adnak 

tanácsot, illetve termékek, szolgáltatások 

vásárlásáról adnak áttekintést. Ha az ilyen 

műsorok tartalmazhatnának 

termékmegjelenítést, az a tőlük a termék 

vagy a szolgáltatás őszinte és valós 

ismertetését váró néző szemében elmosná a 

különbséget a reklám és a szerkesztett 

tartalom között. 

Or. en 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Gyakorlatban nehezen 

alkalmazhatónak bizonyult az a szabály, 

hogy a termék nem kaphat indokolatlanul 

nagy hangsúlyt. Ráadásul a 

termékmegjelenítés terjedését is gátolja, 

mert ez utóbbi alapjában véve csak akkor 

képes értéket teremteni, ha az expozíció 

valamilyen szinten hangsúlyos. A 

termékmegjelenítést tartalmazó 

műsoroknak tehát arra kell törekedniük, 

hogy világosan tájékoztassák a nézőt a 

termékmegjelenítés tényéről, és arról is 

gondoskodniuk kell, hogy az audiovizuális 

médiaszolgáltató szerkesztői függetlensége 

ne csorbuljon. 

törölve 
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Or. en 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Ugyan az irányelv nem növeli a 

megengedett reklámidő teljes mennyiségét 

a 7:00 órától a 23:00 óráig terjedő 

időszakban, a műsorszolgáltatók számára 

fontos a nagyobb rugalmasság és az, hogy 

a reklámozói kereslet és a nézőforgalom 

maximalizálása érdekében saját maguk 

tudják eldönteni, mikor jelenítik meg a 

reklámot. Az óránkénti korlátot ezért 

érdemes eltörölni, és tanácsos inkább napi 

20% százalékos reklámkorlátot bevezetni a 

7:00 és 23:00 óra közötti időszakra. 

(19) Ugyan az irányelv nem növeli a 

megengedett reklámidő teljes mennyiségét 

a 7:00 órától a 23:00 óráig terjedő 

időszakban, a műsorszolgáltatók számára 

fontos a nagyobb rugalmasság és az, hogy 

a reklámozói kereslet és a nézőforgalom 

maximalizálása érdekében saját maguk 

tudják eldönteni, mikor jelenítik meg a 

reklámot. Az óránkénti korlátot ezért 

érdemes eltörölni, és tanácsos inkább napi 

20% százalékos reklámkorlátot bevezetni a 

7:00 és 23:00 óra közötti időszakra. 

Ugyanakkor fenn kell tartani a 

fogyasztóvédelem megfelelő szintjét is e 

tekintetben, mivel e rugalmasság miatt a 

nézők főműsoridőben túlzott mennyiségű 

reklámnak lennének kitéve. Ez 

csökkentené a reklámbevételeket, 

valamint szűkítené a tartalom-előállítás 

finanszírozását is. Ezért szigorúbb 

korlátot kell bevezetni a 20:00 és 23:00 

óra közötti időszakban, ami 20%-os 

reklámkorlátot jelentene az adott 

időszakban. 

Or. en 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Számos műsorszolgáltató nagyobb 

médiacsoport tagjaként nem csak a saját 

műsoraival és a közvetlenül e műsorokból 

(20) Számos műsorszolgáltató több 

csatornát kínál, és az adott csatorna nem 

csak az ezen a csatornán sugárzott 
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eredő kiegészítő termékekkel 

kapcsolatosan tesz bejelentéseket, hanem 

az ugyanazon médiacsoporthoz tartozó 

más gazdálkodó egységek műsoraira 

vonatkozóan is. A műsorszolgáltatóknak az 

ugyanazon médiacsoporthoz tartozó más 

gazdálkodó egységek műsorairól szóló 

bejelentéseire fenntartott adásidőt nem 

tanácsos beleszámítani a reklámra és 

televíziós vásárlásra naponta engedélyezett 

maximális adásidőbe. 

műsorokkal és a közvetlenül e műsorokból 

eredő kiegészítő termékekkel és 

szolgáltatásokkal kapcsolatosan tesz 

bejelentéseket, hanem az ugyanazon 

műsorszolgáltatóhoz tartozó más 

csatornák műsoraira vonatkozóan is. A 

műsorszolgáltatóknak az ugyanazon 

műsorszolgáltatóhoz tartozó más 

csatornák műsorairól szóló bejelentéseire 

fenntartott adásidőt nem tanácsos 

beleszámítani a reklámra és televíziós 

vásárlásra naponta engedélyezett 

maximális adásidőbe, valamint a 

közszolgálati közleményekre és 

jótékonysági felhívásokra biztosított napi 

adásidőbe sem. 

Or. en 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatóknak ösztönözniük kell az 

európai alkotások gyártását és 

forgalmazását azzal, hogy katalógusaikban 

biztosítják az ilyen művek arányának egy 

minimumát, és megfelelő hangsúlyt 

helyeznek azokra. 

(21) A lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatóknak ösztönözniük kell az 

európai alkotások gyártását és 

forgalmazását azzal, hogy katalógusaikban 

biztosítják az ilyen művek arányának egy 

minimumát, és megfelelő hangsúlyt 

helyeznek azokra. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a joghatóságuk 

alá tartozó jogosultak az európai 

alkotásnak minősülő audiovizuális 

tartalmakat ilyen tartalomként címkézzék 

meg metaadataikban, és bocsássák azokat 

a szolgáltatók rendelkezésére. 

Or. en 
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Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Ami a videomegosztó platformokon 

megvalósuló kereskedelmi közleményeket 

illeti, ezek egyébként már az Európai 

Parlament és a Tanács 2005/29/EK 

irányelvének hatálya alá tartoznak, amely 

tiltja a vállalkozások és a fogyasztók 

közötti igazságtalan kereskedelmi 

gyakorlatot, például az információs 

társadalommal összefüggő 

szolgáltatásokban megjelenő félrevezető és 

az erőszakos gyakorlatokat. A 

videomegosztó platformon dohányról és a 

kapcsolódó termékekről megjelenő 

kereskedelmi közleményekre nézve a 

jelenleg hatályos tiltásokról az Európai 

Parlament és a Tanács 2003/33/EK 

irányelve rendelkezik, míg az e-cigarettára 

és az utántöltő flakonra vonatkozó 

tiltásokat az Európai Parlament és a Tanács 

2014/40/EK irányelve rögzíti, e két 

irányelv gondoskodik tehát a fogyasztók 

megfelelő védelméről. Ezért az ebben az 

irányelvben lefektetett intézkedések 

kiegészítik a 2005/29/EK, a 2003/33/EK és 

a 2014/40/EU irányelv szabályait. 

(27) Ami a videomegosztó platformokon 

megvalósuló kereskedelmi közleményeket 

illeti, ezek egyébként már az Európai 

Parlament és a Tanács 2005/29/EK 

irányelvének hatálya alá tartoznak, amely 

tiltja a vállalkozások és a fogyasztók 

közötti igazságtalan kereskedelmi 

gyakorlatot, például az információs 

társadalommal összefüggő 

szolgáltatásokban megjelenő félrevezető és 

az erőszakos gyakorlatokat. A 

videomegosztó platformon dohányról és a 

kapcsolódó termékekről megjelenő 

kereskedelmi közleményekre nézve a 

jelenleg hatályos tiltásokról az Európai 

Parlament és a Tanács 2003/33/EK 

irányelve rendelkezik, míg az e-cigarettára 

és az utántöltő flakonra vonatkozó 

tiltásokat az Európai Parlament és a Tanács 

2014/40/EK irányelve rögzíti, e két 

irányelv gondoskodik tehát a fogyasztók 

megfelelő védelméről. Ezért az ebben az 

irányelvben lefektetett intézkedések az 

audiovizuális médiaszolgáltatásokra, 

videomegosztó platformokra és a 

felhasználók által előállított videókra 

vonatkozó közös egyenlő versenyfeltételek 

kialakítása érdekében kiegészítik a 

2005/29/EK, a 2003/33/EK és a 

2014/40/EU irányelv szabályait. 

Or. en 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) A videomegosztó platformokon 

tárolt tartalom jelentős hányada immár a 

platform szolgáltatójának szerkesztői 

felelőssége alá tartozik. Csakhogy ezek a 

szolgáltatók a tartalmat, nevezetesen a 

műsorszámokat vagy a felhasználók által 

előállított videókat, rendszerint többek 

között automatikus eszközökkel vagy 

algoritmusokkal szervezik. Ezért ezeknek a 

szolgáltatóknak tanácsos lenne előírni, 

hogy megfelelő intézkedésekkel 

gondoskodjanak a védelemről a kiskorúak 

esetében olyan tartalommal szemben, 

amely fizikai, szellemi vagy erkölcsi 

fejlődésüket károsíthatja, általában a 

polgárokat pedig részesítsék védelemben 

az olyan tartalommal szemben, amely a 

nem, faj, bőrszín, vallás, származás illetve 

nemzeti vagy etnikai hovatartozás alapján 

meghatározott személyek csoportjával 

vagy ilyen csoport valamely tagjával 

szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít. 

(28) A videomegosztó platformokon 

tárolt tartalom egy része immár a platform 

szolgáltatójának szerkesztői felelőssége alá 

tartozik. Csakhogy ezek a szolgáltatók a 

tartalmat, nevezetesen a műsorszámokat 

vagy a felhasználók által előállított 

videókat, rendszerint többek között 

automatikus eszközökkel vagy 

algoritmusokkal szervezik. Ezért ezeknek a 

szolgáltatóknak tanácsos lenne előírni, 

hogy megfelelő intézkedésekkel 

gondoskodjanak a védelemről a kiskorúak 

esetében olyan tartalommal szemben, 

amely fizikai, szellemi vagy erkölcsi 

fejlődésüket károsíthatja, általában a 

polgárokat pedig részesítsék védelemben 

az olyan tartalommal szemben, amely a 

nem, faj, bőrszín, vallás, származás illetve 

nemzeti vagy etnikai hovatartozás alapján 

meghatározott személyek csoportjával 

vagy ilyen csoport valamely tagjával 

szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít. 

Or. en 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Tekintettel annak a viszonynak a 

jellegére, amely a szolgáltatót a 

videomegosztó platformon tárolt 

tartalomhoz fűzi, ezek a megfelelő 

intézkedések inkább a tartalom 

szervezésére, semmint magára a tartalomra 

irányuljanak. Az irányelvben ezzel 

kapcsolatosan rögzített előírásokat ezért 

úgy tanácsos alkalmazni, hogy az Európai 

Parlament és a Tanács 2000/31/EK 

irányelve34 14. cikkének rendelkezései ne 

sérüljenek, hiszen abban az információs 

(29) Tekintettel annak a kapcsolatnak a 

jellegére, amely a szolgáltatót a 

videomegosztó platformon tárolt 

tartalomhoz fűzi, ezek a megfelelő 

intézkedések inkább a tartalom 

szervezésére, semmint magára a tartalomra 

irányuljanak. Az irányelvben ezzel 

kapcsolatosan rögzített előírásokat ezért 

úgy tanácsos alkalmazni, hogy az Európai 

Parlament és a Tanács 2000/31/EK 

irányelve34 14. cikkének rendelkezései ne 

sérüljenek, hiszen abban az információs 
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társadalommal összefüggő szolgáltatásokat 

nyújtó egyes szolgáltatók felmentést 

kapnak a felelősség alól az általuk tárolt 

illegális információt illetően. A 

2000/31/EK 14. cikkének hatálya alá 

tartozó szolgáltatások nyújtása során a fenti 

előírásokat úgy kell alkalmazni, hogy az 

irányelv 15. cikkének a rendelkezése se 

sérüljenek, amely kizárja az ilyen 

információ figyelemmel kísérésének illetve 

az illegális tevékenységre utaló tények 

vagy körülmények aktív felderítésének 

általános kötelezettségét, ami azonban nem 

vonatkozik az egyedi esetek figyelemmel 

kísérésének kötelezettségére, és nem 

vonatkozik konkrétan a nemzeti 

hatóságoknak a nemzeti jogszabályok 

alapján kiadott utasításaira sem. 

társadalommal összefüggő szolgáltatásokat 

nyújtó egyes szolgáltatók felmentést 

kapnak a felelősség alól az általuk tárolt 

illegális információt illetően. A 

2000/31/EK 14. cikkének hatálya alá 

tartozó szolgáltatások nyújtása során a fenti 

előírásokat úgy kell alkalmazni, hogy az 

irányelv 15. cikkének a rendelkezése se 

sérüljenek, amely kizárja az ilyen 

információ figyelemmel kísérésének illetve 

az illegális tevékenységre utaló tények 

vagy körülmények aktív felderítésének 

általános kötelezettségét, ami azonban nem 

vonatkozik az egyedi esetek figyelemmel 

kísérésének kötelezettségére, és nem 

vonatkozik konkrétan a nemzeti 

hatóságoknak a nemzeti jogszabályok 

alapján kiadott utasításaira sem. 

__________________ __________________ 

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 

június 8-i 2000/31/EK irányelve a belső 

piacon az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem egyes jogi 

vonatkozásairól (HL L 178., 2000.7.17., 1. 

o.). 

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 

június 8-i 2000/31/EK irányelve a belső 

piacon az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem egyes jogi 

vonatkozásairól (HL L 178., 2000.7.17., 1. 

o.). 

Or. en 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Az irányelv szerinti megfelelő 

intézkedések végrehajtása során az a helyes 

eljárás, ha a lehető legnagyobb mértékben 

bevonjuk a videomegosztó platformok 

szolgáltatóit. Ennek érdekében érdemes 

ösztönözni a társszabályozást. Annak 

érdekében, hogy ehhez a témához az EU 

teljes területén világos és következetes 

legyen a hozzáállás, a tagállamokat nem 

tanácsos feljogosítani arra, hogy a 

(30) Az irányelv szerinti megfelelő 

intézkedések végrehajtása során az a helyes 

eljárás, ha a lehető legnagyobb mértékben 

bevonjuk a videomegosztó platformok 

szolgáltatóit. Ennek érdekében érdemes 

ösztönözni a társszabályozást. Továbbra is 

lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 

hogy szigorúbb intézkedéseket 

foganatosítsanak olyan esetben, ha a 

tartalom illegális, ekkor azonban kötelesek 
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videomegosztó platformok szolgáltatóinak 

az irányelvben rendelteknél szigorúbb 

intézkedések megtételét írják elő a 

kiskorúaknak a káros tartalomtól és az 

összes polgárnak az erőszakra és a 

gyűlöletre való uszítástól való védelme 

érdekében. Ugyanakkor továbbra is 

legyen lehetősége a tagállamoknak ilyen 
szigorúbb intézkedéseket foganatosítani 

olyan esetben, ha a tartalom illegális, ekkor 

azonban kötelesek betartani a 2000/31/EK 

irányelv 14. és 15. cikke rendelkezéseit, és 

legyen lehetőségük a tartalommal 

kapcsolatosan eljárni a 

gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 

elosztó honlapokkal szemben annak 

megfelelően, ahogy azt Európai Parlament 

és a Tanács a 2011/93/EU irányelvének35 

25. cikke előírja és engedélyezi. Emellett a 

videomegosztó platformok szolgáltatóinak 

legyen lehetősége továbbra is önkéntes 

alapon szigorúbb intézkedéseket 

foganatosítani. 

betartani a 2000/31/EK irányelv 14. és 15. 

cikke rendelkezéseit, és legyen lehetőségük 

a tartalommal kapcsolatosan eljárni a 

gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 

elosztó honlapokkal szemben annak 

megfelelően, ahogy azt Európai Parlament 

és a Tanács a 2011/93/EU irányelvének35 

25. cikke előírja és engedélyezi. Emellett a 

videomegosztó platformok szolgáltatóinak 

legyen lehetősége továbbra is önkéntes 

alapon az uniós joggal és a 

kommunikációs szabadságjogokkal 

összhangban szigorúbb intézkedéseket 

foganatosítani. 

__________________ __________________ 

35 Az Európai Parlament és a Tanács 

2011/93/EU irányelve (2011. december 

13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, 

szexuális kizsákmányolása és a 

gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 

valamint a 2004/68/IB tanácsi 

kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 

2011.12.17., 1. o.). 

35 Az Európai Parlament és a Tanács 

2011/93/EU irányelve (2011. december 

13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, 

szexuális kizsákmányolása és a 

gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 

valamint a 2004/68/IB tanácsi 

kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 

2011.12.17., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) A tagállamok szabályozó hatóságai 

csak akkor érhetik el a strukturális 

függetlenség megfelelő szintjét, ha külön 

jogalanyként létesültek. A tagállamoknak 

(33) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

a nemzeti szabályozó hatóságoknak mind a 

kormánytól és közjogi intézményektől, 

mind pedig az ágazattól való 
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tehát biztosítaniuk kell a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak mind a 

kormánytól és közjogi intézményektől, 

mind pedig az ágazattól való 

függetlenségét, azok határozatai 

pártatlanságának biztosítása érdekében. A 

függetlenség e követelménye nem érinti azt 

a lehetőséget, hogy a tagállamok 

különböző szektorok – így az audiovizuális 

és a telekommunikációs ágazat – átfogó 

felügyeletét végző szabályozó szerveket 

hozzanak létre. A nemzeti szabályozó 

hatóságok számára a feladataik ellátásához 

meg kell adni a szükséges végrehajtási 

jogköröket és erőforrásokat a személyi 

állomány, a szakértelem és a pénzügyi 

eszközök tekintetében. Az ezen irányelv 

értelmében létrehozott nemzeti szabályozó 

hatóságok tevékenységeinek biztosítaniuk 

kell a média pluralizmusa, a kulturális 

sokszínűség, a fogyasztók védelme, a belső 

piac és a tisztességes verseny ösztönzése 

céljainak tiszteletben tartását. 

függetlenségét, azok határozatai 

pártatlanságának biztosítása érdekében. A 

függetlenség e követelménye nem érinti azt 

a lehetőséget, hogy a tagállamok 

különböző szektorok – így az audiovizuális 

és a telekommunikációs ágazat – átfogó 

felügyeletét végző szabályozó szerveket 

hozzanak létre. A nemzeti szabályozó 

hatóságok számára a feladataik ellátásához 

meg kell adni a szükséges végrehajtási 

jogköröket és erőforrásokat a személyi 

állomány, a szakértelem és a pénzügyi 

eszközök tekintetében. Az ezen irányelv 

értelmében létrehozott nemzeti szabályozó 

hatóságok tevékenységeinek biztosítaniuk 

kell a média pluralizmusa, a kulturális 

sokszínűség, a fogyasztók védelme, a belső 

piac és a tisztességes verseny ösztönzése 

céljainak tiszteletben tartását. 

Or. en 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) Annak érdekében, hogy biztosítsa 

az uniós audiovizuális szabályozási 

keretrendszernek a valamennyi 

tagállamban való következetes 

alkalmazását, a Bizottság 2014. február 3-i 

bizottsági határozatával36 létrehozta az 

ERGA-t. Az ERGA szerepe az, hogy a 

Bizottságnak tanácsot adjon, és segítse a 

2010/13/EU irányelv összes tagállamban 

való következetes végrehajtásának 

biztosítására irányuló munkáját, 

megkönnyítse a nemzeti szabályozó 

hatóságok egymás közötti 

együttműködését, valamint a nemzeti 

(35) Annak érdekében, hogy biztosítsa 

az uniós audiovizuális szabályozási 

keretrendszernek a valamennyi 

tagállamban való következetes 

alkalmazását, a Bizottság 2014. február 3-i 

bizottsági határozatával36 létrehozta az 

ERGA-t. Az ERGA és a kapcsolattartó 

bizottság szerepe az, hogy a Bizottságnak 

tanácsot adjon, és segítse a 2010/13/EU 

irányelv összes tagállamban való 

következetes végrehajtásának biztosítására 

irányuló munkáját, megkönnyítse a 

nemzeti szabályozó hatóságok egymás 

közötti együttműködését, valamint a 
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szabályozó hatóságok és a Bizottság 

közötti együttműködést. 

nemzeti szabályozó hatóságok és a 

Bizottság közötti együttműködést. 

__________________ __________________ 

36 A Bizottság 2014. február 3-i C(2014) 

462 final határozata az audiovizuális 

médiaszolgáltatások európai szabályozói 

csoportjának létrehozásáról. 

36 A Bizottság 2014. február 3-i C(2014) 

462 final határozata az audiovizuális 

médiaszolgáltatások európai szabályozói 

csoportjának létrehozásáról. 

Or. en 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

36 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(36) Az ERGA pozitívan hozzájárult a 

következetes szabályozási gyakorlatok 

kialakításához, és igen magas színvonalú 

tanácsadást nyújtott a Bizottságnak a 

végrehajtási kérdésekben. Ez célszerűvé 

teszi, hogy ez az irányelv hivatalosan 

elismerje és megerősítse a szerepét. A 

csoportot ezért ezen irányelv értelmében 

újra kell alapítani. 

(36) Az ERGA és a kapcsolattartó 

bizottság pozitívan hozzájárult a 

következetes szabályozási gyakorlatok 

kialakításához, és igen magas színvonalú 

tanácsadást nyújtott a Bizottságnak a 

végrehajtási kérdésekben. 

Or. en 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

37 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) A Bizottságnak lehetőséggel kell 

rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy 

bármely, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat és a videomegosztó 

platformokat érintő kérdésben kikérje az 

ERGA véleményét. Az ERGA-nak 

segítenie kell a Bizottságot szakértelmével 

és tanácsaival, valamint azzal, hogy 

(37) A Bizottságnak lehetőséggel kell 

rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy 

bármely, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat és a videomegosztó 

platformokat érintő kérdésben kikérje a 

kapcsolattartó bizottság véleményét. Az 

ERGA is segítheti a Bizottságot 

szakértelmével és tanácsaival, valamint 
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elősegíti a bevált gyakorlatok cseréjét. A 

Bizottságnak különösen a 2010/13/EU 

irányelv alkalmazására vonatkozóan kell 

kikérnie az ERGA véleményét, annak 

érdekében, hogy megkönnyítse az 

irányelvnek a digitális egységes piacon 

való egységes végrehatását. A Bizottság 

felkérésére az ERGA megadja véleményét 
többek között a következő témákban: a 

joghatóság és a kiskorúak védelmének és a 

gyűlöletbeszédnek a területére vonatkozó 

uniós magatartási kódexek, valamint a 

magas zsír- só/nátrium- vagy 

cukortartalmú élelmiszerekre vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi közlemények. 

azzal, hogy elősegíti a bevált gyakorlatok 

cseréjét. A Bizottságnak a 2010/13/EU 

irányelv alkalmazására vonatkozóan kell 

kikérnie a kapcsolattartó bizottság 

véleményét, annak érdekében, hogy 

megkönnyítse az irányelvnek a digitális 

egységes piacon való egységes 

végrehatását. A kapcsolattartó bizottság 

dönt többek között a következő témákban 

az ERGA által kidolgozott véleményekről: 

a joghatóság és a kiskorúak védelmének és 

a gyűlöletbeszédnek a területére vonatkozó 

uniós magatartási kódexek, valamint a 

magas zsír- só/nátrium- vagy 

cukortartalmú élelmiszerekre vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi közlemények. 

Or. en 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(38) Ezen irányelv nem érinti annak 

lehetőségét, hogy a tagállamok 
kötelezettségeket írjanak elő a közérdekű 

tartalmak fellelhetőségének és 

elérhetőségének biztosítására olyan 

meghatározott közérdekű célkitűzések 

keretében, mint a médiapluralizmus, a 

szólásszabadság és a kulturális 

sokszínűség. Ilyen kötelezettségeket csak 

annyiban kell előírni, amennyiben 

szükségesek a tagállamok által az uniós 

joggal összhangban világosan 

meghatározott közérdekű célkitűzéseknek 

való megfeleléshez. E tekintetben a 

tagállamoknak többek között meg kell 

vizsgálniuk a piaci erőviszonyok 

alakulásának eredményével szembeni 

szabályozói beavatkozás szükségességét. 

Amennyiben a tagállamok fellelhetőségre 

vonatkozó szabályok bevezetéséről 

határoznak, csak arányos 

(38) Ezen irányelv ösztönzi a 

tagállamokat arra, hogy kötelezettségeket 

írjanak elő a közérdekű tartalmak 

megfelelő hangsúlyának és 

elérhetőségének biztosítására olyan 

meghatározott közérdekű célkitűzések 

keretében, mint a médiapluralizmus, a 

szólásszabadság és a kulturális 

sokszínűség. Ilyen kötelezettségeket csak 

annyiban kell előírni, amennyiben 

szükségesek a tagállamok által az uniós 

joggal összhangban világosan 

meghatározott közérdekű célkitűzéseknek 

való megfeleléshez. 
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kötelezettségeket írhatnak elő a 

vállalkozások számára, jogszerű 

közpolitikai megfontolások érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

1 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. a szolgáltatás jelentős mennyiségű 

olyan műsorszám vagy a felhasználó által 

előállított videó tárolásával jár, amelyért a 

videomegosztó platform szolgáltatója nem 

tartozik szerkesztői felelősséggel; 

i. a szolgáltatás olyan műsorszám 

vagy a felhasználó által előállított videó 

tárolásával jár, amelyért a videomegosztó 

platform szolgáltatója nem tartozik 

szerkesztői felelősséggel; 

Or. en 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont 

2010/13/EU irányelv 

1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ba) „felhasználó által előállított videó”: 

hangos vagy néma mozgóképek 

sorozatából álló önálló egység, amelyet egy 

vagy több felhasználó hoz létre és/vagy tölt 

fel a videomegosztó platformra; 

ba) „felhasználó által előállított videó”: 

hangos vagy néma mozgóképek 

sorozatából álló önálló egységet tartalmazó 

audiovizuális alkalmazás, amelyet egy 

vagy több felhasználó hoz létre és/vagy tölt 

fel a videomegosztó platformra; 

Or. en 
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Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – ea pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

1 cikk – 1 bekezdés – i pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 ea) Az 1. cikk (1) bekezdésének i) 

pontja a következőképpen módosul: 

i) „televíziós reklám” bármilyen 

formájú közlemény, amelyet köz- vagy 

magánvállalkozás vagy természetes 

személy fizetés vagy hasonló 

ellenszolgáltatás ellenében vagy 

önreklámozás céljából egy szakma, üzlet, 

foglalkozás vagy hivatás tekintetében 

közvetít annak érdekében, hogy fizetés 

ellenében előmozdítsa áruk vagy 

szolgáltatások értékesítését, beleértve az 

ingatlanokat, a jogokat és a 

kötelezettségeket is; 

i) „televíziós reklám” bármilyen 

formájú közlemény, amelyet köz- vagy 

magánvállalkozás vagy természetes 

személy fizetés vagy hasonló 

ellenszolgáltatás ellenében egy szakma, 

üzlet, foglalkozás vagy hivatás tekintetében 

közvetít annak érdekében, hogy fizetés 

ellenében előmozdítsa áruk vagy 

szolgáltatások értékesítését, beleértve az 

ingatlanokat, a jogokat és a 

kötelezettségeket is; 

Or. en 

(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 1. cikk (1) bekezdésének i) 

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

kell venni, hogy ez a módosítás nem nyit meg egy újabb érdemi pontot az irányelv 

felülvizsgálatában, csupán egy olyan változtatást vezet be, amely az előadó álláspontjával 

való jogi összhang biztosításához szükséges.) 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – ea pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

1 cikk – 1 bekezdés – k pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 eb) Az 1. cikk (1) bekezdésének k) 

pontja a következőképpen módosul: 

k) „támogatás” olyan hozzájárulás, 

amelyet audiovizuális médiaszolgáltatás 

nyújtásával vagy audiovizuális alkotások 

készítésével nem foglalkozó köz- vagy 

k) „támogatás” olyan hozzájárulás, 

amelyet audiovizuális médiaszolgáltatás, 

videomegosztó platformszolgáltatások 

vagy felhasználók által előállított videók 
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magánvállalkozások vagy természetes 

személyek nyújtanak audiovizuális 

médiaszolgáltatások vagy műsorszámok 

finanszírozására azzal a céllal, hogy 

népszerűsítsék nevüket, védjegyüket, 

arculatukat, tevékenységüket vagy 

termékeiket;  

nyújtásával vagy audiovizuális alkotások 

készítésével nem foglalkozó köz- vagy 

magánvállalkozások vagy természetes 

személyek nyújtanak audiovizuális 

médiaszolgáltatások, videomegosztó 

platformszolgáltatások, felhasználók által 

előállított videók vagy műsorszámok 

finanszírozására azzal a céllal, hogy 

népszerűsítsék nevüket, védjegyüket, 

arculatukat, tevékenységüket vagy 

termékeiket; 

Or. en 

(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 1. cikk (1) bekezdésének k) 

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

kell venni, hogy ez a módosítás nem nyit meg egy újabb érdemi pontot az irányelv 

felülvizsgálatában, csupán egy olyan változtatást vezet be, amely az előadó álláspontjával 

való jogi összhang biztosításához szükséges.) 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – ec pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

1 cikk – 1 bekezdés – m pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 ec) Az 1. cikk (1) bekezdésének m) 

pontja a következőképpen módosul: 

m) „termékmegjelenítés” az 

audiovizuális kereskedelmi közlemény 

bármely olyan formája, amely terméket, 

szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre 

való utalást tartalmaz oly módon, hogy az 

– fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 

ellenében – egy műsorszámban jelenik 

meg;  

m) „termékmegjelenítés” az 

audiovizuális kereskedelmi közlemény 

bármely olyan formája, amely terméket, 

szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre 

való utalást tartalmaz oly módon, hogy az 

– fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 

ellenében – egy műsorszámban vagy 

felhasználók által előállított videóban 

jelenik meg; 

Or. en 

(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 1. cikk (1) bekezdésének m) 

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

kell venni, hogy ez a módosítás nem nyit meg egy újabb érdemi pontot az irányelv 

felülvizsgálatában, csupán egy olyan változtatást vezet be, amely az előadó álláspontjával 
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való jogi összhang biztosításához szükséges.) 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2010/13/EU irányelv 

II fejezet – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

AZ AUDIOVIZUÁLIS 

MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRÓL 

SZÓLÓ ÁLTALÁNOS 

RENDELKEZÉSEK 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

II fejezet – -2 cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „-2. cikk 

 (1) A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. 

cikke sérelme nélkül a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a joghatóságuk 

alá tartozó médiaszolgáltatók és 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

meghozzák a megfelelő intézkedéseket az 

alábbiak érdekében: 

 a) minden polgár védelme az olyan 

műsortól és felhasználók által előállított 

videóktól, amely a nem, faji vagy etnikai 

származás, vallás vagy meggyőződés, 

fogyatékosság, életkor , vagy szexuális 

irányultság, származás vagy 

állampolgárság alapján meghatározott 

személyek csoportjával vagy ilyen csoport 
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valamely tagjával szemben erőszakra vagy 

gyűlöletre uszít; 

 b) a kiskorúak védelme a fizikai, 

szellemi vagy erkölcsi fejlődésükre káros 

műsoroktól vagy felhasználók által 

előállított videóktól. Ezeket a tartalmakat 

csak olyan módon szabad elérhetővé 

tenni, amely biztosítja, hogy a kiskorúak 

rendes körülmények között nem hallják 

vagy látják azokat. Ezen intézkedések közé 

tartozhat az elérhetőségük időpontjának 

helyes megválasztása, illetve az életkor 

ellenőrzését szolgáló vagy egyéb technika 

intézkedések alkalmazása. 

 (2) Azt, hogy mi minősül megfelelő 

intézkedésnek az (1) bekezdés értelmében, 

a kérdéses tartalom jellegéhez, az általa 

potenciálisan okozott ártalomhoz, a 

védendő személyek tulajdonságaihoz, 

illetve a veszélyeztetett jogokhoz és jogos 

érdekekhez mérten arányos módon kell 

eldönteni, ideértve a szolgáltatók, a 

tartalmat létrehozó és/vagy feltöltő 

felhasználók és a nyilvánosság jogos 

érdekeit is. A szolgáltatók elegendő 

információt bocsátanak a nézők 

rendelkezésére az ilyen tartalmakról, 

lehetőleg olyan jelölési rendszert 

alkalmazva, amely felhívja a figyelmet a 

tartalom jellegére. 

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben 

hivatkozott intézkedések végrehajtása 

érdekében a tagállamok ösztönzik a -2f. 

cikk (3) és (4) bekezdésében említett 

társszabályozást. A tagállamoknak létre 

kell hozniuk a videomegosztóplatform-

szolgáltatók által az e cikk (2) 

bekezdésében említett intézkedések 

megfelelőségének a felméréséhez 

szükséges mechanizmusokat. E feladat 

végrehajtásával a tagállamoknak a 29. 

cikknek megfelelően kijelölt szerveket kell 

megbízniuk. Ilyen intézkedések 

elfogadásakor a tagállamoknak 

tiszteletben kell tartaniuk az 

alkalmazandó uniós jogszabályokat, 

különösen a 2000/31/EK irányelv 14. és 

15. cikkét vagy a 2011/93/EU irányelv 25. 
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cikkét. 

 (4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

olyan panasztételi és jogorvoslati 

mechanizmusok meglétét, amelyek 

segítségével a szolgáltatást igénybe vevő és 

a szolgáltató vagy a videomegosztó 

platform szolgáltatója rendezni tudja a 

közöttük az (1) és a (2) bekezdésben 

hivatkozott megfelelő intézkedések 

alkalmazásával kapcsolatban felmerülő 

jogvitákat. 

Or. en 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy minden polgár és a kiskorúak azonos fokú védelme mellett valóban 

egyenlő versenyfeltételeket teremtsenek, a polgárok, és különösen a kiskorúak védelmére 

vonatkozó 6., 6a., 12. és 28a. cikket egy cikkben kell összevonni, és azt minden szolgáltatásra 

alkalmazni kell. Lásd a 65., 66., 74. és 81. módosítást, amelyek ennek megfelelően törlik 

ezeket a cikkeket. 

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

II fejezet – -2 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2b. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „-2a. cikk 

 (1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

joghatóságuk alá tartozó 

médiaszolgáltatók és 

videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

közölt audiovizuális kereskedelmi 

közlemény megfeleljen a következő 

követelményeknek: 

 a) az audiovizuális kereskedelmi 

közleménynek, mint olyannak, könnyen 

felismerhetőnek kell lennie. Tilos a 

burkolt audiovizuális kereskedelmi 

közlemény; 
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 b) az audiovizuális kereskedelmi 

közlemény nem alkalmazhat tudatosan 

nem észlelhető technikákat; 

 c) az audiovizuális kereskedelmi 

közlemény: 

 i. nem sértheti az emberi méltóságot; 

 ii. nem bátoríthat egészségre vagy 

biztonságra ártalmas magatartásra; 

 iii. nem bátoríthat a környezetvédelem 

szempontjából nagymértékben káros 

magatartásra; 

 d) tilos a cigarettára és más 

dohánytermékekre vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi közlemény 

minden formája; 

 e) az alkoholtartalmú italokra 

vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 

közlemény nem célozhat kifejezetten 

kiskorúakat, és nem bátoríthat az ilyen 

italok mértéktelen fogyasztására; 

 f) tilos az olyan gyógyászati 

termékekre, illetve gyógykezelésekre 

vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 

közlemény, amelyek csak vényre kaphatók 

abban a tagállamban, amelynek 

joghatósága alá a médiaszolgáltató 

tartozik; 

 g) az audiovizuális kereskedelmi 

közlemény nem okozhatja kiskorúak 

fizikai vagy erkölcsi károsodását. Ennek 

megfelelően közvetlenül nem buzdíthat 

kiskorúakat termék vagy szolgáltatás 

megvásárlására vagy bérbevételére 

tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük 

kihasználásával, közvetlenül nem 

bátoríthat kiskorúakat arra, hogy 

rábeszéljék szüleiket vagy másokat a 

reklámozott termék vagy szolgáltatás 

megvásárlására, nem használhatja ki a 

kiskorúak szüleik, tanáraik és más 

személyek iránti különleges bizalmát, és 

indokolatlanul nem ábrázolhat kiskorút 

veszélyes helyzetekben. 

 (2) A tagállamoknak és a 

Bizottságnak ösztönözniük kell ön- és 
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társszabályozó magatartási kódexek 

kidolgozását a nem megfelelő 

audiovizuális kereskedelmi közleményeket 

illetően.” 

Or. en 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy az audiovizuális kereskedelmi közleményekre vonatkozó azonos 

minimumszabályok mellett biztosítsák a valóban egyenlő versenyfeltételeket, a 9. cikk átkerül 

a II. fejezetbe, hogy minden szolgáltatásra alkalmazandó legyen. Lásd a 69. módosítást, 

amely ennek megfelelően törli a 9. cikket. 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

II fejezet – - 2 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2c. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „2b. cikk 

 (1) A támogatott audiovizuális 

médiaszolgáltatásoknak, a 

videomegosztóplatform-szolgáltatásoknak, 

műsoroknak vagy felhasználók által 

előállított videóknak meg kell felelniük a 

következő követelményeknek: 

 a) tartalmuk és televíziós 

műsorszolgáltatás esetén műsorrendjük 

semmilyen körülmények között nem 

befolyásolható oly módon, hogy ez 

hatással legyen a szolgáltató felelősségére 

és szerkesztői függetlenségére; 

 b) nem bátoríthatnak közvetlenül – 

különösen különleges ösztönző utalások 

révén – áru vagy szolgáltatás 

megvásárlására vagy bérlésére; 

 c) a nézőket egyértelműen 

tájékoztatni kell a támogatási 

megállapodás létéről. A támogatott 

műsorszámot vagy felhasználók által 
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előállított videót a támogató neve, logója 

és/vagy egyéb, a támogatóra utaló jelzés, 

például egy vagy több termékére vagy 

szolgáltatására való utalás vagy ezek 

megkülönböztető jele feltüntetésével, 

műsorszámtól függően alkalmas módon a 

műsorszám vagy a felhasználók által 

előállított videó elején és végén 

egyértelműen meg kell jelölni. 

 (2) Audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat, felhasználók által 

előállított videókat vagy műsorszámokat 

nem támogathat olyan vállalkozás, 

amelynek elsődleges tevékenysége 

cigaretta vagy egyéb dohánytermék 

gyártása vagy értékesítése. 

 (3) A gyógyszerkészítmények 

gyártásával vagy értékesítésével, valamint 

a gyógykezeléssel foglalkozó vállalkozás 

által támogatott audiovizuális 

médiaszolgáltatások, 

videomegosztóplatform-szolgáltatások, 

felhasználók által előállított videók vagy 

műsorszámok népszerűsíthetik a 

vállalkozás nevét vagy arculatát, de nem 

népszerűsíthetnek olyan konkrét 

gyógyszerkészítményeket vagy 

gyógykezeléseket, amelyek abban a 

tagállamban, amelynek joghatósága alá a 

médiaszolgáltató tartozik, csak vény 

ellenében hozzáférhetők. 

Or. en 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy a támogatásokra vonatkozó azonos minimumszabályok mellett 

biztosítsák a valóban egyenlő versenyfeltételeket, a 10. cikk átkerül a II. fejezetbe, hogy 

minden szolgáltatásra alkalmazandó legyen. Lásd az ehhez kapcsolódó 72. módosítást. 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

II fejezet – -2 c cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2d. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „-2c. cikk 

 (1) Ez a cikk kizárólag a 2009. 

december 19-e után készített 

műsorszámokra alkalmazandó. 

 (2) A termékmegjelenítés megengedett 

a felhasználók által előállított videókban 

és minden audiovizuális 

médiaszolgáltatásban, a hírműsorok, az 

aktuális témákkal foglalkozó műsorok, a 

fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok, a 

vallási műsorok és a gyermekműsorok 

vagy a gyermekközönséget megcélzó 

egyéb tartalmak kivételével. 

 (3) A termékmegjelenítést tartalmazó 

műsorszámoknak vagy a felhasználók 

által előállított videóknak az alábbi 

követelménynek meg kell felelniük: 

 a) tartalmuk és televíziós 

műsorszolgáltatás esetén műsorrendjük 

semmilyen körülmények között nem 

befolyásolható oly módon, hogy ez 

hatással legyen a médiaszolgáltató 

felelősségére és szerkesztői 

függetlenségére; 

 b) nem bátoríthatnak közvetlenül – 

különösen különleges ösztönző utalások 

révén – áru vagy szolgáltatás 

megvásárlására vagy bérlésére; 

 c) nem adhatnak indokolatlan 

hangsúlyt a szóban forgó terméknek; 

 d) a nézőket egyértelműen 

tájékoztatni kell a termékmegjelenítés 

létéről. A termékmegjelenítést tartalmazó 

műsorszámokat vagy felhasználók által 

előállított videókat megfelelően meg kell 

jelölni a műsorszám elején és végén. 

 Kivételes esetekben a tagállamok 

dönthetnek úgy, hogy lemondanak az első 

albekezdés d) pontjában meghatározott 

követelményekről, de csak akkor, ha a 
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kérdéses műsorszámot nem maga a 

szolgáltató vagy egy azzal kapcsolatban 

álló társaság készítette vagy rendelte meg. 

 A műsorszámok vagy felhasználók által 

előállított videók semmilyen esetben sem 

tartalmazhatnak az alábbi termékekre 

vonatkozó termékmegjelenítést: 

 a) dohánytermék, cigaretta vagy más, 

olyan vállalkozástól származó termék, 

amelynek elsődleges tevékenysége 

cigaretta vagy egyéb dohánytermék 

gyártása vagy értékesítése; 

 b) olyan gyógyszerkészítmények, 

illetve gyógykezelések, amelyek 

vénykötelesek abban a tagállamban, 

amelynek joghatósága alá a média-

szolgáltató tartozik.” 

Or. en 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy a termékmegjelenítésre vonatkozó azonos minimumszabályok mellett 

biztosítsák a valóban egyenlő versenyfeltételeket, a 11. cikk átkerül a II. fejezetbe, hogy 

minden szolgáltatásra alkalmazandó legyen. Lásd a 73. módosítást, amely ennek megfelelően 

törli a 11. cikket. 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 e pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

II fejezet – -2 d cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2e. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „-2d. cikk 

 A tagállamok biztosítják, hogy a 

joghatóságuk alá tartozó 

médiaszolgáltatók és 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

filmszínházban történő bemutatásra szánt 

filmalkotást ne közvetítsenek a 

jogosultakkal létrejött megállapodásban 
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kikötött időszakon kívül.” 

Or. en 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy a filmalkotások védelmére vonatkozó azonos minimumszabályok 

mellett biztosítsák a valóban egyenlő versenyfeltételeket, a 8. cikk átkerül a II. fejezetbe, hogy 

minden szolgáltatásra alkalmazandó legyen. Lásd a 68. módosítást, amely ennek megfelelően 

törli a 8. cikket. 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 f pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

II fejezet – -2 e cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2f. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „-2e. cikk 

 A tagállamok biztosítják, hogy a 

joghatóságuk alá tartozó audiovizuális 

médiaszolgáltatók és 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

egyszerűen, közvetlenül és folyamatosan 

hozzáférhetővé tegyék a szolgáltatás 

igénybe vevői számára legalább: 

 a) a médiaszolgáltató vagy 

videomegosztóplatform-szolgáltató nevét; 

 b) a médiaszolgáltató vagy 

videomegosztóplatform-szolgáltató 

letelepedési helyének postai címét; 

 c) a médiaszolgáltatóra vagy 

videomegosztóplatform-szolgáltatóra 

vonatkozó részletes adatokat – beleértve a 

médiaszolgáltató elektronikus postacímét 

vagy vállalati honlapjának címét –, 

amelyek révén gyorsan létesíthető vele 

közvetlen és tényleges kapcsolat; 

 d) a médiaszolgáltatók vagy 

videomegosztóplatform-szolgáltatók felett 

joghatósággal rendelkező tagállam és az 

illetékes szabályozó hatóságok vagy 
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felügyeleti szervek. 

Or. en 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe vevő tájékoztatáshoz való jogára vonatkozó 

azonos minimumszabályok mellett biztosítsák a valóban egyenlő versenyfeltételeket, a 

jelenlegi irányelv 5. cikkét kiterjesztik a videomegosztóplatform-szolgáltatókra is, és a cikk 

átkerül a II. fejezetbe. Lásd a 64. módosítást, amely ennek megfelelően törli a 5. cikket. 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 h pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

II fejezet – -2 f cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2h. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „-2f. cikk 

 (1) A tagállamok jogrendszerük 

keretei között megfelelő eszközökkel 

biztosítják, hogy a joghatóságuk alá 

tartozó médiaszolgáltatók és 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

ténylegesen megfeleljenek ezen irányelv 

rendelkezéseinek. 

 (2) A tagállamoknak továbbra is 

jogukban áll előírni, hogy a joghatóságuk 

alá tartozó médiaszolgáltatók és 

videomegosztóplatform-szolgáltatók az -2–

-2e. cikkben, a 7., 13., 16., 17., 19–26., a 

30 és a 30a. cikkben elrendelteknél 

részletesebb vagy szigorúbb szabályoknak 

feleljenek meg, feltéve, hogy e szabályok 

megfelelnek az uniós jognak. 

 (3) A tagállamok az ezen irányelv által 

összehangolt területeken a jogrendszerük 

által lehetővé tett mértékben ösztönzik a 

nemzeti szinten elfogadott magatartási 

kódexek révén létrejövő társszabályozási 

és önszabályozási rendszereket. Ezeket a 

kódexeket úgy kell kialakítani, hogy 
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azokat az érdekeltek széles körben 

elfogadják az érintett tagállamokban. A 

magatartási kódexekben világosan és 

félreérthetetlenül meg kell jelölni azok 

célkitűzéseit. A kódexeknek rendelkezniük 

kell a kitűzött célok rendszeres, átlátható 

és független nyomon követéséről és 

értékeléséről. Rendelkezniük kell az 

eredményes végrehajtásról, így például 

szükség esetén eredményes és arányos 

szankciókról. 

 (4) A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi a médiaszolgáltatókat és 

videomegosztóplatform-szolgáltatókat, 

hogy osszák meg egymással a 

társszabályozási rendszerekre vonatkozó 

legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. 

 (5) A tagállamokkal együttműködve a 

Bizottság – adott esetben a 

médiaszolgáltatókkal és a 

videomegosztóplatform-szolgáltatókkal 

egyeztetve – elősegíti az uniós magatartási 

kódex kidolgozását. A kódexek aláírói 

kötelesek a Bizottság részére benyújtani az 

uniós magatartási kódextervezeteket, és a 

létező uniós magatartási kódexek 

módosításait vagy bővítéseit. A 29.cikk 

szerint létrehozott kapcsolattartó bizottság 

dönt az ilyen kódexek tervezeteiről, 

módosításairól vagy bővítéseiről. A 

Bizottság közzéteszi ezeket a kódexeket. 

 (6) Ha a nemzeti szabályozó szerv azt 

a következtetést vonja le, hogy egy 

magatartási kódex vagy annak részei nem 

elég hatékonyak, e szabályozó szerv 

tagállamainak továbbra is jogukban áll 

előírni, hogy a joghatóságuk alá tartozó 

médiaszolgáltatók és 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

részletesebb vagy szigorúbb szabályoknak 

feleljenek meg, feltéve, hogy e szabályok 

megfelelnek az uniós jognak, és 

tiszteletben tartják a kommunikációs 

szabadságjogokat. Ezt a jogszabályt 

haladéktalanul be kell jelenteni a 

Bizottságnak. 

 (7) A 2000/31/EK irányelv 
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alkalmazandó, amennyiben ez az irányelv 

másként nem rendelkezik. Abban az 

esetben, ha a 2000/31/EK irányelv 

valamely rendelkezése ellentétes ezen 

irányelv valamely rendelkezésével, ezen 

irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni, 

kivéve, ha ez az irányelv másként 

rendelkezik. 

Or. en 

Indokolás 

Annak biztosítása érdekében, hogy ugyanazokat az eljárásjogi szabályokat alkalmazzák a 

társ- és önszabályozásra, valamint hogy ésszerűsítsék a magatartási kódexek létrehozását, a 

módosítás bevezeti az új -2f. cikket. A módosítás összevonja a jelenlegi irányelv 4. és 9. 

cikkében, valamint a módosító jogi aktus 6a. és 28a. cikkében a társ- és önszabályozásról, 

valamint a magatartási kódexekről megtalálható valamennyi rendelkezést. Lásd az ehhez 

kapcsolódó 61. és 69. módosítást. 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 i pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

II a fejezet (új) – Cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2i. A szöveg a következő fejezettel 

egészül ki: 

 IIa. FEJEZET 

 AZ AUDIOVIZUÁLIS 

MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRÓL 

SZÓLÓ RENDELKEZÉSEK 

Or. en 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

2 cikk – 3 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a (3) bekezdés b) pontja helyébe a 

következő szöveg lép: 

törölve 

b) ha a médiaszolgáltató központi 

ügyintézésének helye az egyik 

tagállamban található, de az audiovizuális 

médiaszolgáltatással kapcsolatos 

szerkesztői döntéseket egy másik 

tagállamban hozzák, azt abban a 

tagállamban kell letelepedettnek tekinteni, 

amelyikben az audiovizuális 

médiaszolgáltatással kapcsolatos 

tevékenységben közreműködő munkaerő 

többsége működik; 

 

Or. en 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

2 cikk – 4 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 aa) A 2. cikk (4) bekezdése a 

következőképpen módosul: 

(4) Azokat a médiaszolgáltatókat, 

amelyekre a (3) bekezdés rendelkezései 

nem alkalmazandók, egy tagállam 

joghatósága alá tartozónak kell tekinteni a 

következő esetekben: 

(4) Azokat a médiaszolgáltatókat, 

amelyekre a (3) bekezdés rendelkezései 

nem alkalmazandók, egy tagállam 

joghatósága alá tartozónak kell tekinteni a 

következő esetekben: 

a) az adott tagállamban található 

műholdas feladó-állomást használnak; 

a) az adott tagállamban található 

műholdas feladó-állomást használnak; vagy 

b) bár nem használnak az adott 

tagállamban található műholdas feladó-

állomást, a műholdnak az adott tagállam 

tulajdonában lévő átviteli kapacitását 

használják. 

b) a műholdnak az adott tagállam 

tulajdonában lévő átviteli kapacitását 

használják. 

Or. en 
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(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 1. cikk (1) bekezdésének m) 

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

kell venni, hogy ez a módosítás nem nyit meg egy újabb érdemi pontot az irányelv 

felülvizsgálatában, csupán egy olyan változtatást vezet be, amely az előadó álláspontjával 

való jogi összhang biztosításához szükséges.) 

Indokolás 

A feladó-állomás helye nagyon rövid időn belül megváltozhat. E rendelkezés pontosítása 

lehetővé teszi a nemzeti szabályozó szerv számára annak gyors meghatározását, hogy mely 

joghatóság illetékes egy konkrét időpillanatban. 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

2 cikk – 5 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5b) Ha az irányelv 3. és 4. cikkét 

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 

Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat 

Szabályozó Hatóságok Európai 

Csoportjától (ERGA) az ügyben 

állásfoglalást kérni, melynek határideje a 

bizottsági kérelem benyújtásától számított 

tizenöt munkanap. Ha a Bizottság 

állásfoglalásért az ERGA-hoz fordul, a 3. 

cikk (5) és a 4 cikk (5) bekezdésben 

meghatározott határidőket mindaddig fel 

kell függeszteni, amíg az ERGA 

állásfoglalását el nem fogadta. 

(5b) Ha az irányelv 3. és 4. cikkét 

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 

Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat 

Szabályozó Hatóságok Európai 

Csoportjától (ERGA) az ügyben előzetes 

állásfoglalás-tervezetet kérni, melynek 

határideje a bizottsági kérelem 

benyújtásától számított tizenöt munkanap. 

A kapcsolattartó bizottság haladéktalanul 

dönt az állásfoglalás-tervezetről. Ha a 

Bizottság állásfoglalást kér, a 3. cikk (5) 

és a 4 cikk (5) bekezdésben meghatározott 

határidőket mindaddig fel kell függeszteni, 

amíg a kapcsolattartó bizottság 

állásfoglalását el nem fogadta. 

Or. en 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
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2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a 6. vagy a 12. cikket vagy 

mindkettőt nyilvánvalóan, súlyosan és 

komolyan megsérti; 

a) a -2. cikk (1) bekezdését 

nyilvánvalóan, súlyosan és komolyan 

megsérti; 

Or. en 

Indokolás 

A 6. és 12. cikket a -2. cikkben vonták össze. Lásd a 32. módosítást. 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a közbiztonságot megsérti, vagy a 

közbiztonság, így a nemzetbiztonság és a 

honvédelem sérelmével fenyegető súlyos 

és komoly kockázatot képvisel; vagy 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a közegészségügyet megsérti, vagy 

a közegészségügy sérelmével fenyegető 

súlyos és komoly kockázatot képvisel. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a jelen bekezdés b) pontja szerinti 

értesítést megelőző 12 hónap alatt a 

médiaszolgáltató az érintett tagállam 

álláspontja szerint legalább két ízben 

megsértette a (2) bekezdés a), b) vagy c) 

pontját; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Ezt a rendelkezést törölni kell. Ahhoz, hogy egy tagállam cselekedni tudjon, nem kell, hogy 12 

hónapot várjon, továbbá hogy egy második jogsértés is bekövetkezzen. 

 

Módosítás  47 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az érintett tagállam írásban 

értesítette a médiaszolgáltatót, azt a 

tagállamot, amelynek a joghatósága alá a 

szolgáltató tartozik, valamint a Bizottságot 

az állítólagos jogsértésről és az általa az 

állítólagos jogsértés ismételt előfordulása 

esetén meghozni kívánt intézkedésekről; 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.) 

Or. en 
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Módosítás  48 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a médiaszolgáltatások nyújtója a 

jelen bekezdés b) pontja szerint adott 

értesítés után legalább egyszer megsértette 

a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontját; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  49 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 3 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) az értesítő tagállam tiszteletben 

tartotta az érintett médiaszolgáltató 

védelemhez való jogát, továbbá különösen 

lehetőséget adott számára, hogy az 

állítólagos jogsértésekről és a tagállam 

által kilátásba helyezett intézkedésekről 

kifejtse álláspontját. Az értesítő tagállam 

köteles ezeket a nézeteket a joghatósággal 

rendelkező tagállam álláspontjával együtt 

megfelelően figyelembe venni. 

e) az értesítő tagállam tiszteletben 

tartotta az érintett médiaszolgáltató 

védelemhez való jogát, továbbá különösen 

lehetőséget adott számára, hogy az 

állítólagos jogsértésről és a tagállam által 

kilátásba helyezett intézkedésekről kifejtse 

álláspontját. Az értesítő tagállam köteles 

ezeket a nézeteket a joghatósággal 

rendelkező tagállam álláspontjával együtt 

megfelelően figyelembe venni. 

Or. en 

 

Módosítás  50 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A (3) bekezdés a) és d) pontja kizárólag a 

lineáris szolgáltatásokra nézve 

alkalmazható. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  51 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállam által a (2) és (3) bekezdésre 

tekintettel hozott intézkedésekről szóló 

értesítést követő három hónapon belül, 

továbbá az ERGA véleményének kikérését 

követően, a Bizottság határozatot hoz arról, 

hogy az intézkedések megfelelnek-e az 

uniós jognak. Ennek az időtartamnak a 

kezdő időpontja a teljes értesítés 

kézhezvétele utáni nap. Az értesítés akkor 

tekinthető teljesnek, ha az annak 

kézhezvételétől vagy a kért kiegészítő 

információk átvételétől számított három 

hónapon belül a Bizottság nem kér további 

információt. 

A tagállam által a (2) és (3) bekezdésre 

tekintettel hozott intézkedésekről szóló 

értesítést követő két hónapon belül, 

továbbá a kapcsolattartó bizottság 

véleményének kikérését követően, a 

Bizottság határozatot hoz arról, hogy az 

intézkedések megfelelnek-e az uniós 

jognak. Ennek az időtartamnak a kezdő 

időpontja a teljes értesítés kézhezvétele 

utáni nap. Az értesítés akkor tekinthető 

teljesnek, ha az annak kézhezvételétől vagy 

a kért kiegészítő információk átvételétől 

számított egy hónapon belül a Bizottság 

nem kér további információt. 

Or. en 

 

Módosítás  52 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak 
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ítéli, köteles az összes hiányzó információ 

pótlását kérni. A Bizottság köteles a 

tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre 

adott válasz átvételéről tájékoztatni. 

ítéli, köteles az összes hiányzó információ 

haladéktalan pótlását kérni. A Bizottság 

köteles a tagállamot a hiánypótlás iránti 

kérésre adott válasz átvételéről 

tájékoztatni. 

Or. en 

 

Módosítás  53 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A (3) és (4) bekezdés nem érinti az 

érintett médiaszolgáltató felett 

joghatósággal rendelkező tagállamban a 

kérdéses jogsértésekkel kapcsolatos 

bármely eljárás, jogorvoslat vagy szankció 

alkalmazását. 

(5) A (3) és (4) bekezdés nem érinti az 

érintett médiaszolgáltató felett 

joghatósággal rendelkező tagállamban a 

kérdéses jogsértéssel kapcsolatos bármely 

eljárás, jogorvoslat vagy szankció 

alkalmazását. 

Or. en 

 

Módosítás  54 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A tagállamok és a Bizottság 

kötelesek egymással rendszeresen 

megosztani a (2)–(7) bekezdésben 

ismertetett eljárással kapcsolatos 

tapasztalataikat és bevált módszereiket a 

29. cikk alapján a kapcsolattartás 

érdekében létrehozott bizottság és az 

ERGA keretein belül.”; 

(8) A tagállamok és a Bizottság 

kötelesek egymással rendszeresen 

megosztani a (2)–(7) bekezdésben 

ismertetett eljárással kapcsolatos 

tapasztalataikat és bevált módszereiket a 

kapcsolattartó bizottság és az ERGA 

keretein belül.”; 

Or. en 
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Módosítás  55 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamoknak továbbra is 

jogukban áll előírni, hogy a joghatóságuk 

alá tartozó médiaszolgáltatók az 5., 6., 6a., 

9., 10., 11., 12., 13., 16., 17., 19–26, a 30 

és a 30a. cikkben rendelteknél 
részletesebb vagy szigorúbb szabályoknak 

feleljenek meg, feltéve, hogy e szabályok 

megfelelnek az uniós jognak.”; 

(1) Ha a tagállam: 

 a) gyakorolta a -2f. cikk (2) 

bekezdése szerinti, részletesebb vagy 

szigorúbb általános közérdekű szabályok 

elfogadására vonatkozó jogát, valamint 

 b) megállapítja, hogy egy másik 

tagállam joghatósága alá tartozó 

műsorszolgáltató valamely televíziós 

műsorszolgáltatását teljes egészében vagy 

legnagyobbrészt az ő területére irányítja, 

 kapcsolatba léphet a műsorszolgáltató 

tekintetében joghatósággal rendelkező 

tagállammal annak érdekében, hogy a 

felmerülő problémákra kölcsönösen 

kielégítő megoldást találjanak. Az első 

tagállamtól érkező indokolt kérelem 

kézhezvételét követően a joghatósággal 

rendelkező tagállam felszólítja a 

műsorszolgáltatót, hogy tegyen eleget a 

kérdéses, általános közérdekű 

szabályoknak. A joghatósággal rendelkező 

tagállam a kérelem kézhezvételét követő 

két hónapon belül tájékoztatja az első 

tagállamot az elért eredményekről. 

Bármelyik tagállam felkérheti a 

kapcsolattartó bizottságot az eset 

kivizsgálására. 

Or. en 
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Módosítás  56 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 aa) A 4. cikk (2) bekezdését el kell 

hagyni. 

(2) Ha a tagállam:  

a) gyakorolta az (1) bekezdés szerinti, 

részletesebb vagy szigorúbb általános 

közérdekű szabályok elfogadására 

vonatkozó jogát, valamint 

 

b) megállapítja, hogy egy másik 

tagállam joghatósága alá tartozó 

műsorszolgáltató valamely televíziós 

műsorszolgáltatását teljes egészében vagy 

legnagyobbrészt az ő területére irányítja, 

 

kapcsolatba léphet a műsorszolgáltató 

tekintetében joghatósággal rendelkező 

tagállammal annak érdekében, hogy a 

felmerülő problémákra kölcsönösen 

kielégítő megoldást találjanak. Az első 

tagállamtól érkező indokolt kérelem 

kézhezvételét követően a joghatósággal 

rendelkező tagállam felszólítja a 

műsorszolgáltatót, hogy tegyen eleget a 

kérdéses, általános közérdekű 

szabályoknak. A joghatósággal rendelkező 

tagállam a kérelem kézhezvételét követő 

két hónapon belül tájékoztatja az első 

tagállamot az elért eredményekről. 

Bármelyik tagállam felkérheti a 29. cikk 

szerint létrehozott kapcsolattartó 

bizottságot az eset kivizsgálására. 

 

Or. en 

(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 4. cikk (2) bekezdését – kívánja 

módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ. Azonban tudomásul kell venni, hogy ez a 

módosítás nem nyit meg egy újabb érdemi pontot az irányelv felülvizsgálatában, csupán egy 

olyan változtatást vezet be, amely az előadó álláspontjával való jogi összhang biztosításához 
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szükséges.) 

 

Módosítás  57 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 4 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a Bizottság, miután kikérte az 

ERGA véleményét, úgy határozott, hogy az 

intézkedések az uniós joggal 

összeegyeztethetőek, és különösen, hogy a 

(2) és (3) bekezdés szerint intézkedéseket 

hozó tagállam megállapításai kellően 

megalapozottak. 

c) a Bizottság, miután kikérte a 

kapcsolattartó bizottság véleményét, úgy 

határozott, hogy az intézkedések az uniós 

joggal összeegyeztethetőek, és különösen, 

hogy az (1) és (3) bekezdés szerint 

intézkedéseket hozó tagállam 

megállapításai kellően megalapozottak. 

Or. en 

 

Módosítás  58 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság az (4) bekezdés a) pontjában 

említett értesítéstől számított három 

hónapon belül határoz. Ennek az 

időtartamnak a kezdő időpontja a teljes 

értesítés kézhezvétele utáni nap. A 

bejelentés akkor tekinthető teljesnek, ha 

annak kézhezvételétől számított három 

hónapon belül, vagy a kért kiegészítő 

információk átvételétől számított két 

hónapon belül a Bizottság nem kér további 

információt. 

A Bizottság a (3) bekezdés a) pontjában 

említett értesítéstől számított két hónapon 

belül határoz. Ennek az időtartamnak a 

kezdő időpontja a teljes értesítés 

kézhezvétele utáni nap. A bejelentés akkor 

tekinthető teljesnek, ha annak 

kézhezvételétől számított egy hónapon 

belül, vagy a kért kiegészítő információk 

átvételétől számított két hónapon belül a 

Bizottság nem kér további információt. 

Or. en 
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Módosítás  59 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak 

ítéli, köteles az összes hiányzó információ 

pótlását kérni. A Bizottság köteles a 

tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre 

adott válasz átvételéről tájékoztatni. 

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak 

ítéli, köteles az összes hiányzó információ 

haladéktalan pótlását kérni. A Bizottság 

köteles a tagállamot a hiánypótlás iránti 

kérésre adott válasz átvételéről 

tájékoztatni. 

Or. en 

 

Módosítás  60 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 6 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 ca) a (6) bekezdést el kell hagyni; 

(6)  A tagállamok jogrendszerük 

keretei között megfelelő eszközökkel 

biztosítják, hogy a joghatóságuk alá 

tartozó médiaszolgáltatók ténylegesen 

megfeleljenek ezen irányelv 

rendelkezéseinek. 

 

Or. en 

(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 4. cikk (6) bekezdését – kívánja 

módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ. Azonban tudomásul kell venni, hogy ez a 

módosítás nem nyit meg egy újabb érdemi pontot az irányelv felülvizsgálatában, csupán egy 

olyan változtatást vezet be, amely az előadó álláspontjával való jogi összhang biztosításához 

szükséges.) 

Indokolás 

Ez a rendelkezés átkerült a -2f. cikk (1) bekezdésébe. Lásd a 38. módosítást. 
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Módosítás  61 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont 

2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a (7) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

d) a (7) bekezdést el kell hagyni; 

(7) A tagállamok az ezen irányelv által 

összehangolt területeken a jogrendszerük 

által lehetővé tett mértékben ösztönzik a 

nemzeti szinten elfogadott magatartási 

kódexek révén létrejövő társszabályozási 

és önszabályozási rendszereket. Ezeket a 

kódexeket úgy kell kialakítani, hogy 

azokat a legfontosabb érdekeltek széles 

körben elfogadják az érintett 

tagállamokban. A magatartási 

kódexekben világosan és 

félreérthetetlenül meg kell jelölni azok 

célkitűzéseit. A kódexeknek rendelkezniük 

kell a kitűzött célok rendszeres, átlátható 

és független nyomon követéséről és 

értékeléséről. Rendelkezniük kell az 

eredményes végrehajtásról, így például 

szükség esetén eredményes és arányos 

szankciókról. 

 

A kódexek aláírói kötelesek a Bizottság 

részére benyújtani a 6a. cikk (3),valamint 

a 9. cikk (2) és (4) bekezdésében említett 

uniós magatartási kódextervezeteket, és a 

létező uniós magatartási kódexek 

módosításait vagy bővítéseit. 

 

A Bizottság felkérheti az ERGA-t, hogy 

véleményezze az ilyen kódexek tervezeteit, 

módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

jogosult e kódexeket szükség szerint közzé 

tenni. 

 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a -2f. cikk (3) bekezdését (38. módosítás). 
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Módosítás  62 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – – 5 pont – d a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 8 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 da) a (8) bekezdést el kell hagyni; 

(8) A 2000/31/EK irányelv 

alkalmazandó, amennyiben ez az irányelv 

másként nem rendelkezik. Abban az 

esetben, ha a 2000/31/EK irányelv 

valamely rendelkezése ellentétes ezen 

irányelv valamely rendelkezésével, ezen 

irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni, 

kivéve, ha ez az irányelv másként 

rendelkezik. 

 

Or. en 

(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 4. cikk (8) bekezdését – kívánja 

módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ. Azonban tudomásul kell venni, hogy ez a 

módosítás nem nyit meg egy újabb érdemi pontot az irányelv felülvizsgálatában, csupán egy 

olyan változtatást vezet be, amely az előadó álláspontjával való jogi összhang biztosításához 

szükséges.) 

Indokolás 

Lásd a -2f. cikk (7) bekezdését (38. módosítás). 

 

Módosítás  63 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

2010/13/EU irányelv 

III fejezet – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. A III. fejezet címe helyébe az 

alábbi szöveg kerül: 

6. A III. fejezetet és annak címét el 

kell hagyni; 

AZ AUDIOVIZUÁLIS 

MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRA 

ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK 
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Or. en 

 

Módosítás  64 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

2010/13/EU irányelv 

5 cikk – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. Az 5. cikk d) pontja helyébe a 

következő szöveg lép: 

7. Az 5. cikket el kell hagyni; 

d) a médiaszolgáltatók felett 

joghatósággal rendelkező tagállam és az 

illetékes szabályozó hatóságok vagy 

felügyeleti szervek. 

 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a -2e. cikket (37. módosítás). 

 

Módosítás  65 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

2010/13/EU irányelv 

6 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. A 6. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 

8. A 6. cikket el kell hagyni; 

A tagállamok kötelesek megfelelő 

eszközök révén elérni, hogy a 

joghatóságuk alá tartozó 

médiaszolgáltatók által nyújtott 

audiovizuális médiaszolgáltatások ne 

tartalmazzanak nem, faji vagy etnikai 

származás, vallás vagy meggyőződés, 

fogyatékosság, életkor vagy szexuális 

irányultság alapján meghatározott 

személyek csoportjával vagy ilyen csoport 

valamely tagjával szemben erőszakra vagy 
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gyűlöletre való uszítást. 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a -2. cikket (32. módosítás). 

 

Módosítás  66 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

2010/13/EU irányelv 

6a. cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. A szöveg a következő 6a. cikkel 

egészül ki: 

törölve 

6a. cikk  

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy az audiovizuális 

médiaszolgáltatók elégséges információt 

biztosítsanak a nézőnek az olyan 

tartalomról, amely károsíthatják a 

kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi 

fejlődését. Ennek érdekében a tagállamok 

olyan jelölési rendszert alkalmazhatnak, 

amely felhívja a figyelmet az audiovizuális 

médiaszolgáltatás tartalmának a jellegére. 

 

(2) A jelen cikk végrehajtása 

érdekében a tagállamoknak ösztönözniük 

kell a társszabályozást. 

 

(3) A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi a médiaszolgáltatókat, hogy az 

Unióban mindenütt osszák meg egymással 

a társszabályozási rendszerekre vonatkozó 

legjobb gyakorlataikat. Indokolt esetben a 

Bizottságnak elő kell segítenie az Uniós 

magatartási kódexek kidolgozását. 

 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a -2. cikket (32. módosítás). 
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Módosítás  67 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont 

2010/13/EU irányelv 

7 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. A 7. cikket el kell hagyni; 10. A 7. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 

 „7. cikk 

 (1) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy a joghatóságuk alá tartozó 

médiaszolgáltatók folyamatosan és 

fokozatosan egyre hozzáférhetőbbé tegyék 

szolgáltatásaikat a látási vagy hallási 

fogyatékkal élők számára annak 

érdekében, hogy 2027 végére szinte teljes 

körű hozzáférhetőséget érjenek el. 

 (2) E cikk végrehajtása céljából a 

tagállamok ösztönzik az ön- és 

társszabályozási magatartási kódexek 

kidolgozását. A Bizottság és az ERGA 

arra ösztönzi a médiaszolgáltatókat, hogy 

az Unióban mindenütt osszák meg 

egymással az önszabályozási rendszerekre 

vonatkozó legjobb gyakorlataikat. 

 (3) A Bizottság [ezen irányelv 

hatálybalépése után három év]-ig és azt 

követően ötévente jelentést nyújt be e 

rendelkezés alkalmazásáról az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak.” 

Or. en 

Indokolás 

Fontos biztosítani, hogy az irányelv a fogyatékkal élő emberekről szóló ENSZ-egyezmény 

fényében megfelelően foglalkozzon a hozzáférhetőséggel. 
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Módosítás  68 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

8 cikk 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 10a. A 8. cikket el kell hagyni; 

„8. cikk  

A tagállamok biztosítják, hogy a 

joghatóságuk alá tartozó 

médiaszolgáltatók filmszínházban történő 

bemutatásra szánt filmalkotást ne 

közvetítsenek a jogosultakkal létrejött 

megállapodásban kikötött időszakon 

kívül.” 

 

Or. en 

(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 8. cikk (8) bekezdését – kívánja 

módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ. Azonban tudomásul kell venni, hogy ez a 

módosítás nem nyit meg egy újabb érdemi pontot az irányelv felülvizsgálatában, csupán egy 

olyan változtatást vezet be, amely az előadó álláspontjával való jogi összhang biztosításához 

szükséges.) 

Indokolás 

Lásd a -2d. cikket (36. módosítás). 

 

Módosítás  69 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. A 9. cikk a következőképpen 

módosul: 

11. A 9. cikket el kell hagyni; 

a) a (2) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

 

„(2) A tagállamoknak és a 

Bizottságnak ösztönözniük kell ön- és 

társszabályozó magatartási kódexek 
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kidolgozását az olyan élelmiszerekre és 

italokra vonatkozó, gyermekműsorokat 

kísérő vagy azokban foglalt, nem 

megfelelő audiovizuális kereskedelmi 

közleményeket illetően, amelyek olyan 

táplálkozási vagy élettani hatással bíró 

tápanyagokat és egyéb anyagokat 

tartalmaznak, különösen zsírt, transz-

zsírsavakat, sót/nátriumot és cukrokat, 

amelyek túlzott mértékű bevitele a teljes 

étrendben nem ajánlott. 

Az ilyen kódexeknek hatékonyan kell 

csökkenteniük a kiskorúak kitettségét a 

magas só, cukor vagy zsírtartalmú, illetve 

a nemzeti vagy nemzetközi táplálkozástani 

iránymutatásokkal más okból ellentétes 

élelmiszerekre és italokra vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi 

közleményekkel szemben. Az ilyen 

kódexeknek elő kell írniuk, hogy az 

audiovizuális kereskedelmi közlemények 

nem hangsúlyozhatják az ilyen 

élelmiszerek és italok előnyös 

táplálkozástani tulajdonságait. 

 

A Bizottságnak és az ERGA-nak 

ösztönöznie kell az ön- és társszabályozási 

rendszerekre vonatkozó bevált 

gyakorlatok cseréjét a teljes Unióban. 

Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell 

segítenie az Uniós magatartási kódexek 

kidolgozását. 

 

b) a cikk a következő (3) és (4) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A tagállamoknak és a 

Bizottságnak ösztönözniük kell ön- és 

társszabályozó magatartási kódexek 

kidolgozását az alkoholtartalmú italokra 

vonatkozó nem megfelelő audiovizuális 

kereskedelmi közleményeket illetően. Az 

ilyen kódexeknek hatékonyan kell 

csökkenteniük a kiskorúak kitettségét az 

alkoholtartalmú italokra vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi 

közleményekkel szemben. 

 

(4) A Bizottságnak és az ERGA-nak 

ösztönöznie kell az ön- és társszabályozási 

rendszerekre vonatkozó bevált 
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gyakorlatok cseréjét a teljes Unióban. 

Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell 

segítenie az uniós magatartási kódexek 

kidolgozását.” 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a -2. cikket (32. módosítás). 

 

Módosítás  70 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

9 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „9a. cikk 

 A tagállamok szabadon megfelelő 

intézkedéseket hozhatnak annak 

biztosítása érdekében, hogy az általános 

érdekű audiovizuális médiaszolgáltatók 

megfelelő hangsúlyt kapjanak. 

 Ezeknek az intézkedéseknek arányosnak 

kell lenniük, és eleget kell tenniük a 

tagállamok által az uniós joggal 

összhangban egyértelműen meghatározott 

általános célkitűzéseknek, mint amilyen a 

médiapluralizmus, a szólásszabadság és a 

kulturális sokszínűség. A tagállamok 

megkövetelhetik az ilyen intézkedések 

elfogadását az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat nyújtó azon 

szolgáltatóktól, amelyek a területükön 

lévő közönséget célozzák meg, de egy 

másik tagállamban rendelkeznek 

székhellyel.” 

Or. en 
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Módosítás  71 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 b pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

9 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11b. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „9b.cikk 

 A tagállamok biztosítják, hogy a 

szolgáltatás igénybe vevőjétől eltérő 

harmadik felek az adott médiaszolgáltatók 

beleegyezése nélkül nem módosíthatják 

azok programjait és szolgáltatásait.” 

Or. en 

 

Módosítás  72 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

2010/13/EU irányelv 

10 cikk – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12. a 10. cikk b) pontja helyébe az 

alábbi szöveg lép: 

12. a 10. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 

„b) közvetlenül nem ösztönözhetik 

áruk vagy szolgáltatások megvásárlását 

vagy bérlését;” 

Hírek és aktuális témákról szóló 

műsorszámok nem támogathatók. A 

tagállamok dönthetnek úgy, hogy 

megtiltják a támogatói logó megjelenítését 

a gyermekműsorok, a dokumentumfilmek 

és a vallási műsorok közben. 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a -2b. cikket (34. módosítás). A fennmaradó rész csak az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokra alkalmazandó. 
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Módosítás  73 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

2010/13/EU irányelv 

11 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

13. a 11. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 

13. a 11. cikket el kell hagyni; 

11. cikk  

(1) A (2), (3) és (4) bekezdés hatálya 

kizárólag a 2009. december 19-e után 

készített műsorszámokra terjed ki. 

 

(2) A termékmegjelenítés megengedett 

minden audiovizuális 

médiaszolgáltatásban, a hírműsorok, az 

aktuális témákkal foglalkozó műsorok, a 

fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok, a 

vallási műsorok illetve a gyermekműsorok 

kivételével. 

 

(3) A termékmegjelenítést tartalmazó 

műsorszámoknak az alábbi 

követelménynek meg kell felelniük: 

 

a) tartalmuk és televíziós 

műsorszolgáltatás esetén műsorrendjük 

semmilyen körülmények között nem 

befolyásolható oly módon, hogy ez 

hatással legyen a médiaszolgáltató 

felelősségére és szerkesztői 

függetlenségére; 

 

b) közvetlenül nem ösztönözhetik 

áruk vagy szolgáltatások megvásárlását 

vagy bérlését; 

 

c) a nézőket egyértelműen 

tájékoztatni kell a termékmegjelenítés 

létéről. A termékmegjelenítést tartalmazó 

műsorszámot a nézők félrevezetésének 

elkerülése érdekében a megfelelő módon 

meg kell jelölni a műsorszám elején és 

végén, valamint akkor, amikor a 

reklámblokk után a műsorszám 

folytatódik; 

 

Kivételes esetekben a tagállamok 

dönthetnek úgy, hogy lemondanak a c) 
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pontban meghatározott követelményekről, 

de csak akkor, ha a kérdéses műsorszámot 

nem maga a médiaszolgáltató vagy egy 

azzal kapcsolatban álló társaság készítette 

vagy rendelte meg. 

(4) A műsorszámok semmilyen 

esetben sem tartalmazhatnak az alábbi 

termékekre vonatkozó 

termékmegjelenítést: 

 

a) dohánytermék, cigaretta vagy más, 

olyan vállalkozástól származó termék, 

amelynek elsődleges tevékenysége 

cigaretta vagy egyéb dohánytermék 

gyártása vagy értékesítése; 

 

b) olyan gyógyszerkészítmények, 

illetve gyógykezelések, amelyek 

vénykötelesek abban a tagállamban, 

amelynek joghatósága alá a média-

szolgáltató tartozik. 

 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a -2c. cikket (35. módosítás). 

 

Módosítás  74 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont 

2010/13/EU irányelv 

12 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

14. A 12. cikk helyébe az alábbi cikk 

lép, amely átkerül a III. fejezetbe: 

14. A 12. cikket el kell hagyni; 

12. cikk  

A tagállamok meghozzák a megfelelő 

intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 

joghatóságuk alá tartozó audiovizuális 

médiaszolgáltatók által nyújtott olyan 

műsorok, amelyek károsíthatják a 

kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi 

fejlődését, csak oly módon legyenek 

elérhetők, amely biztosítja, hogy a 

 



 

PR\1104385HU.docx 61/79 PE587.655v02-00 

 HU 

kiskorúak rendes körülmények között ne 

hallgathassák vagy nézhessék azokat. 

Ezen intézkedések közé tartozhat a 

műsorszolgáltatás időpontjának helyes 

megválasztása, illetve az életkor 

ellenőrzését szolgáló vagy egyéb technika 

intézkedések alkalmazása. Az ilyen 

intézkedéseknek arányosnak kell lenniük 

a műsorszám potenciális ártalmaival. 

A legkárosabb tartalmak esetén, például 

öncélú erőszak és pornográfia, a 

legszigorúbb intézkedéseket kell 

alkalmazni, úgymint titkosítás és hatékony 

szülői felügyelet. 

 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a -2. cikket (32. módosítás). 

 

Módosítás  75 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 

2010/13/EU irányelv 

13 cikk – 1 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy azok a lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, 

akik a joghatóságuk alá tartoznak, legalább 

20%-ban európai alkotásokat kínáljanak a 

katalógusukban, továbbá hogy az ilyen 

művek hangsúlyt kapjanak. 

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy azok a lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, 

akik a joghatóságuk alá tartoznak, legalább 

30%-ban európai alkotásokat kínáljanak a 

katalógusukban, továbbá hogy az ilyen 

művek hangsúlyt kapjanak. 

Or. en 

 

Módosítás  76 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

19 cikk – 2 bekezdés 
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Hatályos szöveg Módosítás 

 15a. A 19. cikk (2) bekezdését el kell 

hagyni. 

(2) Elkülönített reklám- és televíziós 

vásárlási bejátszások – ide nem értve a 

sportesemények közvetítésében 

megjelenőket – kivételesen 

alkalmazhatók. 

 

Or. en 

(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 19. cikk (2) bekezdését – kívánja 

módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ. Azonban tudomásul kell venni, hogy ez a 

módosítás nem nyit meg egy újabb érdemi pontot az irányelv felülvizsgálatában, csupán egy 

olyan változtatást vezet be, amely az előadó álláspontjával való jogi összhang biztosításához 

szükséges.) 

 

Módosítás  77 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont 

2010/13/EU irányelv 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A televíziós reklámbejátszások és a 

televíziós vásárlási bejátszások napi aránya 

7:00 és 23:00 óra között nem haladhatja 

meg a 20 %-ot. 

(1) A televíziós reklámbejátszások és a 

televíziós vásárlási bejátszások napi aránya 

7:00 és 23:00 óra között nem haladhatja 

meg a 20 %-ot. A televíziós 

reklámbejátszások és a televíziós vásárlási 

bejátszások aránya 20:00 és 23:00 óra 

között nem haladhatja meg a 20%-ot. 

Or. en 

Indokolás 

Biztosítani kell a megfelelő fogyasztóvédelmet, mivel a napi 20%-os korlát mellett a nézők 

több reklámnak lehetnek kitéve, különösen a főműsoridőben. A reklámozás főműsoridőben 

történő korlátozása nem csak a nézőket védi, hanem azt is biztosítja, hogy a reklámbevételek 

ne csökkenjenek radikálisan, és így elkerüljék azt a helyzetet, hogy a tartalom előállítására 

nincs elégséges finanszírozás. 
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Módosítás  78 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont 

2010/13/EU irányelv 

23 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a műsorszolgáltató által saját 

műsorszámairól, a közvetlenül ezekből a 

műsorszámokból származó termékekről 

vagy az ugyanazon médiacsoporthoz 

tartozó más cégek műsorszámairól szóló 

hirdetésekre; 

a) a műsorszolgáltató által saját 

műsorszámairól, a közvetlenül ezekből a 

műsorszámokból származó termékekről és 

szolgáltatásokról vagy az ugyanazon 

műsorszolgáltatóhoz tartozó cégek 

műsorszámairól, termékeiről és 

szolgáltatásairól szóló hirdetésekre; 

Or. en 

 

Módosítás  79 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont 

2010/13/EU irányelv 

23 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a közszolgálati közleményekre és 

jótékonysági felhívásokra; 

Or. en 

 

Módosítás  80 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

26 cikk 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 17a. A 26. cikk a következőképpen 

módosul: 

„26. cikk „26. cikk 
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A 4. cikk sérelme nélkül a tagállamok az 

uniós jog kellő figyelembevételével a 20. 

cikk (2) bekezdésében és a 23. cikkben 

meghatározott feltételektől eltérő más 

feltételeket határozhatnak meg a 

kizárólagosan nemzeti területre szánt 

televíziós műsorszolgáltatások 

tekintetében, amelyek a nyilvánosság által 

sem közvetlenül, sem közvetve nem 

foghatók egy vagy több másik 

tagállamban. 

A 2f. cikk (1), (2) és (5) bekezdésének 

sérelme nélkül a tagállamok az uniós jog 

kellő figyelembevételével a 20. cikk (2) 

bekezdésében és a 23. cikkben 

meghatározott feltételektől eltérő más 

feltételeket határozhatnak meg a 

kizárólagosan nemzeti területre szánt 

televíziós műsorszolgáltatások 

tekintetében, amelyek a nyilvánosság által 

sem közvetlenül, sem közvetve nem 

foghatók egy vagy több másik 

tagállamban. 

Or. en 

(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 26. cikket – kívánja módosítani, 

amelyet a Bizottság javaslata nem említ. Azonban tudomásul kell venni, hogy ez a módosítás 

nem nyit meg egy újabb érdemi pontot az irányelv felülvizsgálatában, csupán egy olyan 

változtatást vezet be, amely az előadó álláspontjával való jogi összhang biztosításához 

szükséges.) 

 

Módosítás  81 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

28a. cikk törölve 

(1) A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. 

cikke sérelme nélkül, a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

meghozzák a megfelelő intézkedéseket az 

alábbiak érdekében: 

 

a) a kiskorúak védelme a fizikai, 

szellemi vagy erkölcsi fejlődésükre káros 

tartalmaktól; 

 

b) minden polgár védelme az olyan 

tartalomtól, amely a nem, faj, bőrszín, 

vallás, származás illetve nemzeti vagy 

etnikai hovatartozás alapján 

meghatározott személyek csoportjával 

vagy ilyen csoport valamely tagjával 
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szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít. 

(2) Azt, hogy mi minősül megfelelő 

intézkedésnek az (1) bekezdés értelmében, 

a kérdéses tartalom jellege, az általa 

potenciálisan okozott ártalom, a védendő 

személyek tulajdonságai, illetve a 

veszélyeztetett jogok és jogos érdekek 

fényében kell eldönteni, ideértve a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók, a 

tartalmat létrehozó és/vagy feltöltő 

felhasználók és a nyilvánosság jogos 

érdekeit is. 

 

Az intézkedéseknek adott esetben az 

alábbiakra kell kiterjednie: 

 

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; 
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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. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

hivatkozott intézkedések végrehajtása 

érdekében a tagállamok ösztönzik a 4. 

cikk (7) bekezdésében hivatkozott 

társszabályozást. 

 

(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. 

 

(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. 

 

(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. 

 

(7) A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi a videomegosztóplatform-

szolgáltatókat, hogy osszák meg 
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egymással a társszabályozási rendszerekre 

vonatkozó legjobb gyakorlataikat a teljes 

Unióban. Indokolt esetben a Bizottságnak 

elő kell segítenie az Uniós magatartási 

kódexek kidolgozását. 

(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. 

 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a -2. cikket (32. módosítás). 

 

Módosítás  82 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

29 cikk 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 19a. A 29. cikk a következőképpen 

módosul: 

„29. cikk „29. cikk 

(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 szerveinek vagy 

hatóságainak képviselőiből és az Európai 

Parlament három évre kinevezett négy 

tagjából áll. Elnöke a Bizottság egy 

képviselője, és az ő kezdeményezésére 

vagy egy tagállami küldöttség kérésére ül 
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össze. 

(2) A kapcsolattartó bizottság feladatai 

a következők: 

(2) A -2f. cikk (5) bekezdésében, a 2. 

cikk (5) bekezdésének b) pontjában, a 3. 

cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (1) 

bekezdésében és a 4. cikk (3) 

bekezdésében meghatározott hatáskörök 

mellett a kapcsolattartó bizottság feladatai 

a következők: 

a) ezen irányelv hatékony 

végrehajtásának elősegítése, rendszeres 

konzultáció útján minden olyan gyakorlati 

problémát illetően, amely ezen irányelv és 

különösen a 2. cikk alkalmazásából ered, 

valamint minden más olyan ügyben, 

amellyel kapcsolatban hasznosnak tartják a 

véleménycserét; 

a) ezen irányelv hatékony 

végrehajtásának elősegítése, rendszeres 

konzultáció útján minden olyan gyakorlati 

problémát illetően, amely ezen irányelv és 

különösen a 2. cikk alkalmazásából ered, 

valamint minden más olyan ügyben, 

amellyel kapcsolatban hasznosnak tartják a 

véleménycserét; 

b) saját kezdeményezésű, illetve a 

Bizottság által kért véleményalkotás ezen 

irányelv tagállamok általi alkalmazásáról; 

b) saját kezdeményezésű, illetve a 

Bizottság által kért véleményalkotás ezen 

irányelv tagállamok általi alkalmazásáról; 

c) véleménycserét biztosító fórumként 

való működés a tekintetben, hogy milyen 

ügyek szerepeljenek a jelentésekben, 

amelyeket a tagállamoknak a 16. cikk (3) 

bekezdése szerint be kell terjeszteniük és 

ezek módszertanáról; 

c) véleménycserét biztosító fórumként 

való működés a tekintetben, hogy milyen 

ügyek szerepeljenek a jelentésekben, 

amelyeket a tagállamoknak a 16. cikk (3) 

bekezdése szerint be kell terjeszteniük és 

ezek módszertanáról; 

d) a Bizottság által a műsorszolgáltató 

szervezetek, producerek, fogyasztók, 

gyártók, szolgáltatást nyújtók és 

szakszervezetek, valamint a kreatív 

közösség képviselőivel tartott rendszeres 

konzultációk eredményeinek 

megtárgyalása; 

d) a Bizottság által a műsorszolgáltató 

szervezetek, producerek, fogyasztók, 

gyártók, szolgáltatást nyújtók és 

szakszervezetek, valamint a kreatív 

közösség képviselőivel tartott rendszeres 

konzultációk eredményeinek 

megtárgyalása; 

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, 

figyelembe véve az Unió audiovizuális 

politikáját, valamint a technológia területén 

elért fejlődést; 

f) minden fejlemény vizsgálata, amely 

az ágazatban felmerül és amelyről a 

véleménycsere hasznosnak tűnik.” 

f) minden fejlemény vizsgálata, amely 

az ágazatban felmerül és amelyről a 

véleménycsere hasznosnak tűnik, és 

vélemény nyilvánítása erről a 

Bizottságnak.” 
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Or. en 

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

amelyet a Bizottság javaslata nem említ. Azonban tudomásul kell venni, hogy ez a módosítás 

nem nyit meg egy újabb érdemi pontot az irányelv felülvizsgálatában, csupán egy olyan 

változtatást vezet be, amely az előadó álláspontjával való jogi összhang biztosításához 

szükséges.) 

 

Módosítás  83 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont 

2010/13/EU irányelv 

III fejezet – cím  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

20. A XI. fejezet címe helyébe az 

alábbi szöveg kerül: 

törölve 

A TAGÁLLAMOK SZABÁLYOZÓ 

HATÓSÁGAI; 

 

Or. en 

Indokolás 

Meg kell tartani a jelenlegi irányelv XI. fejezetének címében szereplő eredeti megfogalmazást, 

amely „A TAGÁLLAMI SZABÁLYOZÓ SZERVEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS”. Az egész 

szövegben a „szabályozó hatóság” kifejezés helyett a „szabályozó szerv” kifejezést kell 

használni. 

 

Módosítás  84 

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 

(1) Amennyiben ezen irányelv 

alkalmazásához szükséges, minden 
tagállamnak ki kell jelölnie egy vagy több 

független nemzeti szabályozó szervet. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy e 

szervek funkcionálisan függetlenek 

legyenek minden más állami vagy 
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tagállamok azon jogát, hogy a különböző 

szektorok átfogó felügyeletét ellátó 

szabályozó hatóságokat hozzanak létre. 

magánszervezettől. Ez nem érinti a 

tagállamok azon jogát, hogy a különböző 

szektorok átfogó felügyeletét ellátó 

szabályozó szerveket hozzanak létre. 

Or. en 

 

Módosítás  85 

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 szerveik 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 

tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

szabályozó szervek nem gyakorolnak 

előzetes befolyást a szerkesztői döntésekre, 

választásokra vagy a szerkezetre. 

Feladataik ezen irányelv és a nemzeti jog 

rendelkezéseinek, valamint a jogszabályi 

kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követésére korlátozódnak. A tagállamok 

felruházhatják ezeket a szerveket azzal a 

hatáskörrel, hogy nyomon kövessék a 

magatartási kódexek teljesítését, 

amennyiben ezzel még más szervez nem 

bíztak meg. A nemzeti szabályozó szervek 

megbízhatók azzal, hogy egy további 

panasztételi szervként működjenek a 

szolgáltatások igénybe vevői számára. 

Or. en 
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Módosítás  86 

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  87 

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. 

Or. en 
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Módosítás  88 

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 szolgáltatás-igénybevevő, 

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. 

Or. en 

 

Módosítás  89 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – bevezető szöveg 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ERGA az alábbi feladatokat 

látja el: 

(3) (A magyar nyelvi változatot nem 

érinti.) 

Or. en 

 

Módosítás  90 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – a pont 
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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; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  91 

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; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  92 

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 

d) együttműködik a tagjaival és a 

kapcsolattartó bizottsággal, és ellátja őket 
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szükséges információkkal, különös 

tekintettel a 3. és a 4. cikkre; 

az ezen irányelv alkalmazásához szükséges 

információkkal, különös tekintettel a 3. és 

a 4. cikkre; 

Or. en 

 

Módosítás  93 

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 

dolgoz ki a -2f. cikk (5b) bekezdésében és 

a 2. cikk (5b) bekezdésében tárgyalt 

ügyekben; 

Or. en 

 

Módosítás  94 

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 [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, és szükség esetén, 

különösen a jelentést megelőző 

időszakban bekövetkezett technológiai 

fejlődésre, az ágazat versenyképességére 

és a médiatudatosság minden egyes 



 

PR\1104385HU.docx 75/79 PE587.655v02-00 

 HU 

tagállamban elért szintjére figyelemmel, 

további javaslatokat tesz az irányelvnek az 

audiovizuális médiaszolgáltatások 

területén tapasztalt fejlődéshez való 

hozzáigazítására. A jelentés értékeli a 

gyermekprogramokhoz vagy a 

gyermekközönséget megcélzó 

tartalmakhoz kapcsolódó vagy azokban 

szereplő reklámozás kérdését is. 

Or. en 
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INDOKOLÁS 

 

2016. május 25-én a Bizottság közzétette az úgynevezett audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló irányelv módosítására irányuló javaslatát.  

 

Az legutóbbi ciklusban az Európai Parlament és különösen a Kulturális és Oktatás Bizottság – 

amely kizárólagos hatáskörrel rendelkezik ebben az ügyben – a gyors technológiai fejlődés és 

piaci fejlemények, az új szolgáltatók megjelenése, valamint a fogyasztói magatartás 

megváltozása fényében, amelyek összemosták a hagyományos és lekérhető szolgáltatások 

közötti határvonalakat, számos alkalommal kérte ezt a felülvizsgálatot. 

 

„A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé” című, 2016. január 19-i 

állásfoglalásában, „Az audiovizuális világ teljes konvergenciájának előkészítése” című, 2014. 

március 12-i állásfoglalásában, a „Csatlakoztatott TV” című, 2013. július 4-i 

állásfoglalásában és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtásáról 

szóló, 2013. május 22-i állásfoglalásában az Európai Parlament – miközben egyértelmű 

előzetes utalásokat tett erre a felülvizsgálatra – sürgette a Bizottságot az irányelv 

aktualizálására. 

 

Az előadók ezért üdvözlik a Bizottság kezdeményezését, hogy az audiovizuális szolgáltatások 

e kritikus pillanatában javaslatot tett erre a felülvizsgálatra.  

 

Az előadók által megtárgyalni kívánt fő pontok a következők: 

 

I. Médiakonvergencia: A lineáris és nem lineáris szolgáltatásokra vonatkozó 

rendelkezések összehangolása (-2. cikk – -2f. cikk)  

 

Az irányelv felülvizsgálatának célja, hogy a jelenlegi szabályokat hozzáigazítsa a 

médiapiacok és technológiák Európában megfigyelhető egyre nagyobb konvergenciájához. 

Az irányelv alkalmazási körét kiterjesztették, így az már nem csak a hagyományos 

műsorszolgáltatásra és lekérhető szolgáltatásokra terjed ki, hanem a videomegosztó 

platformok szolgáltatásaira, valamint a felhasználók által előállított videókra is.  

 

Az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések összehangolása és valóban egyenlő 

versenyfeltételek megteremtése érdekében az I. fejezetet átstrukturáltuk, hogy közös 

szabályokat állapítsunk meg az audiovizuális médiaszolgáltatásokra, a videomegosztó 

platformokra és a felhasználók által előállított videókra. Az I. fejezet rendelkezései ugyanúgy 

alkalmazandók az irányelv alkalmazási körébe tartozó valamennyi szolgáltatásra. Az irányelv 

hét új cikkel egészült ki (32–38. módosítás), ezek a jelenlegi irányelv több cikkét és a 

következőkre vonatkozó javaslatokat vonják össze: 

 

- erőszakra és gyűlöletre való uszítás, megkülönböztetés (-2. cikk); 

- a kiskorúak védelme a káros tartalommal szemben (-2a. cikk); 

- audiovizuális kereskedelmi közlemények, szponzorálás (-2b. cikk) és 

termékmegjelenítés (-2c. cikk); 

- a filmalkotások védelme (-2d. cikk); 

- a szolgáltatást igénybe vevő tájékoztatáshoz való joga (-2e. cikk); 

- társ- és önszabályozási magatartási kódexek (-2f. cikk). 
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Ezek az irányelv felépítésében bevezetett változások döntő fontosságúak ahhoz, hogy 

nagyobb összhangba kerüljenek a lineáris és nem lineáris szolgáltatások. Ennek során az 

irányelv figyelembe veszi a napjainkban végbemenő médiakonvergenciát, eközben pedig 

tisztességes szabályokat állapít meg a médiapiacokon folyó versenyre. A fogyasztói 

magatartás és a tartalomfogyasztás drasztikus megváltozása miatt, valamint egyrészről a 

magas szintű fogyasztóvédelem, másrészről pedig a valóban egyenlő versenyfeltételek 

biztosítása érdekében ugyanazokat a minimumkövetelményeket kell meghatározni 

valamennyi audiovizuális médiaszolgáltatásra, azaz az audiovizuális médiaszolgáltatásokra, a 

videomegosztó platformokra és a felhasználók által előállított videókra.  

 

II. A kiskorúak védelme 

 

Az előadók fenn kívánják tartani a kiskorúak magas fokú védelmét azzal, hogy a lehetséges 

sérülés súlyossága szerint fokozatosan növelik a védelmet a -2. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában és (2) bekezdésében említettek szerint. 

 

Az előadók hangsúlyozni kívánják, hogy vannak technikai módszerek a káros tartalmú videók 

azonosítására és azok eltávolítására. Ezek az eszközök azonban nem korlátozhatják a 

kommunikációs szabadságjogokat. Ezért a 2000/31/EK irányelv (az e-kereskedelmi irányelv) 

14. és 15. cikkében említett „értesítés-eltávolítás” elvet kell alkalmazni.  

 

 

III. Társ- és önszabályozási magatartási kódexek  

 

Az előadók nem támogatják a Bizottság teljes harmonizálásra irányuló javaslatát, amely a 

videomegosztó platformok szolgáltatásainak társ- és önszabályozása formájában történne 

meg. Mivel az irányelv célja egyszerűen csak a nemzeti politikák koordinálása, egy minimális 

harmonizációs szinten kell megteremteni, amely megengedi a tagállamok számára a szigorúbb 

szabályok meghatározását.  

 

A következetesség biztosítása érdekében a -2f. cikkben az előadók ésszerűsítették a társ- és 

önszabályozási magatartási kódexek létrehozását (38. módosítás). Amennyiben egy tagállam 

bizonyította, hogy a magatartási kódex nem működik hatékonyan, saját belátása szerint 

jogszabályokat léptethet életbe az adott ügyben.  

 

IV. Mennyiségi reklámozási szabályok, kereskedelmi közlemények és 

termékmegjelenítés 

 

A mennyiségi reklámozási szabályok esetében nagyobb fokú rugalmasságra van szükség. 

 

Ami a bejátszásokra vonatkozó időkorlátozásokat rögzítő rendelkezést illeti, fenn kell tartani 

a megfelelő szintű fogyasztóvédelmet, ugyanakkor nagyobb rugalmasságra van szükség. A 

javasolt napi 20%-os korlát miatt a nézők főműsoridőben túlzott mennyiségű reklámnak 

lehetnek kitéve. Az előadók ezért azt javasolják a 23. cikk (1) bekezdésében (77. módosítás), 

hogy szigorúbb korlátot alkalmazzanak a 20:00 és 23:00 óra között, és ebben az időszakban 

20%-os reklámozási korlátot vezessenek be.  

 

Emellett a termékmegjelenítés indokolatlan előtérbe kerülésére vonatkozó rendelkezést meg 
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kell tartani az irányelv új -2c. cikkében (35. módosítás). 

 

Továbbra is korlátozni kell az alkoholos italokkal, dohánytermékekkel és gyógyszerekkel 

kapcsolatos kereskedelmi közleményeket. 

 

A tápanyag-összetételre vonatkozó kereskedelmi közleményekről a magasabb szintű védelem 

elérése érdekében a magatartási kódexekben kell megállapodni.  

 

V. Az európai audiovizuális művek népszerűsítése  

 

Az előadók üdvözlik a Bizottság azon javaslatát, hogy jobban kívánja népszerűsíteni az 

európai audiovizuális alkotásokat. A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatóknak ösztönözniük kell az európai alkotások gyártását és forgalmazását azzal, hogy 

katalógusaikban biztosítják az ilyen művek legalább 30%-os arányát, és megfelelő hangsúlyt 

helyeznek azokra (75. módosítás). 

 

Az előadók azt is javasolják a (21) preambulumbekezdésben (16. módosítás), hogy a 

tagállamoknak biztosítaniuk kellene, hogy a joghatóságuk alá tartozó jogosultak az európai 

alkotásnak minősülő audiovizuális tartalmakat ilyen tartalomként címkézzék meg 

metaadataikban, és bocsássák azokat a szolgáltatók rendelkezésére, hogy azok könnyen 

meghatározhassák, hogy az alkotások európaiak-e.  

 

VI. Az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja 

(ERGA)  

 

Az előadók nagyra értékelik az ERGA mint tájékoztatási és konzultációs szerv 

közreműködését. Úgy vélik azonban, hogy a tagállamok előjogainak védelme érdekében az 

ERGA nem rendelkezhet döntéshozatali hatáskörrel. Ehelyett a jelenlegi irányelv 29. cikkével 

létrehozott kapcsolattartó bizottságnak kellene több hatáskört adni (82. módosítás).  

 

A kapcsolattartó bizottságnak kellene egyedül döntéshozatali hatáskört kapnia, ideértve az 

ERGA által kidolgozott véleményekről szóló határozatokat is. Ennek megfelelően az előadók 

módosítják a -2f. cikket, a 2. cikk (5b) bekezdését, a 3. cikk (4) bekezdését, a 4. cikk (1) 

bekezdését és a 4. cikk (3) bekezdését (a 38., 42., 51., 54., 55., 56. és 57. módosítás). 

 

VII. Hozzáférhetőség  

 

Az előadók azt javasolják, hogy a hozzáférhetőségre vonatkozó rendelkezések maradjanak 

meg az irányelv szövegében. A jelenlegi irányelv 7. cikkét módosítják: A médiaszolgáltatók 

kötelesek több erőfeszítést tenni, hogy hozzáférhetőbbé tegyék szolgáltatásaikat a látási vagy 

hallási fogyatékkal élők számára. Ezt a hozzáférhetőséget 2027 végéig kell megvalósítani. A 

javasolt szöveg (67. módosítás) figyelembe veszi a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-

egyezményt, ugyanakkor kellő mozgásteret enged e célkitűzés elérésének módjára.  

 

VIII. Egyéb kérdések 

 

- Jelentős gyermekközönséggel rendelkező műsorok 

 

Az előadó úgy véli, hogy ez a Bizottság által javasolt fogalom nem egyértelmű, és jogilag 
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sem megalapozott, mivel az eredetileg nem a gyermekeket megcélzó műsorok, például 

sportesemények vagy televíziós dalversenyek is ebbe a kategóriába eshetnek.  

 

Az előadók azt javasolják, hogy a (16) preambulumbekezdésben (12. módosítás), valamint a -

2c. és 10. cikkben és a 33. cikk (2) bekezdésében (35., 72. és 94. módosítás) tartsák meg a 

jelenleg használt „gyermekközönség” és „gyermekműsorok” terminológiát. 

 

- Az általános érdekű audiovizuális médiaszolgáltatók megfelelő hangsúlya (9a. cikk) 

 

A médiapluralizmus és -sokszínűség oltalmazása érdekében a tagállamoknak jogukban áll 

intézkedéseket hozni annak biztosítása érdekében, hogy az általános érdekű audiovizuális 

médiaszolgáltatók megfelelő hangsúlyt kapjanak (70. módosítás).  

 

- A médiaszolgáltató által adott jel integritásának védelme (a (13a) preambulumbekezdés) 

 

Kiemelkedően fontos, hogy garantálják a médiaszolgáltatók által adott jel integritását.  A 

szolgáltatás igénybe vevőjétől eltérő harmadik felek az adott médiaszolgáltató beleegyezése 

nélkül nem módosíthatják a programokat és szolgáltatásokat (10. módosítás). 

 


